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

sídlo), které zřizují ZŠ – zpracovává OŠ 

 

2. Počet ZŠ a jejich přesné názvy k 30.9.2016 (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 

 

školský 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. 

 

školský objekt Jitřní 6 

 

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, 

do které se přemístila výuka z dřívějších míst. Školní areál v Jitřní prošel v letech 

2008 až 2010 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. 
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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 

 

školský 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 třídách a ve školní družině k dispozici televizory (celkem 4). 
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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. Stravování je zajištěno 

ve školní jídelně, kde si žáci i zaměstnanci školy mohou vybírat ze dvou jídel. Obědy 

jsou dováženy ze školského objektu Filosofská. 

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 – florbal, golf, kopaná. 

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 

Datová schránka:  kmt8jpr 
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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 2016/2017: 

 

 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 

 

Od školního roku 2015/16 jsme vyučovali ve všech ročnících podle Školního 

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

(Čj. 687/2013). V přípravné třídě jsme vyučovali podle vlastního ŠVP pro přípravnou 

třídu (Čj. 624/2015).  

Zachovali jsme možnost výuky plavání v rámci školní družiny. 

 

Od 1.9.2016 jsme v ŠVP zapracovali  text, který popisuje zabezpečení vzdělání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Úprava dle Opatření ministryně školství 

ze dne 22.2.2016, č.j. 28603/2016). 

V části „Charakteristika školy - Poskytování poradenských služeb“, jsme 

zapracovali změny podle RVP ZV 2016. 

V části „Charakteristika ŠVP - Pravidla a průběh tvorby, realizace 

a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího 

plánu (IVP)“ pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními i pro žáky nadané 

a mimořádně nadané. 

Od školního roku 2016/2017 pracovaly ve školském objektu Jitřní tři asistentky 

pedagoga, zařadili jsme i základní informace týkající se této problematiky. 

Úprava se týkala i části „Učební plán“ – využití disponibilních hodin a povinné 

dotace Českého jazyka na 1. stupni dle Opatření. Celkový objem vyučovacích hodin 

se nezměnil, jednalo se pouze přesun z disponibilních hodin.  

 

6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

ZŠ s RVJ a s RVTV Filosofská je školou, kde jazyková výuka probíhá dle 

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.  Klademe důraz na schopnost porozumět 

mluvenému i psanému slovu, stejně jako na konverzaci či písemný projev 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.  
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 Naši žáci začínají s výukou anglického jazyka již od 1. třídy a to v obou 

školských 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. 

Ve školském objektu Jitřní si žáci volí 2. jazyk od 7. třídy. 

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

jazykové znalosti formou kroužků cizího jazyka pod záštitou Centra volného času. 

Tyto kroužky vedou jednak sami učitelé cizích jazyků, stejně jako rodilí mluvčí 

z několika jazykových škol. Jednou ze specialit naší školy je i 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. Ve školním roce 2017/18 by měly dva 

z těchto kurzů (KET i PET) ukončit svou činnost červnovými cambridgskými 

zkouškami. 

Výborných výsledků v oblasti výuky anglického jazyka dosahují naši žáci také 

ve srovnávacím celostátním testováním Scio a Kalibro.  

Škola je zapojená do různých mezinárodních projektů. Byla navázána 

spolupráce se školou v zahraničí, konkrétně se jedná o školu v Německu.  

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. Naši žáci se umístili v obvodním kole 

konverzační soutěže v anglickém jazyce na 6.-10. místě, což lze při počtu a kvalitě 

účastníků považovat za úspěch. Poprvé po letech se žáci 8.-9. tříd zúčastnili krajského 

kola konverzační soutěže ve francouzském jazyce, kde dosáhli pěkných umístění 

(David Starý z 8.C  se v krajském kole umístil na 6. místě z celkového počtu 24). 

 

Na škole působí dva rodilí mluvčí. Kathleen Winslow, která učí AJ v objektu 

Filosofská, znovuobnovila tradici soutěže „Spelling Bee“. Tato soutěž se setkala 

u žáků obou objektů s úspěchem, budeme v ní tedy pokračovat i příštím školním roce. 

 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. Ve školním roce 2017/18 by měli být připraveni k červnovým 

cambridgským zkouškám PET a KET dva probíhající kurzy. 

 

Velmi dobré vzdělávací výsledky školy v oblasti výuky anglického jazyka jsou 

zřejmé i z vynikajícího umístění žáků školy v celostátních testech Scio.  

Zájem o výuku cizích jazyků je na naší škole trvalý.  

  

Dle celoročního plánu jsme uskutečnili tyto akce:  

 Evropský den jazyků 

 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  

 partnerské setkání s německými žáky v Praze 
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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 školský objekt Filosofská  

byla Mgr. Lenka Pilíková, pro školský objekt Jitřní Mgr. Lenka Kotásková, jako 

koordinátorka ICT  pracovala pro oba školské objekty Mgr. Ivana Kučerová. 

 

Ve škole pracovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 114 zaměstnanců, z toho 

65 pedagogů a 12 vychovatelek školní družiny, 37 správních zaměstnanců 

(1 hospodářka školy, 3 administrativní zaměstnanci, 15 pracovnic školní jídelny, 

2 školníci, 13 uklízeček a 3 vrátné). 

 

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

k několika 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 

 

 

 

 

 

      Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 8 musí být stejný jako v bodě 9. 

 

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. 

 
 Ped. prac.  celkem 

 Ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 Ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyz. osoby) 

k  31 .12 .2016 
77 67 10 

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

Počet (fyz. osoby) 

k 31.12.2016 
8 16 29 16 8 
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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 45 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 2016/17 doplňovalo sedm pedagogických 

pracovníků na pedagogických fakultách, studium výchovného poradenství jedna 

pedagožka a studium prevence sociálně patologických jevů jedna pedagožka. 

Celoživotní vzdělávání na pedagogické fakultě dokončila jedna pedagožka. 

 

Průběžné vzdělávání: 

v rámci DVPP jsme využívali akreditovaných kurzů vzdělávacích institucí 

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

 

Legislativa, personalistika – 4 hodiny (2) 

Evidence pracovní doby – 8 hodin (1) 

Snowboarding – doškolovací – 4 dny (1) 

Jak učit finanční gramotnost – 8 hodin (2) 

Školní teambuilding – 5 hodin (1) 

Jazykové kurzy – Nj –6 hodin (1) 

Výchovné poradenství – PLPP - 4 hodiny (3) 

Autismus a zdravá výživa – 4 hodiny (1) 

Poruchy chování žáků – 5 hodin (1) 

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

Inkluze – 8 hodin (3) 

Klíčové události českých a československých dějin 20. stol. – 6 hodin (1) 

Asistent pedagoga ve víru změn – 6 hodin (1) 

Žák s potřebou vých. opatření – 6 hodin (2) 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami – 8 hodin (1) 

Zdravotník zotavovacích akcí – 40 hodin (1) 

Pohádka nás učí – 6 hodin (2) 

Společné vzdělávání – 8 hodin (1) 

Hry na škole v přírodě – 8 hodin (1) 

Vzdělávání cizinců v praxi škol – 6 hodin (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… 
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11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2017/2018 a odkladů školní docházky 

na školní rok 2017/2018 (z výkazů pro daný školní rok) 

 
Počet Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky 

Šk. obj. Filosofská 95 54 7 

Šk. obj. Jitřní 70 54 15 

Celkem 165 108 22 

 

12. Hodnocení činnosti školních družin a klubů    
 

Školní družinu navštěvovalo celkem 354 žáků ve 12 odděleních školní družiny 

(z toho jedno oddělení předškolní třída) na dvou objektech školy - Filosofská a Jitřní.  

 

Stanovené cíle ve školním roce 2016/2017 byly splněny dle tematického plánu  

a plánů na dané měsíce s přihlédnutím na specifika každého oddělení. 

Žáky jsme vedli ke správnému a slušnému chování v kolektivu i mezi jednotlivci, 

spisovnému vyjadřování, vytváření přátelských a kamarádských vztahů mezi žáky, 

zodpovědnosti, samostatnosti, soudržnosti.  

Žáci se učili dodržovat osobní hygienu, správné návyky při stravování, 

komunikaci a  společenskému chování. Součástí výchovně vzdělávací práce je péče 

o zdraví žáků, k němuž přispívá tělesný pohyb (pobyt na hřišti, v tělocvičně, na 

školách v přírodě), pravidelné vycházky, rozvíjení estetické výchovy (kresba, četba, 

zpěv, divadlo, kulturní pořady, návštěvy galerií, deskové hry), dopravní výchova, 

turistika, zdravotní výchova, zdravá výživa (ovoce a mléko do škol), ekologie (třídění 

odpadu). 

 

Zúčastnili jsme se kulturních akcí pořádaných MČ Praha 4 a uspořádali několik akcí 

ve spolupráci s rodiči. 

Žáci 1.tříd měli možnost se každé úterý účastnit plaveckého výcviku v Podolí, 

ve středu výuky golfu a dalších kroužků CVČ. 

Spolupracujeme 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 účastní škol v přírodě, návštěv dopravního hřiště, doprovodů 

na výlety a ostatních akcí školy. 

Školní rok 2016/2017 proběhl za velmi dobré spolupráce mezi  vychovatelkami, 

třídními učitelkami, rodiči i žáky. 

 

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) 

 

Závěrečná zpráva výchovného poradce objekt Filosofská za školní rok 2016/2017 

 

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 pedagogicko – psychologické poradně byli nově vyšetřeni 2 žáci 1. stupně. 

V evidenci VP bylo ke 30. 6. 2017 celkem 47 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, z toho 35 žáků I. stupně podpory a 12 žáků II. stupně podpory.  

Ke 30. 6. bylo 5 žáků vzděláváno podle Individuálního vzdělávacího plánu. 

Rozmisťovací řízení na střední školy a víceletá gymnázia 

Rozmisťovacího řízení na víceletá gymnázia se z pátého ročníku zúčastnilo 13  žáků, 

z toho přijato bylo 6 žáků. 

Ze sedmého ročníku se zúčastnilo přijímacího řízení 20 žáků, přijato bylo 11 žáků. 

Z devátého ročníku bylo z celkového počtu 41 žáků přijato celkem 24 žáků 

na gymnázia a   17 žáků na střední odborné školy s maturitou. 

Spolupráce s dalšími institucemi 

S OSPODem pro Prahu 4 jsme spolupracovali ve dvou případech.  

S Policií ČR nebyl řešen žádný případ. 

 

 

Zpráva výchovného poradce – 1. stupeň, objekt Jitřní 

 

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

 

V evidenci výchovného poradce pro 1. stupeň v objektu Jitřní bylo na konci 

školního roku 33 žáků. Z toho jsou 3 žáci integrováni s asistentem pedagoga, 12 žáků 

pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu, 10 žáků má vyhotoven plán 

pedagogické podpory. Další žáci budou v průběhu příštího roku přešetřeni podle 

nových pravidel, která určuje novela Školského zákona platná od 1. září 2016. Podle 

výsledků vyšetření bude žákům přiděleno podpůrné opatření podle stupně speciálních 

vzdělávacích potřeb. 

V letošním školním roce bylo podle nových pravidel v pedagogicko-

psychologické poradně vyšetřeno nebo přešetřeno 8 žáků – podpůrná opatření 

1. stupně mají 4 žáci a podpůrné opatření 2. stupně mají 4 žáci (jsou zahrnuti 

v celkovém počtu, IVP i PLPP – viz výše). 

U žáků s integrací nebo žáků s podpůrným opatřením 2 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 reedukovány učiteli v rámci 

vyučovacích předmětů. Žáci, jejichž postižení není tak závažné a nemají doporučenou 

integraci z PPP nebo mají podpůrné opatření 1, 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 2016/2017 nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák 

mimořádně nadaný.  
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V letošním školním roce 19 žáků z 5. ročníků podalo přihlášku na osmiletá 

gymnázia a přijata byla pouze 1 žákyně a to na státní osmileté gymnázium Christiana 

Dopplera v Praze 5. 

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

z Pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 4 se sídlem ve Francouzské 56 

v Praze 10. Spolupracuje s ní výchovný poradce, ale možnost konzultace mají i třídní 

učitelé. Konzultace se týkají převážně integrovaných žáků nebo žáků s podpůrnými 

opatřeními 1 a 2. Žáci s podpůrným opatřením vyšším zatím na škole nejsou. 

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 

 

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 24 žáků. Z tohoto počtu bylo na základě pedagogicko – 

psychologického vyšetření 12 žáků bylo zařazeno do podpory č. 2, z toho 10 žákům 

byl vytvořen IVP. 12 žáků bylo zařazeno dle vyšetření PPP do podpory č. 1. Na 2. 

stupni nebyla zjištěna podpora č.3,  nebyl zde přidělen či navržen asistent pedagoga. 

 Konzultační hodiny výchovného poradce pro 2. stupeň probíhaly každé pondělí 

v době od 8 - 10 hodin nebo po domluvě. 

Školní psycholožka Mgr. Boučková docházela do školy pravidelně 1x v měsíci, 

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, zároveň jsme spolupracovali 

i s Policií ČR. 

Poznatky získané ze schůzek výchovných poradců a školení, která byla 

zaměřena na inkluzi a změny s tím spojené, byly dále předávány vyučujícím na 1. i 2. 

stupni při provozních a pedagogických poradách. 

Ve školním roce  2016/17 z 25 žáků 9.A byli 3 žáci přijati na SPŠ, 4 žáci 

na SOŠ (sociálně právní), 8 žáků na gymnázium, 2 žáci na SPgŠ, 4 žáci na SŠ 

(hotelnictví a gastronomie) 2 žáci na SUŠ a 2 žáci budou pokračovat na SŠ v cizině. 

Spolupráce s dalšími institucemi 

S OSPODem pro Prahu 4 jsme spolupracovali ve třech případech.  

S Policií ČR nebyl řešen žádný případ. 
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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  

Filosofská 3 (SRŠ) a žáky ve školském objektu Jitřní - Sdružení rodičů školy Jitřní 

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

zástupci jednotlivých tříd před konáním třídních schůzek. Spolupráce rodičů se 

školou je na dobré úrovni. 

 

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 2016/2017 se uskutečnily za podpory rodičů velké akce. Nádherným 

setkáním rodičů a dětí je tradiční vánoční Jarmark a Zahradní slavnost, na které se 

představí téměř všechny třídy se svým programem. Zahradní slavnost je příležitost 

neformálně se setkat s rodiči, veřejností, bývalými žáky školy. Tato velkolepá akce by 

se nemohla realizovat bez finanční a materiální podpory rodičů. Ti umožní žákům 

devátého ročníku se důstojně rozloučit nejen s pedagogy, ale i se spolužáky. 

Sportovní událostí s finanční podporou rodičů je Laťka Jitřní. 

Rodiče svým přístupem podporují environmentální výchovu na naší škole (sběr 

starého papíru, baterií, starých mobilů, apod). 

 

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 pokračujeme ve spolupráci s Taneční školou Ivy Langerové, pod  

agenturou Kroužky probíhá výuka hry na flétnu,Věda nás baví, sportovní nabídka 

Olympu Praha a Tempa. 

Ve spolupráci s Hobby centrem 4 organizujeme sportovní i 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.  

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.  

Pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí jsme zažádali o dotaci obědů 

společnost Women for women. 
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PBS 2015/2016 

 

Ve školním roce 2016/2017 se na naší škole vzdělávalo podle § 38 / 1 a,c, Škol. 

zákona – 4 žáci na 1. stupni a 108 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 žáci  dlouhodobě pobývají  

s rodiči mimo území ČR a nejsou žáky PBS v prostorách škol. objektu Jitřní. 

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 9. 6. –16.6.2017.  

Ředitelka školy PaedDr. Václava Mašková jmenovala tříčlenné komise, ve kterých 

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

termínu. 

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 

Ve školním roce 2016/2017  se třídy  2. A a 2. D opět připojily k akci Noc 

s Andersenem. Sešli jsme se ve škole v pátek 31. 3. v 17 hodin. V počítačové 

pracovně jsme se dozvěděli zajímavé informace o Andersenovi. Věděli jste, že jeho 

tatínek byl švec? Brzy však zemřel a malý Andersen musel pracovat v továrně. Pak 

jsme dostali dopis od časopisu Čtyřlístek z Třeskoprsk. 

Myšpulín, Bobík, Piňda a Fifinka pro nás připravili různé úkoly. Skládali jsme 

puzzle, luštili jsme kvízy a hádanky, vyrobili jsme si záložku do knihy. A co je 

nejdůležitější – nezapomněli jsme na pohádky. A to je moc dobře, řečeno slovy 

Zdeňka Svěráka: "Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou 

duši."  

Při tom všem si povídali 

s kamarády a mlsali 

dobroty, co nám 

připravily maminky. 

Do spacáků se těšili, 

protože usínali za 

poslechu pohádky.  

Ráno obdrželi všichni  

Pamětní list a sladkou 

odměnu.  
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Partnerské setkání s Realschule Aiterhofen v Praze 15.5. - 18.5.2017 

V týdnu od 15. května se na naší škole konalo partnerské setkání s německou školou 

Realschule Aiterhofen. Naše spolupráce začala minulý rok a toto setkání bylo již 

druhé v Praze. 

První den v poledne dorazili němečtí žáci k nám do školy, v rychlosti jsme se 

představili a společně šli na oběd. Po obědě jsme se rozdělili do česko-německých 

dvojic a nejprve si zahráli pár her v rámci jazykové animace připravené paní 

učitelkou Kateřinou Push. V úterý jsme naše německé kamarády vzali do tříd 

a ukázali jim, jak probíhají naše běžné hodiny a celkově výuka v českém jazyce. 

Po obědě jsme se vydali na prohlídku Pražského Hradu, kde jsme navštívili rozhlehlé 

zahrady, Katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, Baziliku sv. Jiří a nádvoří. Cestou zpět 

jsme šli po Zámeckých schodech a rozešli se na Malostranském náměstí. 

Ve středu jsme absolvovali vyhlídkovou plavbu parníkem po Vltavě až do pražské 

Troji do ZOO. Zde jsme se opět rozdělili do velkých česko-německých skupin 

a procházeli jsme celý areál ZOO. Německým žákům se naše ZOO moc líbila, 

i počasí nám velmi přálo.  

Čtvrtek  byl náš poslední den strávený s německými studenty. Strávili jsme jej 

v areálu Freestyle, areálu poblíž Hamru Braník, kde jsme hráli minigolf, fotbalgolf či 

beachvolejbal. Po sportu jsme se přemístili do nedaleké restaurace na lodi Port62. Zde 

jsme opět v česko-německých skupinkách usedli ke stolům a naobědvali se. Následně 

jsme vyrazili na odpolední piknik k přilehlým branickým loukám.  

Cílem našeho setkání v Praze bylo seznámit se s německými žáky, navázat přátelství 

a především rozmluvit se v německém jazyce. I když žáci někdy utíkají k angličtině, 

čím dál méně se ostýchají němčinu použít. Akci opět hodnotíme jako velice 

povedenou a těšíme se na další setkání v květnu 2018 – tentokrát v Německu! 

Festival „Bonjour Plzeň“ pro žáky francouzského jazyka  

Francouzská aliance v Plzni pořádala festival frankofonní kultury „Bonjour Plzeň“. 

Žáci 8. a 9. ročníku učící se francouzštinu se vypravili na výlet za francouzskou 

kulturou. Po krátké prohlídce trhů na náměstí  se vydali do Francouzské aliance, kde 

náš přivítala její ředitelka Manon a francouzsky nám povídala o náplni festivalu. Poté 

jsme se odebrali na prohlídku Románské knihovny, kde nám paní knihovnice 

povídala o francouzské sekci této knihovny. Francouzsky nám přečetla velice vtipnou 

knížku pro děti jménem „La Fourmi“ a nakonec jsme si mohli složit mini-knížku 

z papíru A4, která francouzsko-česky „mluvila“ o pravidlech knihovny. 

Po návštěvě knihovny nás čekal workshop vaření bretonských palačinek s pravou 

Bretonkou. Děti musely samy připravit těsto, a poté každý sám nalít těsto na speciální 

palačinkovač, rozetřít dřevěným téčkem a pak ještě otočit a dochutit. Někteří byli již 

zkušení, avšak nebyla to žádná snadná práce a místo palačinek často vznikaly 

záhadné patvary, leč lahodné! 
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Následoval workshop francouzsko-belgického rapu. Přijeli rapeři z Liege v Belgii, 

kteří měli zkušenosti s prací s mládeží a přetvořili rap v naprosto úžasné stylistické 

cvičení, kde vlastně na konci vznikla dlouhá absurdní báseň z toho, co děti vytvořily. 

Toto cvičení jsme poté dokončovali a aplikovali i v hodinách jazyků. 

Na oběd jsme šli do francouzské kavárny, kde prodávali výborné quiche všech 

možných příchutí a kde byla skvělá atmosféra navozená francouzskou hudbou. 

Odpolední program spočíval ve veřejném workshopu zaměřeném na francouzský 

streetart, který je typický pro francouzská města. Ve Francii můžeme najít velké 

množství takovýchto umělců, ale nikdy se nezmiňují v klasických učebnicích. Přitom 

je to něco, co je pro Francii velice typické, a to především pro mládež, kterou to 

oslovuje nejvíce. 

Na tomto místě bylo otevřeno parkurové centrum pro mládež, kde zkušení trenéři 

předváděli, co všechno se dá v tomto francouzském sportu dělat. V další části si děti 

mohly vyrobit vlastní streetartový obrázek. Vznikly nám dva obrovské obrazy, které 

žáci sami nasprejovali a které teď můžete v jejich třídě vidět. Poté mohli vytvořit 

vlastní šablonu a nasprejovat malý obrázek podle ní. V poslední části žáci měli 

poznávat obrazy frankofonních umělců, mezi kterými byl například obraz od Alfonse 

Muchy, a také hádat, který z nich je nejdražší na světě. Ke každému obrazu se 

dozvěděli nějakou zajímavost či historku. Nakonec nás dokonce „odchytla“ 

reportérka francouzské části českého rozhlasu a několik odvážlivců ze sebe dostalo 

pár francouzských frází o tom, co jsme zažili a odkud jsme. 

Výlet se velice vydařil a všichni byli nadšeni z nových poznatků, zážitků i obrázků 

týkajících se francouzské kultury – trochu jinak.  

 

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 nadaných 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 2016/2017 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.  

 

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, pečené 

cukroví, zdobení perníčků, papírové vánoční stromečky či vlastnoručně vyrobené 

ozdobičky na stromeček. 

 

Projekt „Děti pěvcům, pěvci dětem“  

 

Naši žáci 6. ročníku se zapojili do projektu „Děti pěvcům, pěvci dětem“ Každá třída 

vyrobila 7 budek ve spolupráci s pracovním týmem ZO ČSOP Koniklec. Lektoři 

přivezli do školy stavebnice budek určené pro sešroubování žáky, pracovní nástroje, 

ochranu na školní lavice, dalekohledy atp. Na začátku se žáci dozvěděli, proč se 

budky staví. Pak žáci ve skupinách budky sestavili a natřeli. Během třetí a čtvrté 

vyučovací hodiny následovala přednáška s ukázkami o tom, že i v Praze je vysoká 

biodiverzita ptačích druhů. Během páté a šesté vyučovací hodiny proběhla 

ornitologická výprava do okolí školy, během které žáci s lektory hotové budky 

vyvěsili.  Žáci se během výpravy dozvěděli, kdy a jak mohou ptáky při hnízdění 

pozorovat a jak se o budku v budoucnu starat. Umístění všech budek bylo 

zaznamenáno pro pozdější kontroly a následnou péči. Finančně projekt podpořila 

MČ Praha 4. 
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Další akce na rozvoj polytechnické výchovy: 

 Centrum volného času – Příprava pokrmů – 4 skupiny, Věda nás baví 

 6.ročník – 5 tříd, zapojení do projektu „Děti pěvcům, pěvci dětem“, Finančně 

projekt podpořila MČ Praha 4 

 8.C, D – účast v zážitkového kurzu na Střední škole gastronomické a hotelové 

Vrbova. Pod odborným vedením si vyzkoušeli budoucí profesi barman/ 

barmanka 

 1.A, B – speciální workshop – zapojení do projektu „Malá technická univerzita“, 

Malý stavitel, Stavitel mostů 

 2.A, B – divadelní workshop divadla Minor 

 1.C, D, E, 2.C, D, E, 3.C, 3.D – rukodělný workshop spojený s Velikonocemi 

 soutěžní klání v přípravě pokrmů napříč ročníky 

 6.E – workshop – výroba papíru – Pedagogické muzeum  

 

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

znevýhodněného prostředí do ZŠ 

 

Ve školním roce 2016/2017 byl na naší škole opět 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 12 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 letošním školním roce vyjelo 9 žáků na ozdravný pobyt – školu v přírodě 

do Střelských Hoštic. Tato akce byla velice kladně hodnocena nejen paní učitelkou 

a žáky, ale především rodiči žáků. 

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

k povinné školní docházce. 

 

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 2016/2017 se na naší škole vzdělávalo celkem 44  žáků – cizinců, 

z toho 9 ze států EU a 35 z ostatních států (nejvíce z Ukrajiny – 21). Dále jsme měli 

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

Maďarska a Bulharska. 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 
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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 

jsou 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 třídními 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. 

 

 

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 374 100 0 

Jitřní 312 134 0 
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A) Testování ČŠI  

 

Naše škola byla vybrána a testování se zúčastnili žáci 9. ročníků. 

Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo 

školy – výsledky poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní 

v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu osvojených kompetencí. Přesto 

může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu. 

 

A.1  Anglický jazyk 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 81 % 

 
 

Tabulka detailních výsledků 

Test Obtížnost 9.A 9.B 9.C Škola Celkem 

Vyhodnocených testů 1 21 19 21 61 37 411 

Celý test 1 70 % 90 % 84 % 81 % 72 % 

Čtení s porozuměním 1 68 % 89 % 84 % 80 % 71 % 

Gramatika 1 58 % 82 % 75 % 71 % 61 % 

Slovní zásoba 1 82 % 95 % 88 % 88 % 82 % 

Poslech s porozuměním 1 73 % 96 % 91 % 87 % 80 % 

 

A.2  Český jazyk 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 70 % 

 
 

Tabulka detailních výsledků 

Test Obtížnost 9.A 9.B 9.C Škola Celkem 

Vyhodnocených testů 1 22 19 21 62 40 334 

Celý test 1 61 % 76 % 73 % 70 % 65 % 

Porozumění textu 1 64 % 80 % 78 % 74 % 69 % 

Pravopis a mluvnice 1 45 % 70 % 61 % 58 % 53 % 

Slovní zásoba a slovotvorba 1 64 % 64 % 66 % 65 % 62 % 
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A.3  Informační gramotnost 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 67 % 

 
 

Tabulka detailních výsledků 

Test Obtížnost 9.A 9.B 9.C Škola Celkem 

Vyhodnocených testů 1 22 19 21 62 5 424 

Celý test 1 58 % 75 % 68 % 67 % 63 % 

Informační gramotnost 1 58 % 75 % 68 % 67 % 63 % 

 

 

B) SCIO 

Ve školním roce 2016/17 jsme se zúčastnili ověřování výsledků žáků společnosti 

Scio pro testování žáků 8. ročníku – Elot, modul Trénink na PZ. 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 2017. Výstupem 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). 

Činnost EKOTÝMU 

Usilujeme o získání titulu Ekoškola. Tento titul s sebou přináší značné výhody 

v podobě spolupráce mezi žáky i učiteli, šetrného chování k prostředí kolem nás a 

hlavně velkého množství interaktivního materiálu, který zahrnuje i pracovní listy 

do jednotlivých předmětů na téma Ekologie. Cílem tohoto projektu je snižování 

ekologického dopadu školy, uvědomění si svého jednání a jeho vlivu na životní 

prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí. Naše škola 

si vybrala z nabízených témat dvě, která jsou pro nás velmi aktuální, a to přesněji 

Odpady a Prostředí školy.  Členové Ekotýmu se tak pravidelně schází a jejich 

snahou je analyzovat prostředí a nedostatky na škole, vyjadřovat názor jejich 

kmenové třídy, šířit osvětu a snažit se prosadit změny týkající se života na naší 

škole. 

Na pravidelných schůzkách tak žáci řeší třídění odpadu, sběr papíru a dalších 

předmětů, jako jsou staré mobily či baterie, nástěnky na škole, osvětu ohledně 

ekologického smýšlení, soutěže či různé projekty a exkurze. 

V rámci výuky probíhá v předmětech několik projektů týkajících se ochrany 

přírody, jako například ochrana zvířat či ekologické katastrofy v hodinách 

přírodopisu, tvorba ekokodexu v hodině výtvarné výchovy, globální problémy 

v hodině finanční gramotnosti a spoustu dalších dílčích projektů na 1. stupni, které 

mají za úkol podpořit povědomí žáků o šetrném zacházení s naší přírodou. 

Díky činnosti Ekotýmu tak máme na škole úplně nové kontejnery na tříděný 

odpad (papír a plast), o které se žáci jednotlivých tříd starají a sami je i jednou 

za týden vynášejí. Dále to jsou informační nástěnky či ankety na podporu zlepšení 

klimatu na škole. Skrze členy Ekotýmu jsou tak k činnosti vedeni všichni žáci 

na škole.  
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Deváťáci pro naše prvňáčky 

Žáci 9. ročníku připravili pro prvňáčky den zaměřený na třídění odpadů, 

znečištění naší planety, na možnosti šetření energiemi a vodou a celkově na šíření 

informací ohledně šetrného chování k naší přírodě. Na téma ekologie bylo 

zaměřeno několik prezentací a aktivit. Akce byla přínosem nejen pro žáky 1. tříd, 

kteří se dozvěděli spoustu zajímavých informací, ale i pro žáky 9. ročníků, kteří si 

zkusili roli učitele a organizátora při práci s malými dětmi. 

 Ekologicko-sportovní dopoledne aneb děti dětem na téma ekologie 

Ve čtvrtek 1.6.2017 se na naší škole uskutečnil den dětí pro 2. až 8. ročník, 

který byl zaměřen na téma ekologie. Žáci 7. a 8. ročníku si pro žáky 2. až 6. 

ročníku připravili stanoviště s ekologickým podtextem. Součástí dopoledního 

programu byla velká orientační hra v areálu školy taktéž s ekologickou tematikou 

pro žáky 2. až 6. ročníku. Všichni žáci se aktivně zapojili do plnění všech úkolů 

a užili si celé dopoledne. Zábavnou formou se tak dozvěděli mnoho zajímavých 

informací o třídění odpadů, plýtvání energiemi a vodou, znečištění, bioodpadu, 

procesu recyklace, elektrárnách, globálních problémech,… 

Sběr starého papíru 

Za celý školní rok žáci nasbírali kolem 25 000 kg starého papíru a kartonu. 

Vítězné třídy i jednotlivci byli odměněni věcnými cenami.Ve sběrové soutěži 

pořádané Pražskými službami se naše škola pohybuje na průběžném 9. místě. 

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  
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 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. 

 

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. 

Naše škola se dlouhodobě věnuje ve svých předmětech tématu Multikultura. Žáci 

se seznamují pomocí konkrétních případů a výpovědí lidí z různých částí světa, 

kteří navštěvují v rámci multikulturních projektů naši školu, s jejich životem 

a problémy. Učí se v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích 

ohrožení. 

V učivu o lidských právech se baví o respektování práva a zájmu druhých lidí, 

posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Vyjadřují na ně svůj osobní 

názor a popisují jejich hlavní příčiny i možné důsledky. Svá tvrzení dokumentují 

vyhledáním patřičných pasáží v Listině základních práv a svobod. 

Jsme také aktivní v projektech Adopce na dálku a prostřednictvím tohoto projektu 

žáci poznávají způsob a problémy života dětí v Africe.  

Dalším projektem je Edison, kdy zahraniční studenti přijíždějí na naši školu 

z různých zemí světa, a prezentují tak v anglickém jazyce život, společnost, 
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kulturu a zvyky ve své zemi. Tyto projekty jsou pro žáky vždy obohacující 

a rozšiřují jim poznatky o multikultuře. 

 

Evropský den jazyků  

Dne 26. 9. 2016 jsme slavili Evropský den jazyků a naše škola se proměnila 

ve francouzsky, německy a španělsky mluvící země. Chtěli jsme, aby se žáci lépe 

seznámili s cizími jazyky, které se u nás na škole vyučují, což by některým z nich 

mohlo i pomoci při výběru druhého cizího jazyka. Akce byla organizovaná učiteli 

jazyků a hlavně žáky 8. a 9. ročníku.  Různá stanoviště týkající se kultury a reálií 

měla připravené prezentace s množstvím zajímavostí.   

 U stanovišť s jídlem mohly děti jednak ochutnat tradiční jídla, jednak se dozvědět 

více o kuchyni dané země. Tímto dnem jsme si vyzkoušeli, jaké je naplánování 

podobné akce a její následná organizace. Doufám, že jsme žákům prvního stupně 

pomohli při jejich budoucím výběru druhého jazyka a že i druhý stupeň si tuto 

událost užil a něco se přiučil. 

Z toho, co jsme zaslechli, byly děti nadšené například ze švýcarského stanoviště 

v malé tělocvičně, kde zdolávaly překážky švýcarských hor. Dále je velmi zaujal 

Napoleon přednášející o francouzské kultuře naprosto oslňujícím stylem. 

A nakonec samozřejmě španělské „tapas“, které provoněly celou školu. 

 

O čem zpívá ptáček  

S celou naší třídou jsme se vydali na divadelní představení s názvem „Co zpívá 

ptáček“. Na začátku jsme se dozvěděli, že toto představení patří do 21. ročníku 

světoznámého romského festivalu Khamoro. 

Představení bylo o pětici Romů, kteří putují na trh a kteří se hádají o to, co zpívá 

ptáček v koruně stromu. Kovář tvrdil, že slyší: „Měchy, kleště, kladivo! Měchy, 

kleště, kladivo!“ Jeho žena však slyšela: „Nůž, mísa a hrnec! Nůž, mísa a hrnec!“ 

Kněz pro změnu slyšel: „Choďte v neděli do kostela! Choďte v neděli do kostela!“ 

Potulný muzikant s dcerou zas slyšeli něco svého, a tak se všichni hádali. My jsme 

jim v tom hádání pomáhali – kluci kovářovi a holky jeho ženě. Pomáhali jsme tak 

vydatně, že jsme z toho měli pak všichni vyřvané hlasivky, hlavně náš spolužák 

Maty. Pak se nás pán, který to celé uváděl, zeptal, kdo měl vlastně pravdu. Kluci 

samozřejmě řekli, že pravdu měl kovář, ale my holky jsme si stály na svém, že 

pravdu měla jeho žena. Ale pán řekl: „Kdo má opravdu tu pravdu? – Nikdo! Nikdo 

nerozumí ptáčkům, ale každý má kousek té své pravdy.“ 

Představení a následná krátká přednáška o romské literatuře se všem moc líbily, 

přestože jsme možná byli někteří na začátku trochu skeptičtí. Na úplném konci 

jsme dělali interview pro rozhlas a mohli si prohlédnout knížky v romském jazyce. 

A zajímavost na konec – věděli jste, že romské pohádky vlastně ani nebyly pro 

děti, nýbrž pro dospělé? Tak a teď to víte. 

Za třídu 6. D napsala Karolína Čmil 
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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 kurzy pro seniory (organizuje náš 

zřizovatel - MČ Praha 4).  

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. 

 

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

 

Ve školním roce 2016/2017 proběhly v objektu Jitřní preventivní programy 

Městské policie ČR ve  všech ročnících. 

Cílem těchto programů je prevence v oblasti bezpečného chování (děti 

v nebezpečných situacích, v elektronickém světě), domácího násilí, užívání 

návykových látek, šikany, kyberšikany, kriminality dětí a mládeže a dalších forem 

násilného chování. 

Dalšími tématy jsou programy, které se týkají sexuální výchovy 

(zdravý přístup k sexualitě, prevence onemocnění AIDS, jak se nestát obětí 

znásilnění) a programy o autorských právech, internetu a nebezpečí sekt. 

Důraz je kladen na rozvoj osobnosti žáka, vzájemnou komunikaci 

a posilování pozitivních vztahů v třídních kolektivech. V rámci třídnických hodin 

se třídní učitelé podílejí na naplňování preventivního programu školy. 

V tomto školním roce zajistila Městská část Prahy 4 prezentaci neziskové 

organizace „Progressive“, jejíž cílem je poskytovat služby v oblasti návykových 

látek, a to konkrétně uživatelům drog. Jedná se o činnost v kontaktním 

a poradenském centru pro injekční uživatele drog, dále prevenci infekcí (terénní 

práce) a základní sociálně právní poradenství (resocializace uživatelů drog). 

V objektu Jitřní proběhla prezentace a diskuze o činnosti této organizace 

v 9. ročníku. Následně proběhla prezentace  i pro pedagogy, kteří ji hodnotili jako 

přínosnou a uvítali nové informace v rámci prevence a intervence v rámci tohoto 

celospolečenského problému. 

V 6. ročnících zajistila městská část interaktivní představení týkající se 

nebezpečí šikany a kyberšikany. 

V závěru školního roku ukončil školní metodik prevence studium MŠMT 

pro výkon této funkce, které bylo uskutečňováno Pedagogicko-psychologickou 

poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 ve Francouzské ulici. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 

za školní rok 2016/2017 

     Cíle stanovené v Preventivním programu školy pro šk. rok 2016/2017 byly splněny, 

v některých případech pozměněny, případně rozšířeny. Reagovaly na aktuální situaci 

(např. řešení vztahů mezi žáky v 5. a 7. ročníku)  

    Preventivní témata byla nejčastěji obsažena v předmětech uvedených v PPŠ, dále se 

uskutečnilo mnoho akcí s preventivním obsahem. 
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     Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově 

koordinovány a začleňovány i do aktivit mimo vyučování – např. do kroužků CVČ, 

do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci adaptačního programu, 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, Mgr. Jiří 

Sixta, Progressive o.p.s, Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú., 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 27.1. 2017 

30.1. 2017 

45 min 

2. C 

2. D, E 

Bezpečné chování - sám venku          30.1. 2017 

31.1. 2017 

45 min 

3. C, D Bezpečné chování - nebezpečné situace 1.2. 2017 45 min 

4. D Bezpečné chování - rekapitulace znalostí 31.1. 2017 45 min 

5. C, D Bezpečné chování v elektronickém světě I. 27.1. 2017 45 min 

Objekt Jitřní 

Třída Program Datum Délka 

1. A, B Malý Péťa sám doma 21. 2. 2017 45 min 

2. A, B  Bezpečné chování - sám venku          22. 2. 2017 45 min 

3. A, B Bezpečné chování - nebezpečné situace 23. 2. 2017 45 min 

4. A, B, C Bezpečné chování - rekapitulace znalostí 24. 2. 2017 45 min 

5. A, B Bezpečné chování v elektronickém světě I. 21. 2. 2017 45 min 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy – 5. ročník  

 

Třída Program Datum Délka 

5. A, B Drogy I. 3.4. 2017 45 min 

5. C, D Drogy I. 30. 3. 2017 45 min 

 

Semináře Nekuřátka  

- realizátor Česká koalice proti tabáku 

- prevence tabakismu 

- hrazeno MČ Praha 4 

- určeno pro 4. ročník (oba objekty) 

  

Třída Program Datum Délka 

4. A, B, C Nekuřátka 28.3. 2017 90 min 

4. D Nekuřátka 8. 2. 2017 90 min 
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 žáci druhého stupně: 

 

- preventivně vzdělávací program Bezpečné chování  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Objekt Filosofská 

Třída Program Datum Délka 

6. C, D 

6. E 

Bezpečné chování v elektronickém světě II. 30.1. 2017 

31.1. 2017 

45 min 

7. C, D Kyberšikana 20. 2. 2017 45 min 

8. C, D Autorská práva a Internet – chlapci 

Jak se nestát obětí pohlavního zneužití a 

domácího násilí  - dívky 

(v daném datu vždy celá třída – D i CH) 

2. 2. 2017 90 min 

 

9. B, C Domácí násilí – chlapci 

Jak se nestát obětí znásilnění - dívky 

(v daném datu vždy celá třída – D i CH) 

17. 2. 2017 90 min 

6. C, D 

6. E 

Bezpečné chování v elektronickém světě II. 30.1. 2017 

31.1. 2017 

45 min 

 

Objekt Jitřní 

Třída Program Datum Délka 

6. A, B Bezpečné chování v elektronickém světě II. 22. 2. 2017 45 min 

7. A, B Kyberšikana 23. 2. 2017 45 min 

8. A, B Autorská práva a Internet – chlapci 

Jak se nestát obětí pohlavního zneužití a 

domácího násilí  - dívky 

(v daném datu vždy celá třída – D i CH) 

27. 2. 2017 90 min 

 

9. A Domácí násilí – chlapci 

Jak se nestát obětí znásilnění - dívky 

(v daném datu vždy celá třída – D i CH) 

28. 2 2017 90 min 

 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Objekt Filosofská 

Třída Program Datum Délka 

6. C  

6. D, E 

Šikana 30. 3. 2017 

 

45 min 

7. C 

7. D 

Kriminalita dětí a mladistvých 30. 3. 2017 45 min 

8. C 

8. D 

Drogy II 31. 3. 2017 45 min 

 

9. B, C Základy právního vědomí 31. 3. 2017 90 min 
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Objekt Jitřní 

Třída Program Datum Délka 

6. A, B  Šikana 3. 4. 2017 45 min 

7. A 

7. B 

Kriminalita dětí a mladistvých 3. 4. 2017 45 min 

8. A 

8. B 

Drogy II 4. 4. 2017 45 min 

9. A Základy právního vědomí 4. 4. 2017 90 min 

 

Semináře „Nezahulíme, uvidíme“ 

- realizátor Česká koalice proti tabáku 

- prevence zneužívání marihuany 

- hrazeno MČ Praha 4 

- určeno pro 7. ročník (oba objekty) 

 

Třída Program Datum Délka 

7. A, B Prevence zneužívání marihuany 31.3. 2017 90 min 

7. C, D 10.2. 2017 90 min 

 

Adaptační program 

- pro žáky 6. ročníku 

- realizátor Mgr. Jiří Sixta 

- hrazeno SRŠ 

Třída Program Datum Délka 

6. A, B Adaptační program – začlenění nových 

žáků, vznik nových kolektivů 

31. 10., 1. 11.2017 90 min 

6. C, D, E 27., 29., 30.9. 2017 90 min 

 

Pořady MP Education 

 

- program zaměřený na téma dospívání a sexuální výchova 

- hrazeno SRŠ 

- objekt Filosofská 

 

Třída Program Datum Délka 

5. B, C Z housenky motýlem   14.3. 2017 45 min 

6. C, D Čas Proměn – dívky 

Na startu mužnosti - chlapci 

14.3. 2017 45 min 

7. C, D Adam a Eva 14.3. 2017 45 min 

8. B, C Holky z Venuše, Kluci z Marsu 14.3. 2017 45 min 

 

Beseda Extremismus 

- realizátor IMPERATIV o. s. 

- zdarma (hrazeno z grantu realizátora) 

- pro 8. a 9. ročník (objekt Filosofská) 

 

Třída Program Datum Délka 

8. C, D 
Extremismus 

5. 10. 2016 90 min 

9. B, C 6. 10. 2016 90 min 
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Program „Otevřete oči“ 

- realizátor Progressive o.p.  

- specifická protidrogová prevence 

- 9. ročník (oba objekty) 

 

Třída Program Datum Délka 

9. A 
Specifická protidrogová prevence 

8. 11. 2016 90 min 

9. B, C 7. 11. 2016 90 min 

 

 

Prevence kyberšikany 

 

- interaktivní divadelní představení 

- realizátor Fórum pro prožitkové vzdělávání  z.ú 

- zdarma (hrazeno MČ) 

- pro 6. ročník (oba objekty) 

 

Třída Program Datum Délka 

6. A, B 
Představení Kyberšikana 

9. 5. 2017 90 min 

6. C, D, E 3. 4. 2017 90 min 

 

 Pedagogové 

 

o Pravidelná účast metodiků prevence na pracovních seminářích a další akcích 

školních metodiků prevence rizikového chování v PPP (PaedDr. Lenka 

Marušková) 

o Konzultační hodiny metodiků prevence a výchovných poradkyň 

o Pravidelná setkání metodiků prevence na Úřadu městské části Praha 4  

 (Mgr.. Eva Junková) 

o Semináře PPP a NIDV 

o Beseda s Progressive – představení organizace 

 

Závěr: 

     V tomto školním roce jsme pokračovali v osvědčených programech (Programy 

Oddělení prevence Městské policie Praha – bezpečné chování, sociálně patologické 

jevy, programy s tematikou dospívání pořádané MP Education, prevence extremismu - 

Imperativ, pořady Nekuřátka, Tráva – zajistila a finančně podpořila MČ Praha). Nově 

jsme spolupracovali s organizací Progressive a s Fórem pro prožitkové vzdělávání. 

Ve všech těchto programech budeme pokračovat i nadále. 

     V jednom případě jsme využili intervenci PPP – zaměřila se na vztahy mezi žáky 

třídy 5. ročníku. Dále jsme se zaměřili na vztahy mezi žáky 7. ročníku.     

Zapsala Mgr. Lenka Pilíková, školní metodik prevence rizikového chování 

 

26. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2016/17 neproběhla. Byla provedena  

kontrola zřizovatele MČ Praha 4 – dohlídka ve školní jídelně dne 7.3.2017. 
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27. Základní údaje o hospodaření školy (za kalendářní rok) 

 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2016 

 

A – Finanční hodnoty v Kč: 

 

ROZPOČET - provoz ÚMČ Praha 4: 

 

Schválený                                                                                                  7.435.000,00 Kč  

Upravený (UZ 091)                                                                                  7.577.000,00 Kč  

Čerpání rozpočtu (bez záloh)                                                                   8.369.632,08 Kč  

Ztráta – energie                                                                                           792.632,08 Kč 

Použití fondů (648)                                                                                     346.894,08 Kč 

Dotace – drogy (081/Č)                                                                                   8.000,00 Kč 

Dotace – posílení MP (096/Č)                                                                    412.700,00 Kč 

Dotace – asistent (091/Č)                                                                              47.700,00 Kč  

 

ROZPOČET ŠKOLSTVÍ MHMP - ÚMČ Praha 4 : 

 

Schválený                                                                                                32.124.000,00 Kč  

Upravený (UZ 33353)                                                                            37.740.000,00 Kč  

Platy                                                                                                        26.970.000,00 Kč  

OPPP                                                                                                            200.000,00 Kč  

Odvody                                                                                                      9.642.000,00 Kč  

ONIV                                                                                                            928.000,00 Kč  

Čerpání rozpočtu                                                                 37.740.000,00 Kč 

Dotace – navýšení platů (33052/Č)                                                              943.387,00 Kč  

 

EČ :                                                                      

 

Náklady                                                                                                     1.813.788,00 Kč 

Výnosy                                                                                                       2.030.959,90 Kč 

Hospodářský výsledek                                                                              +  217.171,90 Kč 

 

B – DHIM (hodnoty v tis. Kč): 

 

Pořízení DHIM v roce  2016                                      14.627,65 tis. Kč  

Vyřazení DHIM v roce 2016                                                              2.817,50 tis.Kč  

Celkem DHIM v roce  2016                                                                  29.198,15 tis.Kč  
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KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2016 

 

V období roku 2016 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky: 

 

1) Školský rozpočet MŠMT (33353) ve výši 37.740.000,- Kč, dotace (33052) 

na navýšení platů ve výši 943.387,-Kč. 

 

2) Provozní rozpočet ÚMČ - Praha 4 (091) : náklady ve výši 12.077.000,- Kč a příjmy 

ve výši 4.500.000,- Kč, příspěvek ve výši 7.577.000,- Kč, dotace na drogy (081) 

ve výši 8.000,- Kč, dotace – asistent pedagoga (096) ve výši 47.700,- Kč, dotace – 

navýšení mezd (096) ve výši 412.700,- Kč.    

 

3) Příjmy z EČ s hospodářským výsledkem ve výši + 217.171,90 Kč za období 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 ekonomické činnosti i náklady na volnočasové aktivity žáků školy, včetně 

dovybavení kroužků a další nutné provozní náklady školy. 

 

Celkově lze konstatovat, že hospodaření školy v průběhu 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. V roce 2016 

byla opět přes veškeré úspory dosažena ztráta z energií ve výši 792.632,08 Kč. 

 

Ve školských objektech Filosofská a Jitřní byla v průběhu roku 2016 prováděna běžná 

údržba těchto objektů a jejich zařízení. Bylo doplňováno nebo inovováno 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 byly na obou školských objektech prováděny další 

běžné údržbové práce, a to zejména práce malířské. Na školském objektu Filosofská byla 

provedena výměna části opotřebených podlahových krytin. Byly provedeny plánované 

revize zařízení a vybavení školských objektů, jakož i doplnění stávajícího 

zabezpečovacího zařízení školy. 

 

Z prostředků MČ Praha 4 byla v měsících červnu až srpnu roku 2016 realizována 

kompletní rekonstrukce stravovacího zařízení školského objektu Filosofská. 

ZŠ Filosofská hradila ze svých finančních prostředků potřebné doplňky v rámci 

dokončení této rekonstrukce. 

 

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 2017 

 

 

A – Finanční hodnoty v Kč: 

 

ROZPOČET - provoz ÚMČ Praha 4: 

 

Schválený                                                                                                  8.145.000,00 Kč 

Upravený (UZ 091)                                                                                  8.169.000,00 Kč 

Čerpání rozpočtu (bez záloh)                                                                   2.660.017,13 Kč 

Čerpání rozpočtu (vč.záloh)                                                                     4.591.034,63 Kč 

Dotace – školení metodiků (081)                                                                    9.500,00 Kč 

Čerpání dotace                                                                                                 9.500,00 Kč 

Dotace – asistent (091)                                                                                 232.700,00 Kč 

Čerpání dotace                                                                                              232.700,00 Kč 

Dotace – posílení platů (096)                                                                       426.400,00 Kč 

 

ROZPOČET ŠKOLSTVÍ MHMP - ÚMČ Praha 4 : 

 

Schválený                                                                                                37.508.000,00 Kč 

Upravený (UZ 33353)                                                                             42.411.133,00 Kč 

Platy                                                                                                        30.260.298,00 Kč 

OPPP                                                                                                            200.000,00 Kč 

Odvody                                                                                                    10.961.712,00 Kč 

ONIV                                                                                                            989.123,00 Kč 

Čerpání rozpočtu                                                                             20.641.384,97 Kč 

 

EČ : 

 

Náklady                                                                                                       847.476,50 Kč 

Výnosy                                                                                                      1.153.333,40 Kč 

Hospodářský výsledek                                                                             +  305.856,90 Kč 

 

B – DHIM (hodnoty v tis. Kč): 

 

Pořízení DHIM v roce  2017                                              180,6  tis. Kč 

Vyřazení DHIM v roce 2017                     0  tis. Kč 

Celkem DHIM v roce  2017                                                                     29.378,7  tis. Kč  
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KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. pololetí roku 2017 

 

V období 1. pololetí 2017 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky: 

 

1) Školský rozpočet MŠMT (33353) ve výši 42.411.133,- Kč. 

 

2) Provozní rozpočet ÚMČ - Praha 4 (091): náklady ve výši 13.019.000,- Kč a příjmy 

ve výši 4.850.000,- Kč, příspěvek ve výši 8.169.000,- Kč, dotace (081) ve výši  

9.500,- Kč, dotace (091) ve výši 232.700,- Kč, dotace (096) ve výši 426.400,- Kč.    

 

3) Příjmy z EČ s hospodářským výsledkem ve výši + 305.856,90 Kč za období 1. pololetí 

roku 2017.  

 

Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy za rok 2016 ve výši 

217.171,90 Kč byl převeden do rezervního fondu a bude použit pro hlavní činnost školy 

v roce 2017, v rámci zajištění jejího provozu.                                                                                                                              

 

Současně s těmito přidělenými finančními prostředky byly hrazeny z finančních 

prostředků EČ i náklady na volnočasové aktivity žáků školy, včetně dovybavení kroužků. 

 

Celkově lze konstatovat, že hospodaření školy v 1. pololetí roku 2017 s přidělenými 

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

roku.  

Ztráta provozního rozpočtu v oddíle energie za rok 2016 byla v rámci finančního 

vypořádání ze strany ÚMČ Praha 4 ve výši 792.632,08 Kč refundována.  

 

Ve školských objektech  Filosofská a Jitřní byla v průběhu 1. pololetí roku 2017 

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

učeben obou školských objektů – nábytek. 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.  Byly provedeny plánované revize zařízení a vybavení školských 

objektů. Rezervní fond školy byl použit k nákupu potřebného nábytkového zařízení 

a vybavení školy. Fond FRIM byl použit k provedení dokončovacích prací 

po rekonstrukci stravovacího zařízení školy. 

                                                                                                                                 

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 1    1  1   1 101 2   

Z toho 
nově přijatí     1      15    

 

 

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

 

Výroční zpráva žákovské samosprávy 2016/2017 – šk. objekt Filosofská 

 

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

tříd zvolili ze svého středu předsedu: Kateřinu HÁJKOVOU (9.C) 

a místopředsedu: Veroniku KUČEROVOU (také 9.C), kterou od 2. pololetí 

nahradila Layla HIJAZI (9.C).  Opětovně, na základě dobrých zkušeností 

z předchozích let, byli našim prvňáčkům a druhákům hned na 1. schůzi přiděleni 

„tutoři“ z 8. a 9. tříd, aby jim pomáhali, když to bude potřeba. 

Poté si zástupci tříd připomněli základní pravidla, týkající se provozu školy, která 

následně předali svým spolužákům ve třídách. Jednalo se o informace ohledně 

běžného provozu, tj. bezpečnosti, úklidu tříd apod., tak i kroužků Centra volného času 

apod. Vzhledem k tomu, že na konci předchozího školního roku a během prázdnin 

došlo k přestavbě školní kuchyně a jídelny, jedny z nejdůležitějších informací 

směřovaly právě k tomuto tématu. 

Také bylo nutno zjistit, které třídy jsou připravené sponzorovat zvířata v ZOO 

Praha, neboť předchozí sponzoring se již chýlil ke konci.  

Neopomněli jsme zmínit ani úspěchy ve sběrových akcích – například fakt, že jsme 

v minulém školním roce skončili na krásném 3. místě ve sběru mobilů. 

 

V říjnu jsme se dozvěděli více o probíhající soutěži EKOŠKOLA. Naše škola patří 

mezi ty, které se do tohoto projektu zapojily a věříme, že tento titul získáme. Jedním 

z kroků na naší cestě je i vybudování Ornitologické stezky, otevřené slavnostně 

na konci října 2016. 

Další říjnovou akcí, na kterou jsme se všichni moc těšili, byl na náš tradiční 

Halloween.  Žáci se zúčastnili soutěží o nejkrásnější masku, což patří mezi vrcholné 

akce halloweenské veselice. Jako vždy se konala i tradiční halloweenská diskotéka. 

O taneční sestavu, kterou se všichni na místě naučili a s chutí si ji zatančili, se 

postarala žákyně 6. třídy Anna Marie Soósová. 

 

Listopad se nesl ve znamení hned tří akcí – jednou z nich byl končící sponzoring 

ZOO Praha. Většina tříd z objektu Filosofská se rozhodla i letos sponzorovat nějaké 

zvíře. Odměnou jim byly volné vstupenky do ZOO pro každého žáka třídy, platné 

po dobu jednoho roku, stejně jako sponzorský list a fotografie jimi vybraného zvířete, 

kterými si jednotlivé sponzorující třídy mohly vyzdobit nástěnky.  
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Školou také prošla tzv. „Hygienicko-estetická hlídka“, která zjišťovala, 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. 

Kromě toho 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. Na tyto hygienické potřeby byla mj. přidána i část 

výtěžku sběru papíru ve výši 6.000,- Kč a za tuto částku byly pro děti z Kojeneckého 

ústavu zakoupeny další dárky.  

 

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

stromeček žákovské samosprávy. Nejen pro naše prvňáčky to bylo milé překvapení 

a všem nám to pomohlo přečkat nekonečné čekání na Vánoce.  

Také jsme připravili 3 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.- 9. 

tříd se tradičně ujali průvodcovských služeb při DOD a opět se svého úkolu zhostili 

na výbornou.   

 

V lednu jsme zaměřili všechny své síly na zdárné ukončení 1. pololetí a v únoru nás 

čekal další DOD a s ním spojené průvodcovské služby. A hlavně sbírka na podporu 

naší indické dcery – sbírka na Hezal Lobo. Spolu se mnou procházel „Hezal-tým“ 

školou a apeloval na žáky, aby pomohli naší indické kamarádce ve splnění jejího snu – 

studovat. To se podařilo a celkový výtěžek sbírky činil jen v objektu Filosofská více 

než 15.000,- Kč.  

 

V březnu nás čekal další náročný úkol, a to vymyslet originální dárek pro třídní učitele 

u příležitosti jejich svátku, Mezinárodního dne učitelů. Letos jsme se rozhodli využít 

nápad, který vyšel opět z řad našich žáků – paní učitelky dostaly rámeček, kde kolem 

jejich jména byly sepsány všechny jejich pozitivní vlastnosti. 

 

Na počátku dubna se konaly zápisy do 1. tříd. Vzhledem k nutnosti posílit služby se 

tentokrát nezapojili jen žáci 8. a 9. tříd, ale i naši stateční a houževnatí sedmáci. A vše 

opět zvládli na jedničku podtrženou. 

Na přelomu dubna a května se konalo několik kol konkurzu na moderátory naší 

Zahradní slavnosti. Jedná se o zodpovědnou funkci, a proto i konkurz probíhal velmi 

zodpovědně. Na jeho konci stanuli na pomyslných stupních vítězů po velkém boji 

Miroslav Bella z 8.D a Tereza Šebková z 9.B.  

 

Květen a červen se nesly ve znamení přípravy na Zahradní slavnost. 

Mezinárodní den dětí se konal ve čtvrtek 1. června a užili si ho naši malí i velcí. 

Letos se nesl ve znamení ekologie a o jeho přípravu se zasloužily paní kolegyně Šárka 

Nováková a Jana Lálová  ve spolupráci s žáky 7.- 9. tříd, kteří si připravili pro své 

mladší kamarády stanoviště. Na těchto stanovištích mladší žáci plnili různé úkoly 

s ekologickou tématikou. Nedílnou součástí byla i „bojovka“ s touto tématikou. 

Myslím, že si všichni tento den plně užili. 

Vrcholem našeho snažení se pak stala naše úžasná Zahradní slavnost. Třetí ročník 

opět nezklamal očekávání a ŽS si pořádně „mákla“. Bylo zapotřebí zajistit služby 

technického rázu, kterých se zdatně ujali naši mládenci z 8. tříd. Prodeje sladkého 

i slaného pečiva, dodaného našimi báječnými maminkami a babičkami i samotnými 
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žáky, se ujaly dívky z 6.- 8. tříd. Naše kouzelné a roztomilé slečny z 6. a 7. tříd se také 

zapojily do služeb u vchodu a jejich přezdívka „Vítačky“ byla opravdu trefná. Několik 

dívek z 8. tříd mělo zodpovědnou funkci „spojek“ a musíme říci, že se nezastavily ani 

na chvilku. A nesmíme opomenout ani naše moderátory a jejich náhradníky, bez 

kterých by to prostě nešlo. 

 

Lze říci, že školní rok 2016/17 patřil mezi ty, v nichž Žákovská samospráva odvedla 

velmi slušnou práci. Podařilo se nám úspěšně zrealizovat mj. Halloween, sponzoring 

ZOO Praha, sponzoring indické dívky Lobo Hezal a zejména Zahradní slavnost, kdy 

všichni odvedli své maximum. Nicméně nesmíme usnout na vavřínech, protože pořád 

ještě rezervy máme.  Chtělo by to nějakou zajímavou anketu, více „Hygienicko-

estetických hlídek“ -1x ročně je skutečně málo), více „speciálních dnů“, apod. Příští 

školní rok je pro nás opět velkou výzvou. 

 ŽS při objektu Filosofská odvádí dobrou práci a šlape jak dobře namazaný stroj. 

Jednotlivá kolečka v jeho soukolí se vzájemně doplňují a vše funguje, jak má. A to lze 

konstatovat zejména o naší hlavní činnosti, kterou je navazování dobrých vztahů mezi 

žáky, stejně jako vztahů mezi žáky a učiteli, mezi našimi žáky a vedením naší školy. 

V tom je těžiště naší práce a to je také naší největší devizou. Již několikrát jsem zde 

vyjádřila svůj názor, že školu nedělá jen budova se všemožnými technickými 

vymoženostmi a fungujícím pedagogickým sborem, ale také spokojení žáci, kteří se 

zde cítí bezpečně a přicházejí sem s důvěrou.  

Školní rok 2016/17 je za námi a školní rok 2017/18 už pomalu klepe na dveře. Jsme 

připravení spolu s vedením školy, rodiči, pedagogickými i nepedagogickými 

pracovníky napomáhat při budování dobré atmosféry naší školy.   

Mgr. Jaroslava Davidová 

 

Okénko do sportu 

 

Během roku se naši žáci zúčastnili čtyřiceti různých sportovních soutěží. K těm 

nejúspěšnějším již tradičně patřila atletika.  

O překvapení se pak postaraly dívky nejstarších ročníků, které postoupily 

do krajského kola ve florbalu a obsadily tam čtvrté místo. Stejná kategorie o pár 

týdnů později dominovala i v okresním kole volejbalu a z krajského kola si odnesla 

místo páté. Chlapci se ve stejné soutěži nenechali zahanbit a obsadili v krajském kole 

tu samou příčku a to po postupu z místa druhého.  

Mezi naše další silné sporty patří softbal a vybíjená, kde bez větších problémů 

vyhráváme turnaje Prahy 4, a obdobně to bylo i v letošním roce. V softbalu jsme 

následně skončili na 3. místě v turnaji mužstev celé Prahy.  

První příčky ve třech kategoriích (starší dívky, starší chlapci a mladší chlapci) jsme 

též obsadili na atletickém Poháru rozhlasu Prahy 4 a v následném pražském finále 

jsme skončili na druhém, čtvrtém a pátém místě.  

Druhé místo jsme si odnesli i z krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských 

vítězů a finále ČR nás čeká na podzim. 

A aby těch prvních míst nebylo málo, tak vítězstvím skončilo i naše účinkování 

v Čokoládové tretře, kde bylo vše korunováno ještě 4. místem Klaudie Gessnerové 

na republikovém finále v rámci atletického mítinku Zlaté tretry, a to v běhu na 300 m. 

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

současně po celé Evropě. Ten „náš“ se konal v objektu Jitřní pod záštitou Českého 

klubu olympioniků a zúčastnilo se ho více než 400 mladých běžců. 
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To zdaleka není výčet všech našich medailových sportovních úspěchů, ale pouze těch 

nejviditelnějších. Musíme samozřejmě popřát a poděkovat všem našim sportovcům, 

kteří reprezentovali naši školu a nechali na palubovkách a hřištích mnoho sil i potu. 

 

OVOV – finále  

Za krásného slunečného počasí v konkurenci jedenácti základních škol z Prahy 4 se 

našim žákům podařilo probojovat do pražského finále soutěže OVOV. V nabité 

konkurenci jsme nestačili pouze na skvěle připravenou ZŠ Křesomyslova, která 

suverénně zvítězila. V tomto kole se soutěžilo v pěti disciplínách. Po úvodním 

trojskoku jsme na tom nebyli nejlépe a usadili se na předposlední příčce pořadí 

družstev. Následoval hod medicinbalem, kde jsme své umístění vylepšili pouze o pár 

míst. Další disciplíny však již byly plně v naší režii a po přeskoku přes švihadlo 

a klicích jsme poskočili v průběžném pořadí na druhé místo. To jsme si již nenechali 

vzít a v závěrečném driblinku jsme vyrovnanými výkony celého družstva před sebe 

nikoho nepustili. 

V soutěži jsme měli i druhé družstvo, které se umístilo na krásném, ale neoblíbeném 

čtvrtém místě. 

Škoda jen, že se závodů nemohli zúčastnit z důvodů mistrovství republiky v atletice 

všichni naši žáci. Mohli bychom tak být větším soupeřem vítězné školy. Narychlo 

složený tým však svojí bojovností dokonale nahradil starší ostřílené závodníky a je 

příslibem dobrých výkonů i do budoucna. 

Bohatý doprovodný program vyplnil mezery mezi jednotlivými soutěžemi, takže děti 

měly o zábavu postaráno opravdu celé dopoledne. 
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Přehled sportovních výsledků 
Datum Název Obor Kategorie Výsledky obvodního kola Výsledky krajského kola Výsledky ČR

10.4.2017 Biologická olympiáda Biologie MIX 6. tříd 14. místo

20.4.2017 Biologická olympiáda Biologie MIX 9. tříd 1. místo Vratislav Poppr 3. místo Vratislav Poppr

16.1.2017 Olympiáda dějepis Dějepis 8.-9. ročník 6. místo Vratislav Poppr

8. místo Šimon Hájek

1.2.2017 Zpívá celá škola Hudba MIX 1.-5. ročník x

10.5.2017 Pěvecká soutěž 

Křesomyslova

Hudba 1.-8. ročníků x

28.2.2017 Aplikovaný software - 

grafické editory

Informatika MIX 1.-5. třída 5. místo Caldrová Jana

6. místo Majerova Nikola

28.2.2017 Aplikovaný software - 

grafické editory

Informatika MIX 1.-5. třída 6. místo Novotný Lukáš

8. místo Ptáček Marek

28.2.2017 Aplikovaný software - 

prezentace

Informatika MIX 1.-5. třída 2. místo Jareš Tomáš

22.2.2017 Konverzace v Aj Jazyky MIX 6.-7. ročník 6. místo Vanyan Sofi

23.2.2017 Konverzace v Aj Jazyky MIX 8.-9. ročník pouze školní kolo

29.3.2017 Konverzace Fj Jazyky 8.-9. ročník x 6. místo David Starý

22.5.2017 Spelling Bee Jazyky MIX 6.-9. ročník 1. místo Lenka Bílá

16.2.2017 Recitační přehlídka 

žáků

Literatura, poezie MIX 1.-5. ročník pouze nominace:

Leontýna Lálová

Klaudie Gessnerová

pouze nominace:

Leontýna Lálová

21.2.2017 Recitační soutěž Literatura, poezie MIX 6.-9. ročník pouze nominace:

Magdaléna Černá

6.3.2017 Malý knihovník Literatura, poezie MIX 1.-5. ročník x

24.1.2017 Olympiáda 

matematika

Matematika MIX 5. ročník 37.-55. místo Šebeš 

Jáchym, Dunajevský 

Emanuel

94.-100. místo Bedrníková 17.2.2017 Pythagoriáda Matematika MIX 5. třída 16.-35. místo

70.-85. místo

18.4.2017 Matematický klokan Matematika MIX 2.-9. ročník x

15.11.2016 Přírodovědný klokan Přírodopis, biologie MIX 8.-9. ročník x

20.9.2016 Malá kopaná Sport H 6.-7. ročník 3. místo

27.9.2016 Malá kopaná Sport H 8.-9. ročník 5.-6. místo

29.9.2016 Atletický čtyřboj Sport H 8.-9. ročník 4. místo

29.9.2016 Atletický čtyřboj Sport D 6.-7. ročník 1. místo x

30.9.2016 Atletický čtyřboj Sport H 6.-7. ročník 1. místo x

30.9.2016 Atletický čtyřboj Sport D 8.-9. ročník 1. místo x

5.10.2016 Coca Cola školský 

pohár v kopané

Sport H 6.-9. ročník x postup do druhého kola

7.10.2016 Stolní tenis Sport H 6.-7. ročník 2. místo

7.10.2016 Stolní tenis Sport D 6.-7. ročník 6. místo

13.10.2016 Florbal Sport H 8.-9. ročník 13.-16. místo

13.10.2016 Basketball Sport D 8.-9. ročník 4. místo

3.11.2016 Basketball Sport H 8.-9. ročník 4. místo

3.11.2016 Florbal Sport H 6.-7. ročník 3. místo

9.11.2016 Florbal Sport D 8.-9. ročník 1. místo 4. místo

6.12.2016 Florbal Sport MIX 5. ročník 5.-6. místo

9.12.2016 Florbal Sport MIX 4.-5. ročník 7.-9. místo

14.1.2017 LVK - Albrechtice a 

Benecko

Sport MIX 7. ročník x

8.2.2017 Laťka - objekt Jitřní Sport D,H 1.-9. ročník 1. místo - 6x

2. místo - 3x

3. místo - 6x

soutěžilo se v 10 

kategoriích

27.3.2017 Házená Sport H 6.-7. ročník 2. místo

28.3.2017 Volejbal Sport D 8.-9. ročník 1. místo 5. místo

3.4.2017 Volejbal Sport H 8.-9. ročník 2. místo 5. místo

19.4.2017 McDonald´s Cup Sport MIX 1.-3. ročník 5.-7. místo

20.4.2017 McDonald´s Cup Sport MIX 4.-5. ročník 2. místo

24.4.2017 Softball Sport MIX 6.-9. ročník 1. místo 3. místo

24.4.2017 Vybíjená Sport D 6. ročník 1. místo

27.4.2017 Pohár rozhlasu - 

atletika

Sport H 8.-9. ročník 1. místo 4. místo

27.4.2017 Pohár rozhlasu - 

atletika

Sport D 6.-7. ročník 3. místo

28.4.2017 Pohár rozhlasu - 

atletika

Sport H 6.-7. ročník 1. místo 5. místo

28.4.2017 Pohár rozhlasu - 

atletika

Sport D 8.-9. ročník 1. místo 2. místo

2.5.2017 Přehazovaná Sport D 6.-7. ročník 9.-10. místo

4.5.2017 Štafety 8x100, 8x200 Sport 1.-5. ročníků 5. místo 7. místo

11.5.2017 OVOV Sport MIX 2. místo 2. místo bude v září

16.5.2017 Vybíjená Sport MIX 4.-5. ročník 8.-9. místo

26.5.2017 Ekologicko - sportovní 

dopoledne

Sport MIX 1. ročník x

20.1.1900 Vybíjená Sport H 6. ročník 2. místo

31.5.2017 Miniházená Sport MIX 1.-3. ročník 10. místo

31.5.2017 Miniházená Sport MIX 4.-5. ročník 14. místo

6.6.2017 O pohár starosty 

Prahy 4 - plavecké 

závody

Sport MIX 1.-9. ročník

14.6.2017 Streetball-mania Sport MIX 6.-9. ročník x

21.6.2017 Olympijský běh dětí Sport MIX 1.-9. ročník 1. místo 4x

2. místo 2x

3 místo 2x

22.6.2017 Čokoládová tretra Sport D 2.-3. ročník 4. místo Klaudie Gessnerová

7.4.2017 Expedice Karakoram Zábava MIX 6.-9. ročník 1. místo

4. místo

8. místo

12. místo

17.5.2017 Battlefield - Pohár 

ministra obrany

Zábava MIX 6.-9. ročník x 1. místo 6. místo

21.2.2017 Olympiáda zeměpis Zeměpis MIX 6. ročník 9. místo Havlíček Adam

21.2.2017 Olympiáda zeměpis Zeměpis MIX 7. ročník 8. místo Kubíková Patricie

21.2.2017 Olympiáda zeměpis Zeměpis MIX 9. ročník 2. místo Poppr Vratislav  
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Dělám víc, než musím 

Vratislav Poppr, 9. C, ZŠ Filosofská 

 

Do projektu „Dělám víc, než musím“ byl Vráťa vybrán pro své všestranné úspěchy 

v různých soutěžích. 

Na prvním místě jmenujme biologickou olympiádu. Od té doby, co se jí účastní, 

pokaždé uspěl v obvodním kole a postoupil do kola krajského: v 6. třídě se ho 

nezúčastnil (dal přednost škole v přírodě), v 7. třídě získal 3. místo, v 8. třídě byl 15. 

Vyhrává i školní kola soutěží jako je Přírodovědný klokan nebo Pražský pramen. 

Na neméně důležitém místě stojí Vráťovy počiny na poli výtvarném. V loňském roce 

spojil svůj vztah k přírodě s malováním a stal se spoluautorem výtvarného zpracování 

Ornitologické stezky u naší školy. Několikrát vytvořil předlohu k oficiálnímu 

vánočnímu přání naší ZŠ, zúčastnil se různých soutěží, školních i mimoškolních – 

např. v roce 2013 získal 1. místo v celostátní soutěži Cesta dvou bratrů pořádané 

k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ve stejném roce získal 

čestné uznání za komiks v soutěži Požární ochrana očima dětí. 

Sluší se zmínit i opakovanou účast (a umístění mezi prvními) v dalších školních 

soutěžích: zeměpisné olympiádě, Pražském glóbu, Matematickém klokanu, dějepisné 

olympiádě. V roce 2015 byl Vratislav členem školního týmu účastnícího se projektu 

Příběhy našich sousedů, který pořádá nezisková organizace Post Bellum. V rámci 

tohoto projektu žáci zdokumentovali vzpomínky a životní osudy pamětníka pana 

J. Bedrníka. Mimo školu se Vráťa zúčastnil také několika hudebních soutěží 

(klavírních v rámci ZUŠ, klavírní a pěvecké soutěže Jarní Petrklíč).  

Vráťa se učí osmým rokem hře na klavír v Základní umělecké škole, navštěvuje 

výtvarný kroužek a keramický kroužek, ze sportu ho baví ping-pong s florbalem a rád 

chodí pěšky. Dlouhou dobu byl členem turistického oddílu. O přírodu se zajímá nejen 

teoreticky, ale také prakticky – pěstuje různé zajímavé rostliny (např. granátové 

jablko a mučenku ze semínek) a stará se o králíky, které mají doma. Jeho láska 

k umění ho vedla k tomu, aby si podal přihlášku na Střední uměleckou školu Václava 

Hollara v Praze, a my máme radost s ním, že úspěšně složil talentové zkoušky. 

Vráťa je všestranně nadaný chlapec. Jeho obrázky i keramické výtvory jsou vtipné 

a nápadité, záběr jeho aktivit a znalostí je široký. Přesto je to normální skromný kluk, 

oblíbený ve třídě, nezkazí žádnou legraci, umí se zasmát i sám sobě. Když je potřeba, 

pomůže, je přemýšlivý, nestydí se za svůj názor. Přáli bychom si, aby bylo takových 

dětí víc. 

 

Junior Erb zná vítěze!  

Velké blahopřání a poděkování patří Tomáši Jarešovi, žáku z 8.D, který pro nás 

všechny vytvořil nové webové stránky školy. Tomáš byl pozván do Rezidence 

primátorky hlavního města Prahy k vyhodnocení krajského kola soutěže Junior Erb. 

S napětím jsme čekali výsledky. Tomáš získal 1.místo a postoupil 

do celorepublikového kola. 

Výsledky byly vyhlášeny v Hradci Králové na konferenci ISSS. Tomáš zvítězil 

v konkurenci 40 projektů!!! 

Všichni děkujeme, blahopřejeme a těšíme se na další vylepšování nejen webu.  

Tomáš byl v loňském roce vybrán ředitelkou školy do projektu MČ Praha 4 Dělám 

víc, než musím. 
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Tomáš pro nás vytvořil Generátor křížovek, stačí zadat tajenku a děti si mohou 

procvičovat slovní zásobu 

v anglickém jazyce, vytvořil 

Portál pro podporu výuky na 

školách založený na sdílení 

potřebných materiálů ve výuce 

jak mezi učiteli, tak mezi žáky. 

Ve škole Tomáš pomáhá všem, 

kteří potřebují poradit 

s technikou. V loňském roce 

pomohl s  technickým 

zabezpečením v KCN při 

rozlučce s deváťáky. V současné 

době připravil našim budoucím 

prvňáčkům překvapení. 

                                                                   

 
 

 

Knihovna v objektu Filosofská  
Školní knihovna je určena pro všechny žáky naší školy, pravidelně ji navštěvují 

především žáci prvního stupně – ve šk. roce 2016/2017 ji pravidelně navštěvovalo cca 

150 žáků.  

Žáci mají k dispozici přes 3700 knih – beletrii i literaturu naučnou. Knižní fond je 

každý rok doplňován. Jednak se nakupují knihy z prostředků Sdružení rodičů ZŠ 

Filosofská, ale také dochází k rozšiřování nabídky knih díky darům samotných žáků 

a jejich rodičů, kteří knihovně darují knihy, které už přečetli. 

Školní knihovna je v odpoledních hodinách využívána i jako prostor školního klubu, 

kde žáci mohou strávit čas při čekání na odpolední výuku. Mohou si zde číst, 

prohlížet si knihy a časopisy nebo vyhledávat informace pro zadané projekty 

(referáty). 

Hodinu v knihovně lze rovněž začlenit do výuky (především českého jazyka). Ve šk. 

roce 2016/2017 proběhly i dvě akce – první pod názvem „Křížovky a kvízy“ a druhá 

„Namaluj si svého literárního hrdinu“. Obě akce byly vyhodnoceny a žáci a žákyně 

získali diplomy a sladkou odměnu. 
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Sluníčková škola 

Ve školním roce 2016/2017 jsme pro naše budoucí prvňáčky připravili zajímavé 

seznámení se školou.  

Každé úterní odpoledne v květnu probíhala SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA, ve které si 

budoucí žáci prvních tříd mohli zkusit nejen matematiku, český nebo anglický jazyk, 

prvouku, ale i tělesnou, výtvarnou a hudební výchovu a pracovní činnosti. Prostě 

všechny předměty, se kterými se setkají v první třídě.  

Všech pět úterků byla škola pro předškoláky otevřena od 14,30 do 15,30. Předškoláci 

byli rozděleni do dvou skupin a po 30minutovém bloku jednoho předmětu se 

vyměnili, takže za jedno odpoledne zvládli třeba matematiku a výtvarnou výchovu. 

Na Sluníčkovou školu mohli rodiče své děti zapisovat již při zápise do první třídy 

a Sluníčkové školy se mohli také sami zúčastnit. 

Předškoláci byli za svou práci vždy odměněni krásnou jedničkou a v poslední hodině 

dostali SLUNÍČKOVÉ VYSVĚDČENÍ. 

 

Na dvoře královském – historický kroužek 

Pod vedením paní učitelky Justové se žáci vydali na Pražský hrad, kde se konala akce 

Na dvoře královském u příležitosti 700 let od narození Karla IV. 

A víte, co to ten královský dvůr vůbec byl? Nebyl to dvorek či nějaké jiné místo. Byli 

to královi poddaní. Přesněji šlechtici, kteří směli být u stolu s Karlem IV., což byla 

veliká čest. Tohoto privilegia se dostávalo až 300 lidem, kteří byli většinou poměrně 

významní nebo si královu přízeň nějak získali. 

 

Obcházeli stanoviště, u kterých získali představu o dané době, tedy gotice. Těchto 

stanovišť bylo celkem 6 a zabývala se módou, kronikami, uměním, jídlem, 

architekturou a učeností na královském dvoře. Po úspěšném zdolání úkolů na 

jednotlivých stanovištích všichni získali Královský jmenovací dekret a stali se tak 

členy královské družiny. 

Tato vycházka se velmi vydařila a dozvěděli se mnoho zajímavostí z doby českého 

krále a císaře Karla IV. 

  



44 

 

Bezpečné cesty do školy  

ZŠ Filosofská byla vybrána do programu Bezpečné cesty do školy! Výsledkem 

tohoto projektu, který organizuje sdružení Pražské matky spolu s hlavním  městem 

Praha,  je celý soubor opatření, který vede jednak ke zklidnění dopravy před našimi 

budovami školy a v jejím širokém okolí a také k přijetí konkrétních bezpečnostních 

opatření, jakými může být zřízení stálých přechodů pro chodce, přítomnost strážníků 

u nich event. světelné signalizace, ukáže-li se to jako potřebné. V projektu, ve kterém 

jsme zvítězili díky aktivní paní učitelce Sylvě Bartkové, se zúčastníme všichni 

společně: žáci naší školy, rodiče, učitelé i zástupci městské části, pracovníci odboru 

dopravy a policie. Uspořádali jsme seminář pro rodiče, žáky, pedagogy a zástupce 

veřejné správy, na kterém získali účastníci všechny důležité informace a hlavně: žáci 

naší školy si z něj odnesli mapky okolí školy. Ty byly pro náš projekt klíčové! 

Žáci (ti menší za pomoci rodičů) do nich totiž zakreslili cesty, kudy chodí do školy, 

a vyznačili místa, kde se necítí bezpečně.  Pak ještě žáci vyplnili dotazník, kde 

vysvětlili, proč jsou ta místa nebezpečná, a mohli i navrhnout, jak situaci zlepšit. 

Nakonec žáci naší školy vytvořili jednu společnou školní mapu. Tam se protnuly 

cesty všech dětí, které chodí do naší školy. Mapa se stala podkladem pro projektanta, 

který zpracovává studii navrhující řešení nebezpečných úseků. 

Studie bude předána Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 4 jako 

podklad pro dopravní úpravy. Oba úřady na projektu celou dobu spolupracují 

(pracovní skupina se sejde 4-5 krát za dobu trvání projektu), takže se nabízí, že se 

valnou část návrhů podaří prosadit. 

Skutečnost, že se na celé věci podílejí hlavně žáci naší školy, je úžasná v tom, že si 

v praxi ověří, že mohou měnit věci veřejné, a také že za tyto věci mají odpovědnost. 

Navíc si na praktických příkladech procvičí dopravní a také ekologickou výchovu. To 

proto, že na nepříznivé dopravní situaci v Praze se lvím způsobem podílejí 

individuální automobilisté. Děti se tak více dozvědí i o alternativních způsobech 

dopravy do školy. 

Projekt bude dokončen v následujícím školním roce. 

 
 

 

Přehlídka dravců ZAYFERUS  

Již potřetí k nám zavítala společnost Zayferus s přehlídkou dravých ptáků různých 

velikostí, barev a dovedností. Přijeli nám ukázat kolem 30 různých druhů dravců. Byli 

tu malí draví ptáci, například poštolky, ale i velcí dravci, sokoli, káňata, luňák, orli 

a supi, sovy, sova pálená, sýček obecný, výr velký … 

Na školním pozemku se nacházela dvě stanoviště. První stanoviště se zaměřilo 

na největší dravce, jako jsou orli, supi, sovy a káňata. Na druhém stanovišti se 

předvedli menší dravci, například sokoli, luňáci a poštolky. Z vyprávění jsme se 

dozvěděli zajímavosti ze života dravců. Následně nás „prozkoušeli“, a ti z nás, kteří 

pozorně poslouchali výklad k různým druhům dravců, mohli vyhrát různé ceny jako 

třeba volnou vstupenku do areálu Lednice, pexeso s obrázky dravců, případně si 

vypustit dravce jako sokolník. 
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Poté došlo asi na tu nejlepší část programu. Letové ukázky! Dravci při letu útočili 

na atrapy zvířat tažené navijákem, létali nám nad hlavami, někteří se naopak docela 

vzdálili. V neposlední řadě si také někteří zkusili, jaké to je, když vám na ruku 

dosedne dravec. Na úplný konec nám předvedli ukázkový let nejrychlejšího dravce – 

sokola stěhovavého. 

Akce s dravci proběhla organizovaně, byla perfektně připravená a my jsme si tak 

odnesli pěkný zážitek. 

 
 

Hezal Lobo – naše indická „adoptivní dcera“ 

Na počátku školního roku 2015/16 jsme se dozvěděli, že naše indická adoptivní 

dcera Kavya odmaturovala a poté se provdala. Úkolem Žákovské samosprávy tehdy 

bylo najít urychleně jinou indickou dívku a převést na ni prostředky, které nám 

zůstaly po Kavye. 

Naše rozhodnutí padlo na indickou dívku jménem Hezal Lobo. Stejně jako u Kavyi je 

i Hezalinou velkou touhou studovat a stát se lékařkou. Bez naší pomoci by Hezal 

studovat nemohla, neboť její otec je dlouhodobě nemocný a jediným rodinným 

příjmem je občasný prodej zeleniny. Hezal má dva sourozence a snaží se pomáhat 

s domácími pracemi, aby rodičům ulehčila situaci.  

Ve školním roce 2016/17 bylo nutno uspořádat pro naši Hezal novou sbírku, 

protože všechny finanční prostředky z minulých let již byly vyčerpány. 

Na přelomu února a března tak bylo možné potkat ve škole tzv. „Hezal-tým“, který 

navštívil jednotlivé třídy, kde apeloval na naše žáky, aby pomohli Hezal ve splnění 

jejího snu.  Žáci měli možnost se dozvědět, že Hezal navštěvuje 7. třídu v Durch High 

Primary School. Škola ji baví, má ráda zejména angličtinu. Taky ji baví zpěv, 

kreslení, vypravování příběhů, péče o zeleninu apod. a ráda se účastní školních 

soutěží v kreslení a zpěvu. 
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Ukázalo se, ostatně jako doposud vždy, že naši žáci mají srdce na správném místě. 

Sbírka na Hezal vynesla v obou objektech přes 20.000,- Kč, za něž budeme moci 

pokrýt náklady na Hezalino studium, a to po několik následujících let. 

Díky naší podpoře bude moci Hezal navštěvovat veškeré programy v centru, za 

což nám projevila svou vděčnost v několika milých dopisech, které nám pravidelně 

posílá a ve kterých nás informuje o svých studijních úspěších a ostatních pokrocích. 

 

Sbírka „Děti dětem“ 2016  

V listopadových a prosincových dnech se žáci ZŠ s RvJ a RvTv Filosofská s velkou 

vervou zapojili do sbírky „Děti dětem“. Sbírka se konala ve spolupráci s Městskou 

částí Prahy 4 a vše, co jsme nashromáždili, je určeno malým dětem z Dětského centra 

Praha. Dětem, které z nejrůznějších důvodů nemůžou být se svými rodiči. 

Informační plakát pro tuto akci vyrobila žákyně 7. ročníku Adéla Brzková. Naši žáci 

se v něm mohli dočíst, co děti z Dětského centra potřebují. Až do pátku 9. prosince 

tak naši žáci přinášeli do školy hromady vlhkých hygienických ubrousků, tuhých 

i tekutých mýdel, vlasových šamponů a pěn do koupele, olejíčků a jednorázových 

plen – prostě všeho, co můžou taková malá miminka potřebovat. 

Žáci nosili výše zmíněné dary svým třídním učitelkám, které je shromáždily 

ve školním klubu. Část darů pochází přímo ze školy, neboť Žákovská samospráva si 

na své listopadové schůzce odsouhlasila, že výtěžek jednoho sběru papíru v částce 

6000,- Kč bude poskytnut na nákup potřeb pro miminka. 

A tak se stalo, že jsem jednoho rána stála v nákupním centru spolu s 5 báječnými 

„deváťačkami“ a společně jsme nadšeně házely do nákupního vozíku dárky pro 

miminka z Dětského centra. Ostatní nakupující i paní prodavačky zjistili, co a proč 

nakupujeme, začali se i v nevlídném sychravém ránu usmívat a padaly poznámky, že 

evidentně ne všechna mládež je tak k ničemu, jak se nám to média snaží namluvit. 

Nákup jsme s děvčaty přepravily do školy a poté byl přidán k ostatním dárkům. 

Nakonec jsme se s celou sbírkou společně vyfotografovali. 

Městská část Prahy 4 odvezla sbírku do Dětského centra Praha, kde určitě udělala 

velkou radost. 

Mgr. Jaroslava Davidová 
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Vánoční jarmark – poděkování  
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, bývalým žákům naší školy za návštěvu Vánočního 

jarmarku. Svou hojnou návštěvou jste opravdu ocenili snahu všech žáků a pedagogů připravit 

vánoční atmosféru. Děkujeme také za finanční odměny, kterými jste ocenili práci svých dětí, 

vnoučat, kamarádů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

31. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 – 2020 – zpracovává 

OŠ 
 

32. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu             

ke znalosti českého jazyka 

 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 1 

Nedostatečná znalost ČJ 0 

Znalost ČJ s potřebou doučování 11 
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