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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 30.9.2017 (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. 

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

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

V budově je výtah (přístupný z úrovně chodníku), všechny prostory jsou plně 

bezbariérové, včetně speciálně upraveného WC. 
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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 2017/2018: 

 

 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 

 

Školní vzdělávací program  

 

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) s úpravou a Dodatkem 2016. V přípravné třídě jsme 

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

 

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

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V části 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 – jeden žák v objektu Filosofská. 

 

Od školního roku 2017/18 jsme zařadili pro 3.ročník povinný kurz plavání v rozsahu 

20 hodin s pokračováním v následujícím roce ve stejném rozsahu. Zažádali jsme 

o finanční podporu na dopravu v rámci vyhlášené Podpory plavání I a II ministerstva 

školství. 

 

V rámci předmětových komisí a metodických sdružení jsme připravovali případné 

změny školního vzdělávacího programu po rozdělení škol od 1.9.2018. Dojde pouze 

k dílčím změnám v 7. ročníku v předmětu Přírodopis ve školském objektu Jitřní. 

Připravila jsem změnu Identifikačních údajů obou škol, kapitolu Charakteristika 

školy, historie, Charakteristika ŠVP se zaměřením na sport, se zaměřením na výuku 

jazyků. 

Kapitolu Charakteristika pedagogického sboru si každá škola upravila v měsíci srpnu 

podle konkrétní situace.    Koordinátor ŠVP Mgr. Jaroslava Vrkočová 

 

6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 

Výuka probíhala 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. Nadstandardní 
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úroveň jazykové výuky je zajištěna plně kvalifikovanými kvalitními pedagogy, stejně 

jako využitím disponibilních hodin ve školním vzdělávacím programu pro posílení 

výuky jazyků. Naším cílem je žák, který rozumí mluvenému i psanému slovu a je 

schopen konverzovat či psát v cizím jazyce.  

 Naši žáci začínají s výukou anglického jazyka již od 1. třídy. První dva roky mají 

žáci anglický jazyk 2x týdně, později 3x, respektive 4x týdně. Od  6. třídy mají žáci 

možnost volby 2. jazyka, přičemž volí mezi německým a španělským jazykem. V naší 

jazykové nabídce jsou i jazyk ruský a francouzský, ale bohužel je o ně velmi malý 

zájem, proto byly 9. třídy posledními, které měly možnost výuky francouzštiny.  

V nadcházejícím školním roce tedy nebudou jazykové skupiny francouzského 

a ruského jazyka otevřeny.  

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 ukončilo úspěšně 

složenou jazykovou zkouškou kurz KET 13 žáků a 1 absolvoval úspěšně zkoušky 

PET. Ve školním roce 2018/19 by měl zakončit svou přípravu další z našich 

přípravných kurzů (PET) 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, jako je např. EDISON. Byla 

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

Naši žáci a žáci německé školy se tradičně navštěvují a tráví jeden týden v květnu 

střídavě jeden rok v České republice a další rok 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. V uplynulém školním roce se náš žák umístil 

na krásném 2. místě v „Soutěži pro šikovné děti“, kterou pořádá ZŠ Bronzová 

pro jazykově a všestranně nadané žáky z 5. tříd.  

Mgr. J. Davidová 

 

Jazykové úspěchy 

 

ZŠ Filosofská je školou, která nese již v svém názvu pojem „cizí jazyky“. Z toho 

vyplývá, že i náš školní vzdělávací program „Jazyky sbližují“ klade důraz na výuku 

cizích jazyků. Naším cílem je, abychom vychovávali žáky, kteří jsou schopni aktivně 

používat cizí jazyky, a to ve všech oblastech. Cílem je tedy žák, schopný 

konverzovat, psát a porozumět mluvenému i psanému slovu.   

V předchozích letech jsme provedli v 7. ročnících diverzifikaci dle úrovně znalostí 

AJ.  V současnosti se spíše přikláníme k myšlence, že jazyková skupina, složená 

z žáků na různé úrovni znalosti, je pro naše žáky větším přínosem. Žák, jehož znalosti 

jsou na vysoké úrovni, se může stát jakýmsi průvodcem svých méně nadaných 

spolužáků. To zas mají v těchto skupinách tendenci vyrovnat se svým spolužákům 

a nestagnovat.  
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Rodilá mluvčí Kathleen Winslow, která působila v objektu Filosofská, znovuobnovila 

tradici soutěže „Spelling Bee“. Tato soutěž se setkala u žáků obou objektů 

s úspěchem, takže bylo možné ji zopakovat i v uplynulém školním roce. Hodláme 

v této tradici pokračovat, i když se kolegyně Winslow již vrátila do USA.  

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

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

V červnu 2018 podstoupilo zkoušky KET 13 žáků a zkoušky PET 1 žák. Všichni 

uspěli, přičemž 5 žáků získalo certifikát vyšší úrovně.  

Ve školním roce 2018/19 by měl být připraven k červnovým cambridgeským 

zkouškám PET další kurz. 

Naši žáci se opět umístili v obvodním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce 

do 10. místa, což lze při počtu a kvalitě účastníků považovat za úspěch. Poprvé 

po letech se náš žák Jan Kolínský (5. D) umístil na krásném 2. místě v „Soutěži 

pro šikovné děti“ v anglickém jazyce, pořádaném ZŠ Bronzová.  

Velmi dobré vzdělávací výsledky školy v oblasti výuky anglického jazyka jsou 

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

 

Podpora jazykového vzdělávání na objektu Jitřní.  

 

Žáci se na prvním i druhém stupni vzdělávali v patnácti vyučovacích hodinách 

anglickému jazyku. Na druhém stupni se jazykové vzdělávání rozšířilo o další cizí 

jazyk v celkové dotaci dvanácti hodin. Žákům jsme nabízeli zvyšování jazykové 

vybavenosti v jazyce německém.   

Své znalosti žáci vyzkoušeli v konverzačních soutěžích na úrovni školy v anglickém 

jazyce.   

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

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

dovednostem žáků.  

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

výukové formy, které podpoří připravenost žáků na život již od mladšího školního 

věku a dají žákům větší šanci při výběru povolání a připraví je na migraci 

obyvatelstva (cizí jazyk).  

Očekávaným výstupem této aktivity je zlepšení jazykové gramotnosti žáků v oblasti 

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

zájmu žáků o studium cizích jazyků.  

Volíme metody, které vedou ke zbavení se ostychu mluvit, vyjadřovat své názory.   

Pro „živá“ setkávání s jazykem:  

• na škole působí rodilí mluvčí v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně 

od osmého ročníku  

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

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

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

• v hodinách využíváme DVD s reáliemi daných zemí  

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

s českými titulky  

• vybíráme z nabídky anglického divadla The Bear Theatre  

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

zpětnou vazbu), často si scénář mění , přizpůsobují rekvizity  

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

v rámci týdenního projektu EDISON (viz. objekt Filosofská)  

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

knihy (více než 40 výtisků), jejichž objem často rozšiřují žáci či jejich rodiče, knihy 

využíváme ve výuce i individuálně 

• každoročně organizujme zahraniční poznávací zájezdy (na výběr mají žáci 

Anglii, Švýcarsko, Německo), které pomáhají dětem poznat kulturu a způsob života 

v zemích, jejichž jazyk se učí  

Zájem o výuku cizích jazyků je na naší škole trvalý.  

  

Dle celoročního plánu jsme uskutečnili tyto akce:  

- Halloween – průvod masek       

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

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

- obvodní kolo soutěže v konverzaci AJ  

- krajské kolo soutěže v konverzaci AJ  

- zájezd do Švýcarska  

- zájezd do Anglie 

- zájezd do Drážďan 

- mezinárodní projekt EDISON 

 

CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATIONS 

 

ZŠ FILOSOFSKÁ – PŘÍPRAVNÉ CENTRUM K CAMBRIDGESKÝM 

ZKOUŠKÁM  

 

Logo Cambridge English Qualifications získala ZŠ Filosofská na základě počtu 

kandidátů, kteří se zúčastnili zkoušek Cambridge pod hlavičkou AKCENT 

International House ve školním roce 2017/2018. V červnu 2018 podstoupilo zkoušky 

KET 13 žáků a zkoušky PET 1 žák. Všichni uspěli, přičemž 5 žáků získalo certifikát 

vyšší úrovně.  

Velmi dobré vzdělávací výsledky školy v oblasti výuky anglického jazyka jsou 

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

Během několika posledních let získalo certifikát KET 29 žáků a certifikát PET 52 

žáků naší školy. Další certifikáty očekáváme i v následujících letech. 

 

 

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. 
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Ve škole pracovalo ve školním roce 2017/2018 celkem 120 zaměstnanců, z toho 

77 pedagogů (z toho 12 vychovatelek školní družiny), 3 asistenti pedagoga, 1 školní 

psycholog, 39 správních zaměstnanců (1 hospodářka školy, 3 administrativní 

zaměstnanci, 15 pracovnic školní jídelny, 2 školníci, 15 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 

 

 

 

 

 

 

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Snahou každé školy je neustále zvyšovat podmínky výchovně vzdělávacího procesu 

zaváděním nových metod, strategií a koncepcí výuky, zlepšováním technického 

vybavení, modernizací pomůcek a kontinuálním vzděláváním všech pedagogických 

pracovníků. 

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

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

počtu žáků v obou školských objektech. Průměrný věk pedagogických pracovníků 

naší školy je 45,8 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 2017/18 doplňovalo sedm pedagogických 

pracovníků na pedagogických fakultách, 2 pedagogové studium úspěšně dokončili.  

 

 
 Ped. prac.  celkem 

 Ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 Ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

Počet (fyz. osoby) 

k 31 .12 .2017  
77 68 9 

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

Počet (fyz.osoby) 

k 31.12.2017 
8 11 28 25 5 
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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) 

Povinná dokumentace ve školách – 8 hodin (1) 

GDPR ve školské praxi - 8 hodin (112) 

Doplňující studium AJ - CŽV MÚVS ČVUT – Jaspex (semestr) 

Účetnictví a ekonomické mininum pro hospodářky škol – novinky 2018  8 hodin (1) 

Netradiční pomůcky v Čj a Ma – 12 hodin (1) 

Jak učit finanční gramotnost – 12 hodin (2) 

Školní teambuilding – 5 hodin (1) 

Fenomén nadaných dětí – 8 hodin (1) 

Jak na žáky s ADHD – 8 hodin (1) 

Zdravá výživa – 4 hodiny (1) 

Komunikace I., II. aneb „Řeč se vede na obou stranách výdejového okénka – 6 h  (1) 

Asistent pedagoga ve víru změn – 6 hodin (1) 

Asistent pedagoga a podpora žáka se sluchovým postižením – 6 hodin (1) 

Zdravotník zotavovacích akcí – 4 hodiny (1) 

 

Z projektu „Šablony“ bylo hrazeno: 

Kurz čtenářské gramotnosti (rozsah 16 h, 45 ped. pracovníků) 

Kurz problematika inkluzivního vzdělávání v běžné ZŠ (rozsah 16 h, 46 ped. 

pracovníků). 

   

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… 

 

11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2018/2019 a odkladů školní docházky 

na školní rok 2018/2019 (z výkazů pro daný školní rok) 

 

 Zapsané děti Přijaté děti Odklady škol. docházky 

Počet 180 124 17 

 

12. Hodnocení činnosti školních družin a klubů 

 

Školní družinu navštěvovalo celkem 345 žáků ve 12 odděleních školní družiny 

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

 

Stanovené cíle ve školním roce 2017/2018 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, 
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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 2017/18 proběhl za velmi dobré spolupráce mezi  vychovatelkami, 

třídními učitelkami, rodiči i žáky. 

 

Akce ŠD ve školním roce 2017/2018 

 

Modřanský biograf – film „Hurvínek v muzeu“      F 

Hurá už jsem školákem  ( akce s rodiči )               F,J 

Hodkovičky - Houby ( MČ Praha 4 )                     F 

Není drak, jako drak – výtvarná soutěž                 J 

Plavání pro 1. třídy  - celý rok                                F 

Podzimní vyrábění s rodiči                                      F 

Maříž                                                                       F 

Halloweenský rej                                                    J 

Modřanský biograf – film „ Esa z pralesa „         F, J 

Strom hojnosti – Hodkovičky                                F 

Masopustní průvod                                              J, F 

Sférické kino                                                          F,J 

Modřanský biograf      - film „ Čertoviny“              F 

Kouzelník                                                                F 

DEN ZEMĚ – park Pankrác  ( MČ Praha 4 )              F,J 

Čarodějnický běh a opékání špekáčků ( akce srodiči )     F 

Florbal – Den dětí  ( Zelený pruh )                             F 

Víčkování                                                                J 

Škola v přírodě –  Žalý                                           F       

Na tý louce Zelený                                                  F 

Modřanský biograf – film  „ V husí kůži“               F 

Vycházka do Modřan                                             F 
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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 2017/2018 

1/ Výchovný poradce 

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

Pravidelné konzultační hodiny pro rodiče 1x měsíčně, první středa v měsíci. Další 

možnosti konzultace dle dohody. 

2/ 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 speciálními vzdělávacími potřebami 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 Mgr. Boučková  nebo Mgr. Bošová na konzultace s výchovnou poradkyní.  

3/ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

V pedagogicko–psychologické poradně bylo nově vyšetřeno 8 žáků 1. stupně.                                             

K 29. 6. 2017 bylo v evidenci celkem 49 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami -                                  

z toho 32 žáků s 1. stupněm podpory, 15 žáků se 2. stupněm podpory a 2 žáci 

se 3. stupněm podpory.  12 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího 

plánu. 

4/ Výsledky rozmisťovací řízení na střední školy a víceletá gymnázia 

ročník počet přijatých žáků na gymnázia počet přijatých žáků na střední odborné školy 

5. 4 --- 

7. 13 --- 

9. 13 22 

Zpracovala Mgr. Hana Sulková 
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Zpráva výchovného poradce – 1. stupeň, objekt Jitřní, školní rok 2017/2018 

 

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

roku 2017/2018 celkem 29 žáků. Z toho jsou 3 žáci integrováni s asistentem pedagoga, 

6 žáků má podpůrné opatření 1, 12 žáků PO 2, 5 žáků má vyhotoven Plán pedagogické 

podpory a 3 žáci jsou v šetření (stanovení míry PO). 

U 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, mají podpůrné opatření 1. Tito žáci 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 2017/2018 nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák 

mimořádně nadaný.  

V letošním školním roce 20 žáků z 5. ročníků podalo přihlášku na osmiletá gymnázia 

a přijato bylo 12 žáků. 

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 žáků s podpůrným opatřením 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. 

Zpracovala Mgr. Jana Štěpánková 

 

Zpráva výchovného poradce pro 2. stupeň 

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo v evidenci výchovného poradce na 2. stupni  - šk. 

objekt Jitřní  vedeno celkem 16 žáků. Z tohoto počtu bylo na základě pedagogicko – 

psychologického vyšetření 8 žáků bylo zařazeno do podpory č. 2 a všem žákům byl 

vytvořen IVP. 7 žáků bylo zařazeno dle vyšetření PPP do podpory č. 1. Na 2. stupni 

byla udělena podpora č.3 a byl navržen asistent pedagoga. 

 Konzultační hodiny výchovného poradce pro 2. stupeň probíhaly každé pondělí  

od 8 : 00 do 10 : 00 nebo po domluvě. 

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

pomáhala řešit hlavně výukové problémy žáků. Zároveň pomáhala při tvorbě a úpravě 

IVP, které v průběhu roku i několikrát kontrolovala.  

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

dávali jsme podklady pro OSPOD  Prahy 4. 

Ve školním roce  2017/18 z 37 žáků 9. ročníku bylo 8 žáků přijato na SPŠ, 1 žák 

na SOU, 11 žáků na gymnázium, 2 žáci na SŠ policie, 2 žáci na SŠ (hotelnictví 

a gastronomie) 4 žáci na SUŠ, 4 žáci na OA, 2 žáci na SŠZd, a 1 na konzervatoř, SPgŠ 

a Jezdeckou akademii. 

 

Zpracovala Mgr. Milena Hartigová 
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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 

 

PBS 2017/2018 

 

Ve školním roce 2017/2018 se na naší škole vzdělávalo podle § 38 / 1 a,c, Škol. 

zákona – 6 žáků na 1. stupni a 121 žáků na 2. stupni. Žáci byli v průběhu školního 

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

roku všichni žáci psali závěrečné testy z daných předmětů a uskutečnilo 

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

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

(4. – 5. roč.) na předem domluvených termínech, neboť se žáci  dlouhodobě 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 4. 6. – 18. 6.2018.  

Ředitelka školy PaedDr. Václava Mašková jmenovala 3 členné komise, ve kterých 

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

termínu 29. 6. 2018. 

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. 

 

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 2017/2018 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). 
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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. 

 

15. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Noc s Andersenem  

 

Ve školním roce 2017/2018  se žáci 1. tříd opět 

připojily k akci Noc s Andersenem. Sešli  se ve 

škole 23. – 24. 3. 2018 a prožily krásnou noc plnou 

aktivit, pohádek a zážitků. Letošní Noc s Andersenem 

byla věnována knize od Josefa Čapka „Povídání 

o pejskovi a kočičce“.  

Žáci, kteří neplnili úkoly kvízu ve třídě nebo 

na chodbě školy, vyráběli pejsky a kočičky z papíru. 

Přitom poslouchali další pohádky o pejskovi a kočičce. 

Stihli si vybarvit i omalovánky s oběma zvířátky. Žáci 

krásně a s nadšením přečetli text z knihy a tak mohli 

být pasovány na čtenáře. Všichni obdrželi upomínkové 

listy. 

Mezinárodní spolupráce  

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali v partnerství s německou školou Angela 

Frauendorfer Realschule Aiterhofen. Na jaře tohoto roku (14.5. - 18.5. 2018)  proběhla 

již naše druhá návštěva německých sousedů. 

Do bavorského Aiterhofenu jsme cestovali se skupinou 16ti žáků a žákyň 7.tříd, kteří 

se učili již druhým rokem německý jazyk. Ubytováni jsme byli v domě pro hosty, 

který je součástí klášterního komplexu, pod který škola spadá.  

Čekal nás nabitý program plný her, jazykové animace a výletů po okolí. Žáci se také 

zúčastnili několika hodin německé výuky a mohli tak do určité míry srovnat český 

a německý vzdělávací systém a způsob vyučování. 
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Našim cílem bylo navázání přátelských vztahů, překonání ostychu promluvit v cizím 

jazyce a v neposlední řadě poznání německých reálií. 

I díky našim motivovaným a bezproblémovým žákům se akce velice povedla a my 

se již nyní těšíme na další setkání, které proběhne na jaře 2019 v Praze. 

Mgr. Eva Šachová 

 

Cizinec, našinec 

 

V březnu 2018 se žáci z prvního stupně účastnili workshopu, při kterém hovořili 

anglicky. Naučili se i pozdravy v jiných jazycích a zahráli si společně několik her, při 

kterých je vedl Adam z Libanonu. Toho vystřídal Gill z Rio de Janeira. S ním 

společně žáci ve skupinách vytvářeli masky z kartonu a vyzdobili podle vlastní 

fantazie temperovými barvami. Výsledek společné práce byl úžasný a všichni měli 

radost ze svých výtvorů. 

Mgr. Martina Holečková 

 

16. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 

 

Talentovaní a nadaní žáci 

 

Ve školním roce 2017/2018 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. 

Máme několik talentovaných žáků jak v oblasti sportovní, tak i v matematice.  

Jejich talent a nadání podporujeme pomocí individuálních plánů učiva. Malým 

sportovcům je umožněno pravidelné uvolnění z výuky, aby zvládali náročné tréninky, 

dále jim vycházíme vstříc úpravou termínů zkoušek apod. 

V hodinách matematiky jsou pro talentované žáky připravovány kromě probíraného 

učiva i náročnější úlohy. Pokud je to organizačně možné a rodiče žáků souhlasí, 

navštěvují hodiny matematiky ve vyšším ročníku.  

Podle možností a zájmu žáků a jejich rodičů jim doporučujeme kroužky, které 

rozvíjejí jejich matematické schopnosti, např. šachy, dále deskové hry, nabízíme 

alternativní učebnice, pracovní listy a odkazy na webové stránky určené nadaným 

žákům. 

 

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. V rámci kroužků Centra volného času, které organizuje škola, pracovalo 

5 kroužků podporujících polytechnické vzdělávání (1x keramika, 3x základy vaření, 

1x šikovné ruce). 

V průběhu školního roku měli žáci možnost návštěvy interaktivního technického 

zařízení Techmania v Plzni.  



17 

 

Ve školním roce 2017/2018 se osmé ročníky naší školy zapojily do projektu 

polytechnického vzdělávání „Hnízda zručnosti“ v Akademii řemesel Praha 

na Zeleném pruhu. Navštívili jsme celkem 4x dílny zdejšího zařízení, vždy na celé 

dopoledne. Tento projekt hodnotíme velmi kladně. 

Žáci měli možnost si vyzkoušet svou zručnost při práci s různými materiály, jako 

například dřevo, proutí, drátky, korálky, atd. Zjistili, že ruční práce je většinou baví 

a že je též dobrým stmelujícím prvkem. Navíc si odnesli několik vlastnoručně 

vyrobených dárků pro své blízké v podobě krásných šperků, nejrůznějších košíčků, 

dokonce i dřevěné ptačí budky. Naučili se spoustu užitečných postupů, které se jim 

do budoucna budou hodit. Možná si někteří uvědomili, že ne vždy je nutno kvůli 

maličkosti volat na opravy v domácnosti řemeslníka, možná se někteří rozhodnou se 

sami řemeslu vyučit. Rozhodně však pochopili, že za dobře odvedenou ruční práci 

není třeba se stydět. 

Mgr. Dana Kaššaiová 

 

Vánoční 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. Výtěžek jarmarku bude věnován na Zahradní slavnost. 

 

Velikonoční skanzen  

 

Dne 22. 3. 2018 žáci z 1. tříd navštívili Skanzen v Přerově nad Labem. V každé 

chaloupce měli možnost vidět, jak naši předci slavili Velikonoce a jak žili ještě 

v dobách, kdy neměli elektřinu, televizi, rádio, mobily, počítače, pračky, vysavače 

a další vymoženosti naší doby. Nahlédli i do historické školy, kde žáci neměli 

aktovky, ale knihy si svazovali řemínky a psali na destičky. Prohlíželi si se zájmem 

krásnou velikonoční výzdobu a připomenuli si velikonoční zvyky. 

 

Velikonoční dílny na 1. stupni  

 

Žáci z 1. – 4. tříd vyráběli 26. – 28. 3. krásné velikonoční výrobky. V naší škole 

v tyto dny probíhaly Velikonoční dílny plné kreativity. Ve třídách žáci zdobili 

kraslice voskovou technikou a batikou, někteří si zvolili pro zdobení vajec techniku 

napichovaného patchworku. Velikonoční věnečky z látek zdobené vajíčky se dětem 

povedly. Výrobky se vydařily a všichni se už těšili na Velikonoce. 

 

Další akce na rozvoj polytechnické výchovy: 

 Centrum volného času – Příprava pokrmů – 4 skupiny 

 6.ročník – 5 tříd se zapojilo do projektu „Děti pěvcům, pěvci dětem“, finančně 

projekt podpořila MČ Praha 4 

 Věda nás baví 
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 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 

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

 

Ve školním roce 2017/2018 byl na naší škole opět otevřen přípravný ročník, 

do kterého byly zařazeny děti, které měly odklad školní docházky. Cílem přípravné 

třídy je připravit děti k bezproblémovému začlenění do výchovně-vzdělávacího 

procesu v 1. třídě. 

Naši přípravnou třídu navštěvovalo 11 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.  

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

k povinné školní docházce. 

Mgr. Ivana Vacková 

 

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 2017/2018 se na naší škole vzdělávalo celkem 46  žáků – cizinců, 

z toho 12 ze států EU a 34 z ostatních států (nejvíce z Ukrajiny – 20). Dále jsme měli 

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

Maďarska, Srbska, Běloruska 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 

také předcházet případným neúspěchům, které by mohly negativně ovlivnit průběh 

jejich dalšího vzdělávání.  
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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 

 
Školský objekt Prospěl/a s 

vyznamenáním 

Prospěl/a Neprospěl/a 

Filosofská 372 106 0 

Jitřní 331 142 0 
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SCIO 

Ve školním roce 2017/18 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 2018. 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 

 

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). 

Usilujeme o získání titulu Ekoškola. 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. Členové Ekotýmu jsou zástupci 

jednotlivých tříd a snaží se o zlepšení prostředí školy. Na schůzkách mají možnost 

vyjadřovat se k tomu, co by chtěli ve škole změnit nebo vylepšit. Díky tomu vzniká 

pravidelně seznam návrhů, které poté vybraní zástupci Ekotýmu konzultují s vedením 

školy a debatují, které návrhy jsou realizovatelné. Často byly návrhy žáků vyslyšeny 

a vedením školy podpořeny.  

V rámci tématu Odpadů ve škole probíhala soutěž o nejzodpovědnější třídu v oblasti 

vynášení tříděného odpadu, úklidu a výzdoby. Vítězné třídy byly odměněny.  
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Škola se zapojila do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod 

záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění 

a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií 

a použitých drobných elektrozařízení. 

Stejně jako každý rok se žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy zapojili do sběru 

starého papíru. 

Některé třídy se zúčastnili ekologicky zaměřených projektů: 

2. ročník – Den stromů  

5. ročník -  Výroba hmyzích hotelů (Ekocentrum Koniklec) 

1. stupeň – „ Tonda Obal“ – třídění odpadů 

4. ročník – Den Země (MČ Praha 4) 

 

U příležitosti oslav dne Země se třídy společně a dobrovolně pustily do úklidu celého 

areálu Základní školy Filosofská. 

 

Plnění výchovně vzdělávacích cílů:  

• péče o květiny (třídy, chodby) 

• šetrné hospodaření s vodou a elektrickou energií  

• sponzoring zvířat v pražské ZOO, exkurze do ZOO  

• exkurze do chráněných území  

• 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. 

Sběr starého papíru 

 

Žáci naší školy se podíleli na recyklaci  papíru ve sběrové soutěži pořádané Pražskými 

službami. 

Každoročně sbíráme starý papír a kartón. K odvozu starého papíru ve školním roce  

2017/2018 přispěli žáci množstvím 26837 kg. Ušetřili tak životy nejméně 315 stromů.  

Vítězné třídy byly odměněny sladkostmi, jednotlivci získali věcné ceny.  

Martina Papežová 

 

22. Multikulturní výchova 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla multikulturní výchova začleněna jako průřezové 

téma do tematických plánů napříč všemi ročníky. 
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Na začátku školního roku proběhl projekt Edison, ve kterém se představili studenti 

z různých zemí světa a v anglickém jazyce seznamovali žáky se životem, kulturou 

a zvyky v těchto zemích. Tento projekt je pro žáky vždy obohacující a rozšiřuje 

poznatky o multikultuře. 

Dále probíhaly workshopy v rámci projektu Cizinec, našinec, ve kterém žáci 

především 1. stupně měli možnost naučit se pozdravy v cizích jazycích a společně se 

zahraničními studenty vytvořit různá výtvarná díla, která se tematicky vázala 

k zemím, odkud studenti pocházeli. 

Naše škola je také dlouhodobě zapojena do projektu Jeden svět na školách, který 

se zabývá lidskými právy se zaměřením na děti a mládež. 

V rámci multikulturní výchovy jsou zařazovány jednotlivé besedy a přednášky 

ke konkrétním tématům. 

 

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 

 

Škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro hlavní 

město Praha – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony 

pro MŠ a ZŠ. MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „Život je 

nekonečné vzdělávání“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/16_023/0005128“.  

Zpracovatelem žádosti o podporu na čerpání prostředků z fondů EU na realizaci 

projektu byla vybrána firma Z+M Partner, spol. s r.o. 

Realizace: 

 1/ školní psycholog (úvazek 0,5) ve školském objektu Filosofská 

 2/ DVPP – kurz čtenářské gramotnosti (rozsah 16 h, 45 ped. pracovníků), kurz    

problematika inkluzivního vzdělávání v běžné ZŠ (rozsah 16 h, 46 ped. pracovníků) 

 3/ vedení doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 

13 doučovacích skupin 

 4/ klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – 2 skupiny 

 5/ jazykový kurz pro učitele (32 hodin) 

Z projektu bylo hrazeno personální i materiální zabezpečení realizovaných šablon. 

 

Po roční zkušenosti realizovaného projektu kladně hodnotíme vykazované jednotky, 

jsou pro školu velkým přínosem. Výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu se 

dostavují díky realizovanému bodu 3, oceňují jej učitelé i rodiče vybraných žáků. 

Velice se osvědčila práce školní psycholožky, pomáhá pedagogům řešit problémové 

situace s žáky i zákonnými zástupci a přispívá ke zdravému klimatu ve škole.    

 

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

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly v objektu Jitřní preventivní programy Městské 

policie ČR ve  všech ročnících. 
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Na začátku školního roku proběhly adaptační kurzy v 6. ročnících, které přispěly 

k utváření nových kolektivů. 

V rámci třídnických hodin se třídní učitelé podíleli na naplňování preventivního 

programu školy. V průběhu školního  roku pak probíhala intervence metodika 

prevence v 5. ročnících a v jednom 4. ročníku. 

V 7. ročnících zajistila městská část interaktivní představení týkající se nebezpečí 

šikany a kyberšikany. 

Dále se uskutečnily preventivní programy pro 4. a 7. ročníky „Nekuřáka“ - prevence 

rizika kouření tabáku a „Tráva“ - prevence rizika kouření marihuany. 

Cíle preventivního programu byly naplněny. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 

za školní rok 2017/2018 

Objekt Filosofská 
     Cíle stanovené v Preventivním programu školy pro šk. rok 2017/2018 byly splněny, 

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

(např. řešení problematiky kyberšikany v 7. ročníku)  

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

uskutečnilo mnoho akcí s preventivním obsahem. 

     Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově 

koordinovány a začleňovány i do aktivit mimo vyučování – 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, Jules a Jim, 

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 Délka 

1. C, D Malý Péťa sám doma 45 min 

2. C, D, E Bezpečné chování - sám venku          45 min 

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

4. C, D Bezpečné chování - rekapitulace znalostí 45 min 

5. D Bezpečné chování v elektronickém světě I. 45 min 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy – 5. ročník  

 

Třída Program Délka 

5. D Drogy I. 45 min 

 

Semináře Nekuřátka  

- realizátor Česká koalice proti tabáku, Jules a Jim 

- prevence tabakismu 
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- hrazeno MČ Praha 4 

- určeno pro 4. ročník  

 

 

Třída Program Délka 

4.  C, D Nekuřátka 90 min 

 

 žáci druhého stupně: 

 

- preventivně vzdělávací program Bezpečné chování  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Třída Program Délka 

6. C, D Bezpečné chování v elektronickém světě II. 45 min 

7. C, D, E Kyberšikana 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) 

90 min 

 

9. C, D Domácí násilí – chlapci 

Jak se nestát obětí znásilnění - dívky 

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

90 min 

 

- preventivně vzdělávací program Sociálně patologické jevy  

- realizátor Městská policie Praha – Oddělení prevence 

- besedy zdarma 

 

Třída Program Délka 

6. C, D Šikana 45 min 

7. C, D, E Kriminalita dětí a mladistvých 45 min 

8. C, D Drogy II 45 min 

9. C, D Základy právního vědomí 90 min 

 

 

Semináře „Nezahulíme, uvidíme“ 
- realizátor Česká koalice proti tabáku, Jules a Jim 

- prevence zneužívání marihuany 

- hrazeno MČ Praha 4 

- určeno pro 7. ročník  

 

Třída Program Délka 

7. C, D, E Prevence zneužívání marihuany 90 min 

 

Semináře „Alkohol“ 
- realizátor Jules a Jim 

- prevence zneužívání marihuany 

- hrazeno MČ Praha 4 

- 8. ročník 
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Třída Program Délka 

8. C, D Prevence zneužívání alkoholu 90 min 

 

 

Adaptační program 

- pro žáky 6. ročníku 

- spolupráce s Sporlines 

- příspěvek MČ Praha 4 

 

Třída Program Délka 

6. C, D Adaptační program – začlenění nových žáků, 

vznik nových kolektivů 

4 dny 

 

Pořady MP Education 

 

- program zaměřený na téma dospívání a sexuální výchova, poruchy příjmu potravy 

- hrazeno z příspěvku MČ Praha 4 

 

 

Třída Program Délka 

4. C, D Z housenky motýlem   45 min 

5. D Barbína je hračka  45 min 

6. C, D Čas Proměn – dívky 

Na startu mužnosti - chlapci 

45 min 

7. C, D, E Adam a Eva aneb nejsme stejní 45 min 

8. C, D Bát se, či nebát se…..? 45 min 

9. C, D HIV/AIDS 45 min 

 

Beseda Extremismus 

- realizátor IMPERATIV o. s. 

- zdarma (hrazeno z grantu realizátora) 

- pro 8. a 9. ročník  

 

Třída Program Délka 

8. C, D Extremismus 90 min 

9. C, D 90 min 

 

 

 Program „Otevřete oči“ 

- realizátor Progressive o.p.  

- specifická protidrogová prevence 

- 9. ročník  

 

Třída Program Délka 

9. C, D Specifická protidrogová prevence 90 min 
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Prevence kyberšikany 

 

- interaktivní divadelní představení 

- realizátor Fórum pro prožitkové vzdělávání   

 

Třída Program Délka 

6. D Představení Kyberšikana 90 min 

 

 

Prevence rasismu a xenofobie 

 

- interaktivní divadelní představení 

      -     realizátor Fórum pro prožitkové vzdělávání   

 

 

Třída Program Délka 

7. C, D, E Představení Předsudky a tolerance k odlišným 

kulturám 

90 min 

 

Pedagogové 
 

 Pravidelná účast metodiků prevence na pracovních seminářích a další 

akcích školních metodiků prevence rizikového chování v PPP (PaedDr. 

Lenka Marušková) 

 Konzultační hodiny metodiků prevence a výchovných poradkyň 

 Pravidelná setkání metodiků prevence na Úřadu městské části Praha 4  

(Mgr. Eva Junková, Bc. Ivana Staňková, Mgr. Zuzana Fišerová) 

 Semináře PPP a NIDV 

 Absolvování kurzu krizová intervence na půdě školy – zajištěno MČ Praha 

4 (metodičky prevence) 

 

 

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,  Alkohol – zajistila a finančně podpořila MČ Praha). 

Žáci 6. ročníku absolvovali adaptační pobyt. Nadále spolupracujeme s organizací 

Progressive a s Fórem pro prožitkové vzdělávání. Ve všech těchto programech budeme 

pokračovat i v dalším školním roce. 

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 2017/18 neproběhla. 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2017 

 

A – Finanční hodnoty v Kč: 

 

ROZPOČET - provoz ÚMČ Praha 4: 

 

Schválený   ( UZ091) 8.145.000,00 Kč 

Upravený (UZ 091) 8.563.400,00 Kč 

Čerpání rozpočtu (bez záloh) 7.729.127,63 Kč  

Dotace – školení metodiků (UZ081) 9.500,00 Kč 

Čerpání dotace 9.500,00 Kč 

Dotace – asistent (UZ091) 232.700,00 Kč 

Čerpání dotace 232.700,00 Kč 

Dotace – posílení platů (UZ096) 426.400,00 Kč 

Čerpání dotace 426.400,00 Kč 

Nedočerpání energií 834.272,37 Kč  

 

ROZPOČET ŠKOLSTVÍ MHMP - ÚMČ Praha 4 : 

 

Schválený 37.508.000,00 Kč 

Upravený (UZ 33353)  42.842.822,00 Kč 

Platy 30.553.526,00 Kč 

OPPP 200.000,00 Kč 

Odvody  11.067.273,00 Kč 

ONIV 1.022.273,00 Kč 

Čerpání rozpočtu   42.842.822,00Kč 

 

Ekonomická činnost : 

 

Náklady 1.875.488,06 Kč 

Výnosy 2.146.808,40 Kč 

Hospodářský výsledek + 271.320,34 Kč 

 

B – DHIM (hodnoty v tis. Kč): 

 

Pořízení DHIM v roce 2018 876,9 tis. Kč 

Vyřazení DHIM v roce 2018 139,4 tis. Kč 

Celkem DHIM v roce 2018 29.935,6 tis. Kč 

 

 

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok  2017 

 

V období roku 2017 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky: 

 

1) Školský rozpočet MŠMT (UZ 33353) ve výši 42.842.822,-Kč.  

Dotace: UZ 33052 – 852.321,- Kč, UZ 33063 – 1.333.024,20Kč,  

UZ 33070 – 10.500, - Kč, UZ 33073 – 235.251,- Kč . 
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2) Provozní rozpočet ÚMČ - Praha 4 (091): náklady ve výši 13.413.400,- Kč a příjmy 

ve výši 4.850.000,- Kč, příspěvek ve výši 8.563.400,- Kč.  

Dotace: UZ 081 ve výši 9.500,- Kč, UZ 091 ve výši 232.700,- Kč, UZ 096 ve výši 

426.400,- Kč.    

 

3) Příjmy z ekonomické činnosti s hospodářským výsledkem ve výši + 271.320,34 Kč 

za rok 2017. 

 

Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy za rok 2017 ve výši 

271.320,34 Kč bude převeden do rezervního fondu a bude použit pro hlavní činnost školy 

v roce 2018, 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 roce 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. 

 

Výsledek hospodaření za rok 2017 činil 7.729.127,63 Kč. Nedočerpány byly energie 

ve výši 834.272,37 Kč, přičemž do doby zpracování ročního rozboru školy nebylo 

provedeno a tím i zahrnuto vyúčtování energií za rok 2017 od 4-Energetické, a.s. 

 

Ve školských objektech Filosofská a Jitřní byla v průběhu roku 2017 prováděna běžná 

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

školských objektů – nábytek, tabule, atd. Realizovali jsme plánované školní ozdravné 

akce – ŠVP, LVK a další sportovní a společensko-výchovné aktivity. Po dobu hlavních 

prázdnin byly na obou školských objektech prováděny další údržbové práce a to zejména 

práce malířské.  Byly provedeny plánované revize zařízení a vybavení školských objektů. 

Rezervní fond školy byl použit k nákupu potřebného nábytkového zařízení a vybavení 

školy, včetně úpravy stávajícího zabezpečovacího zařízení. Fond FRIM byl použit 

k provedení dokončovacích prací po rekonstrukci stravovacího zařízení školy a k inovaci 

sítě výpočetní techniky. S dotací ÚMČ Praha 4 byla realizována revitalizace parketové 

podlahy v tělocvičně školského objektu Filosofská. 

 

Z přidělených finančních prostředků školského rozpočtu OŠ MHMP se jednalo 

o financování mezd pedagogických a ostatních pracovníků školy, včetně příslušných 

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

školy a financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy. 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. pololetí roku 2018 

 

Rozbor hospodaření Účet Schv. rozp. Uprav. rozp. 

Skut. k 

30.06.2018 

Doplňková 

činn. 

(z prostředků MČ P4)   v tis. Kč v tis. Kč v tis.Kč v tis. Kč 

spotřeba materiálu 501 4 360 4 360 3 180 261 

v tom: spotřeba potravin 

 

4 000 4 000 2 689 54 

spotřeba energie 502 4 500 4 241 2 041 248 

Celkem spotřeb. nákupy 50 8 860 8 601 5 221 509 

opravy a udržování 511 200 200 377   

cestovné 512 10 10 5   

náklady na reprezentaci 513 10 10 8   

ostatní služby 518 1 589 1 597 2 427 2 

            nájemné 

 

936 936 468 

 Celkem služby 51 2 745 2 753 3 285 2 

mzdové náklady 521   1 164 222 438 

zákonné sociální pojištění 524   396 64   

jiné sociální pojištění 525     1   

zákonné sociální náklady 527   23 4   

Celkem osobní náklady 52 0 1 583 291 438 

ostatní náklady z činnosti 549     19   

Celkem ostatní náklady 54 0 0 19 0 

odpisy dlouhodobého majetku 551 1 319 1 319 1 231   

náklady z drobného dlouh.maj. 558 130 130 68 18 

Celkem seskupení položek 55 1 449 1 449 1 299 18 

NÁKLADY CELKEM   13 054 14 386 10 115 967 

 

KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za 1. pololetí roku 2018 
 

V období 1. pololetí 2018 hospodařila škola s níže uvedenými finančními prostředky: 

 

1) Školský rozpočet MŠMT (33353) ve výši 48.870.200,- Kč. 

 

2) Provozní rozpočet ÚMČ - Praha 4 (091): náklady ve výši 13.054.000,- Kč a příjmy ve výši 

4.850.000,- Kč, příspěvek na provoz ve výši 8.204.000,- Kč, dotace (091) ve výši 

290.900,- Kč, dotace (096) ve výši 1.292.000,- Kč, dotace EU – Šablony (33063) ve výši 

888.700,- Kč.    

 

3) Příjmy z doplňkové činnosti s hospodářským výsledkem ve výši + 279.090,51 Kč.  

 

Zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti školy za rok 2017 ve výši 

271.320,34 Kč byl převeden do rezervního fondu a bude použit pro hlavní činnost školy 

v roce 2018 v rámci zajištění jejího provozu. 

 

Současně s těmito přidělenými finančními prostředky byly hrazeny z finančních prostředků 

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

 

Úspora z provozních nákladů v oddíle energie za rok 2017 ve výši 834.272,37 Kč byla 

odvedena zřizovateli na účet MČ Praha 4. 
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Hospodaření školy v 1. pololetí roku 2018 s přidělenými finančními prostředky z ÚMČ Praha 

4 vykazuje čerpání v kapitole opravy a údržba 85%, materiál 75% a rozpočet DDHM 

je překročen (nákup školních lavic a židlí).  

 

Ve školských objektech Filosofská a Jitřní byla v průběhu 1. pololetí roku 2018 prováděna 

běžná údržba těchto objektů a jejich zařízení (například opravy žaluzií a instalatérské práce). 

Bylo doplňováno vybavení učeben obou školských objektů – školním nábytkem, dvě učebny 

školní družiny a na Filosofské byl dovybaven jeden kabinet. 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 malířské práce.  Byly provedeny plánované revize zařízení a vybavení školských 

objektů. Z rezervního fondu školy byl uhrazen SW pro oddělení ZŠ Jitřní (Pohoda) a následně 

bude rezervní fond vyčerpán k 31.8.2018 k uhrazení nutných nákladů spojených s rozdělením 

škol. Fond FRIM byl použit k uhrazení speciálního povrchu pod stoly na stolní tenis 

na zahradě Filosofské a k nákupu doskočišť pro skok vysoký pro oba školské objekty. 

Z kapitoly služby byly hrazeny náklady na GDPR v obou školských objektech. 

 

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. 

 

Z dotace EU – Šablony byl hrazen školní psycholog (úvazek 0,5), doučování a příprava žáků 

ZŠ ohrožených školním neúspěchem, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

a materiální zabezpečení. 

 

27. 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. 

 

28. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 

 
 

 

 

 

Kraj 

 

 

K r a j 

J
ih

o
če

sk
ý

 

J
ih

o
m

o
ra

v
sk

ý
 

K
a

rl
o

v
a

rs
k

ý
 

V
y

so
či

n
a

 

K
rá

lo
vé

h
ra

d
ec

k
ý
 

L
ib

er
ec

k
ý

 

M
or

av
sk

os
le

zs
k
ý
 

O
lo

m
o

u
ck

ý
 

P
a

rd
u

b
ic

k
ý

 

P
lz

eň
sk

ý
 

S
tř

ed
o

če
sk

ý
 

Ú
st

e
ck

ý
 

Z
lí

n
sk

ý
 

C
el

k
em

  

Počet žáků 
celkem 1      2   1 98 3   

Z toho 
nově 

přijatí 
      1    8 1   

 



33 

 

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

 

Výroční zpráva žákovské samosprávy 2017/2018 – školský objekt Filosofská 
 

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

zvolili ze svého středu předsedu: Markétu JEŽKOVOU (9. C) a místopředsedu: Lukáš 

FRK (9. D). Jedním z našich prvních počinů bylo přidělení jakýchsi „tutorů“ z 8. a 9. 

tříd našim prvňáčkům a druhákům. Jejich úkolem je pomáhat našim nejmenším, když 

je to potřeba.  

Dalším úkolem bylo připomenout si základní pravidla, týkající se provozu školy, která 

poté zástupci tříd předali svým spolužákům ve třídách. A tentokrát toho bylo 

požehnaně! Jednalo se nejen o informace ohledně běžného provozu, tj. bezpečnosti, 

provozu šatny, úklidu tříd, kroužků Centra volného času apod., ale také nově 

informace, týkající se zavedení elektronických žákovských knížek.   

Také jsme se dozvěděli, že se bude v polovině září konat tzv. Pěší den, kdy přijdeme 

všichni do školy pokud možno buď pěšky, na kole či koloběžce nebo použijeme 

MHD.  

Další významnou akcí, kdy bylo potřeba využít pomoci našich žáků, byl projekt 

EDISON, kdy po dobu jednoho týdne na naší škole probíhala výuka pod vedením 

studentů z různých více či méně exotických zemí. A o průvodcovské služby se starali 

právě naši žáci.  

Na konci září nás ještě čekaly „Srdíčkové“ dny. Během této charitativní akce měli žáci 

a nejen oni možnost zakoupit drobné dárkové předměty.  

A v neposlední řadě se po delší době konal i speciální den pod názvem „MODRÁ JE 

DOBRÁ“, kdy jsme přišli do školy všichni oblečeni v modré. 

 

V říjnu jsme se dozvěděli, že na škole proběhne v listopadu charitativní sbírka pro 

kojenecký ústav s názvem „Děti dětem“. Všichni jsme začali nosit do školy různé 

pleny, mýdla, šampony a vůbec vše, co může takové malé miminko potřebovat. Na 

listopadové schůzi bylo také odhlasováno, že částka 5.000,- Kč ze sběru papíru bude 

využita na nákup plen a jiných potřeb pro děti.  

Na úplném počátku listopadu se také konal, byť poněkud opožděně, náš tradiční 

Halloween.  Žáci se jako každý rok zúčastnili soutěží o nejkrásnější masku, což patří 

vždy mezi vrcholné akce halloweenské veselice a je to vždy spojeno s velkým 

napětím. A nezapomnělo se ani na tradiční halloweenskou diskotéku. 

Další v pořadí byla známá hamletovská otázka: „Sponzorovat zvíře v ZOO Praha či 

nesponzorovat?“ Neboť nám v prosinci končil sponzoring a bylo na třídách, zda se 

stanou adoptivními rodiči zvířat v ZOO Praha. Ve třídách probíhaly vášnivé diskuze 

a nakonec se 18 tříd z 20 rozhodlo zvíře sponzorovat! Za vynaložené finance dostala 

každá třída volnou vstupenku do ZOO pro každého žáka třídy, platné po dobu jednoho 

roku, plus sponzorský list a fotografie jimi vybraného zvířete, kterými si jednotlivé 

sponzorující třídy vyzdobily nástěnky. 

 

Prosinec bývá pro Žákovskou samosprávu jedním z nejnáročnějších měsíců. 

A nezaháleli jsme ani letos. Hned na počátku měsíce jsme pro naše žáky postavili 

u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovské samosprávy, který nám pomáhá 

přečkat nekonečné čekání na Vánoce a vše, co nás ještě v prosinci čeká. 

Kromě jiného bylo potřeba vytvořit jakousi „nákupní jednotku“, složenou z našich 

obětavých osmaček a dojít nakoupit potřeby pro děti z kojeneckého ústavu za výše 
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zmíněných 5.000,- Kč ze sběru papíru a přidat je ke sbírce. Ta pak byla na počátku 

měsíce odvezena na místo určení. 

A nesmíme zapomenout ani na Mikuláše! 5.12. hned ráno vítali naše školáky v šatně 

andílci a jedna roztomilá čertice, zatímco ostatní čerti a 3 důstojní Mikulášové teprve 

čekali na svou chvíli v útrobách školy. Po 8. hodině vyrazil jeden z Mikulášů se svými 

„lidmi“ na 1. stupeň, další na 2. stupeň a poslední nás šel reprezentovat do spřátelené 

mateřské školy.    

 

V lednu jsme se všichni vzepjali k finiši, neboť končilo 1. pololetí a to si každý přeje 

dosáhnout těch nejlepších výsledků – zejména naši žáci z 5., 7. a 9. tříd, na které 

čekaly přijímací zkoušky na střední školy.  

 

V únoru, kdy už jsme se trochu vzpamatovali, jsme začali přemýšlet, čím překvapíme 

své třídní učitelky v březnu v jejich velký den – „Mezinárodní den učitelů“. Z řad 

samosprávy vzešel originální nápad – každá paní učitelka třídní dostane od své třídy 

s pomocí svých tutorů ho zvládli i ti nejmenší: Jejich spolupráce zafungovala, a tak se 

paní učitelky mohly v březnu těšit z krásných orchidejí, anturia či dokonce 

masožravky! 

V březnu se také konal Den otevřených dveří a služby z řad žáků opět zajistila 

Žákovská samospráva. Někteří z našich průvodců dokázali o škole mluvit tak 

fundovaně, že svými obšírnými znalostmi zaujali nejen naše návštěvníky, ale i nás 

samotné. 

V březnu bylo také třeba zaplatit náklady spojené se studiem naší indické „dcery“ 

a kamarádky Hezal. Vzhledem ke krásnému výtěžku loňské sbírky nebylo letos 

zapotřebí dělat sbírku novou. Hezal nás pravidelně zásobuje milými dopisy, 

doplněnými půvabnými fotografiemi a obrázky, takže z ní můžeme mít radost.  

 

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

tentokrát zapojili žáci 7. i 8 tříd. Nápor to byl velký, ale naši stateční ho zvládli na 

výbornou.  

Na přelomu dubna a května se konal konkurz na moderátory naší Zahradní slavnosti. 

Po dvou kolech stále nebylo jasno, tak se porota nakonec rozhodla jmenovat dvě 

moderátorské dvojice. Na Zahradní slavnosti jsme se tak mohli setkat s Luciánem 

Zemanem a Karolínou Čmil ze 7.D, kteří se ujali moderování čísel 1. stupně. Druhý 

stupeň měli na starosti Štěpán Ondrouch a Caroline Hanna z 8.D.  

 

Květen se nesl ve znamení přípravy na Zahradní slavnost. Ta se konala poslední 

květnový den a opět byla skvělá. Žáci obou objektů předvedli to nejlepší, co si mohli 

připravit. A aby vše klaplo, jak má, působila v pozadí i naše žákovská samospráva. 

Bylo zapotřebí zajistit služby technického rázu, kterých se ujali žáci ze 7. a 8. tříd. 

Stánky s pečivem, které nám dodaly maminky, babičky i samotní žáci, obsadili žáci 

6. a 7. tříd. A naše suita osvědčených „Vítaček“ se zapojila do služeb u vchodu. 

A nesmíme zapomenout ani na naše moderátory, kteří letos předvedli vyloženě 

profesionální výkony. 

 

Jednou z klíčových akcí pro samotnou samosprávu bylo květnové Setkání zástupců 

žákovských parlamentů na Nuselské radnici. Na této akci, které se zúčastnili pod mým 

vedením 3 zástupci ŽS (Lukáš Frk z 9.D, Markéta Kočová z 8.C a Anna Bryndová 

z 8.D), jsme se dozvěděli mnohé z práce ostatních žákovských parlamentů, respektive 
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samospráv. Byli jsme tam letos jako pouzí pozorovatelé, ale příští rok hodláme přispět 

i my se svou troškou do mlýna. Zjistili jsme, že se rozhodně nemáme za co stydět! 

Děláme hodně a možná mnohem víc, než je tomu na jiných školách.  

Samozřejmě i my máme své rezervy. Vždycky jsou nějaké rezervy… Kupříkladu 

potřebujeme k našim schůzkám přátelštější prostředí. A tak jsme se rozhodli začít 

využívat náš školní klub. A opravdu velkou radost má Žákovská samospráva z nového 

zahradního altánu. Využili jsme ho k naší poslední schůzi a plánujeme tam chodit 

i nadále, když počasí dovolí. 

V případě špatného počasí a v období zimy se budeme scházet ve výše zmíněném 

školním klubu, protože se jedná o prostředí ke schůzkám vhodnější. Je méně formální 

než prostředí tříd a zástupci tříd se v něm budou cítit příjemněji. 

Přinesli jsme si spoustu nápadů, jak by bylo možné využít peníze, získané ze sběru 

papíru. Zahradní houpačka ve tvaru jakéhosi hnízda? „Chodník bosou nohou“? 

Brouzdaliště? – To vše nás napadalo při pohledu na prezentace jiných škol. 

Také bychom chtěli znovuobnovit tradici školního časopisu. Nápadů máme spoustu, 

šikovných a ochotných žáků také, stačí jen se do toho pustit. A v našem novém 

časopise by se konečně mohla objevit i vytoužená anketa. 

Naše práce se v mnohém prolíná s činností EkoTýmu, působícího na naší škole. 

EkoTým se ujal činností, které spadají více pod jeho pravomoci než pod samotnou ŽS 

(jako je například „Hygienicko-stetická hlídka“), a uvolnil tak ruce žákovské 

samosprávě k jiným činnostem. A to je moc dobře. 

Nikdy jsme neusnuli na vavřínech. Vždycky jsme chtěli být ještě lepší.  ŽS při objektu 

Filosofská odváděla celá léta dobrou práci, zejména v naší hlavní činnosti, a tou je 

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

našimi žáky a vedením naší školy. Naším hlavním cílem je žák, který přichází 

do školy rád a s pocitem důvěry. A to se nám daří. I v nadcházejícím školním roce je 

Žákovská samospráva připravena spolu s vedením školy, rodiči, pedagogickými 

i nepedagogickými pracovníky napomáhat při budování dobré atmosféry naší školy.   

Žákovská samospráva ponese od příštího školního roku název „Žákovský parlament“. 

Za žákovskou samosprávu 

Mgr. Jaroslava Davidová 

 

Činnost Žákovské samosprávy ve školském objektu Jitřní ve školním roce 

2017/18. 

Před oficiálním zahájením činnosti nové Žákovské samosprávy jsme připravili na 

pátek 15. září zapojení naší části školy do akce Den bez aut, náš „Pěší den. Zapojili 

jsme se i do „Srdíčkových dnů“, během nichž jsme organizovali prodej drobných 

předmětů, výtěžek šel na charitativní účely. 

První schůze Žákovské samosprávy se uskutečnila 9. října 2017. Během ní byla 

navržena změna názvu Žákovské samosprávy na Školní či Žákovský parlament. Byl 

stanoven termín pravidelného setkávání, tedy vždy první pondělí v měsíci na počátku 

třetí vyučovací hodiny. Nastavila se pravidla komunikace o činnosti samosprávy mezi 

jejími členy i směrem k jejich spolužákům, učitelům a vedení školy. Hovořilo se 

o možných akcích ve školním roce 2017/2018. Zároveň začaly přípravy na říjnový 

„Helloween Day“, který se skutečně povedl a měl velmi pozitivní ohlas mezi žáky 

i učiteli. 

Na druhé schůzi se probraly neduhy školního života, které žáky a učitele trápí. Začal 

se připravovat listopadový „Teplákový den“ a prosincový celoškolní „Mikuláš“. 

Do „Teplákového dne“ se zapojili skoro všichni žáci i učitelé a měl báječnou 

atmosféru.  
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Prosincové setkání navrhlo změnit od ledna název Žákovské samosprávy na Žákovský 

parlament a připravilo plán prosincových sportovních soutěží. Dopilovaly se přípravy 

na celoškolního „Mikuláše“, ten úspěšně proběhl pátého prosince. Začal se chystat 

lednový „Lentilkový den“. 

Na lednovém setkání se volilo vedení Žákovského parlamentu a určila se pravidla 

komunikace. Byl vznesen požadavek na zřízení kroužku házené a basketbalu. Kroužek 

házené se skutečně rozjel. 

Únorové setkání si již řídil zvolený předseda. Na tento měsíc se naplánoval 

„Plyšákový a čepicový den“, zapojila se opět drtivá většina žáků i učitelů.  

Březnové setkání členů Žákovského parlamentu připravilo na 7. března „Den 

otevřených dveří“ pro rodiče a veřejnost a „Den sportů“. Na středu 28. března 2018 

pak při příležitosti Dne učitelů novinku, akci „Já učím, ty učíš, my učíme“. Žáci 

2. stupně budou moci tento den vést výuku na 1. stupni. O učitelování byl velký zájem 

a akce se vydařila na jedničku. Líbila se vyučujícím i vyučovaným. 

Duben přinesl oslavy Dnů Země a tradiční „Pálení čarodějnic“. Členové Žákovského 

parlamentu požádali o zorganizování turnajů ve stolním tenise, fotbale, basketbale 

a házené.  

Květen byl pro náš parlament velmi významný, naši zástupci se účastnili se setkání 

žákovských parlamentů základních škol Prahy 4.  

Červnové jednání Žákovského parlamentu zhodnotilo celoroční činnost a připravilo 

červnové „Sportovní dny“. 

Za žákovský parlament  

Mgr. Jiří Barták 

 

Okénko do sportu 

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

nejúspěšnějším již tradičně patřila atletika, kde jsme v krajském kole vybojovali tři 

druhá a dvě třetí místa.  

O překvapení se pak postarali chlapci šestých a sedmých ročníků, kteří postoupili 

po dlouhé době do krajského kola ve florbalu a obsadili tam třetí místo. Stejná 

kategorie o pár týdnů později dominovala i v okresním kole malé kopané a z krajského 

kola si odnesla místo čtvrté. Chlapci o jednu kategorii mladší se ve stejné soutěži pod 

názvem McDonald ‘s cup nenechali zahanbit a obsadili v krajském kole tu samou 

příčku. 

Mezi naše další silné sporty patří softbal a stolní tenis, 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 a ve stolním tenisu 

na příčce páté. 

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

vítězů a finále ČR nás čeká na podzim. V tom loňském jsme skončili na 27. místě 

z celé České republiky. 

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. 

To zdaleka není výčet všech našich medailových sportovních úspěchů, ale pouze těch 

nejviditelnějších. Musíme samozřejmě popřát a poděkovat všem našim sportovcům, 

kteří reprezentovali naší školu a nechali na palubovkách a hřištích mnoho sil i potu. 
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Datum Název Obor Kategorie 
Výsledky 

obvodního 
kola 

Výsledky 
krajského kola 

Výsledky ČR 

23.11.2017 Olympiáda 
dějepis 

Dějepis MIX 8.-9. ročník 5. místo 
Hušková 
Pavlína 
6. místo 
Procházka 
Tomáš 
7. místoHájek 
Šimon 

    

13.3.2018 Zpívá celá 
Praha 4 

Hudba MIX 1.-9. ročník účast: 
Porhomovici 
Kateřina, 
Černochová 
Marie, Kucková 
Adéla 

    

21.3.2018 Zpívá celá 
škola 

Hudba MIX 1.-9. ročník x     

14.2.2018 Konverzace v 
Aj 

Jazyky MIX 8.-9. ročník 4. místo 
Porhomovici 
Kateřina 

    

14.2.2018 Konverzace v 
Aj 

Jazyky MIX 6.-7. ročník 13. místo Rypar 
René 

    

14.3.2018 Konverzace v 
Aj 

Jazyky MIX 8.-9. ročník 13. místo 
Kasim Oliver 

    

28.3.2018 Soutěž pro 
šikovné děti v 
Aj 

Jazyky MIX 5. ročník 2. místo 
Kolínský Jan 

    

25.4.2018 Konverzace v 
Nj 

Jazyky MIX 7 roč., 8. roč. x     

25.5.2018 Spelling Bee Jazyky MIX 8.-9. ročník x     

29.11.2017 Babičce a 
dědoví s díky 

Literatura, 
poezie 

MIX 4.-5. ročník 1. místo 
Rozynská 
Elyzavetka 
2. místo Butor 
Jakub, 
Kopřivová 
Adéla 

    

15.2.2018 Recitační 
soutěž 

Literatura, 
poezie 

MIX 6.-9. ročník x     

13.3.2018 Pražské 
poetické 
setkání - 
recitáční 
soutěž 

Literatura, 
poezie 

MIX 1.-3. ročník 2. místo 
Litošová 
Zuzana 
3. místo Lálová 
Leontýna 

účast Litošová 
Zuzana 

  

24.1.2018 Olympiáda M Matematika MIX 9. ročník 20.-21. místo 
Jankolová 
Marie 

    

24.1.2018 Olympiáda M Matematika MIX 7. ročník 17.-21. místo 
Vondrová Stella 

    

24.1.2018 Olympiáda M Matematika MIX 5. ročník 17.-34. místo 
Kolínský Jan 

    

5.4.2018 Pythagoriáda Matematika MIX 7. ročník 23.-31. místo 
Emson Jan, 
Holý Tomáš, 
Novotný Lukáš 

    

5.4.2018 Pythagoriáda Matematika MIX 5. ročník 7.-17. místo 
Kolínský Jan, 
Špačková 

    

22.4.2018 Matematický 
klokan 

Matematika MIX 2.-9. ročník x     

2.10.2017 Pražský 
pramen 

Přírodopis, 
biologie 

MIX 8.-9. ročník 18. místo 
Jankolová 
Marie 

    

17.10.2017 Přírodovědný 
klokan 

Přírodopis, 
biologie 

MIX 8.-9. ročník x     

30.1.2018 Olympiáda 
biologie 

Přírodopis, 
biologie 

MIX 6.-7. ročník 6.  Vrzáková 
Magdalena  
8. Svobodová 
Alžběta  

25. místo Vrzáková 
Magdalena  
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Datum Název Obor Kategorie 
Výsledky 

obvodního 
kola 

Výsledky 
krajského kola 

Výsledky ČR 

30.1.2018 Olympiáda 
biologie 

Přírodopis, 
biologie 

MIX 8.-9. ročník 26.místo 
Jankolová 
Marie  

    

6.9.2017 OVOV - finále Sport MIX 4.-9. ročník 1. místo 2. místo 27. místo 

21.9.2017 Malá kopaná Sport H 6.-7. ročník 1. místo 4. místo   

26.9.2017 Malá kopaná Sport H 8.-9. ročník 2. místo     

27.9.2017 Atletický 
čtyřboj 

Sport D 8.-9. ročník 1. místo 3. místo   

27.9.2017 Atletický 
čtyřboj 

Sport D 6.-8. ročník 2. místo     

27.9.2017 Atletický 
čtyřboj 

Sport H 8.-9. ročník 1. místo x   

27.9.2017 Atletický 
čtyřboj 

Sport H 6.-8. ročník 4. místo     

3.10.2017 Mise 2017 - o 
Pohár velitele 
4. brigády 
rychlého 
nasazení 

Sport MIX 6.-9, ročník     5. místo 
11. místo 

3.10.2017 Florbal Sport D 8.-9. ročník 3. místo     

10.10.2017 Stolní tenis Sport H 8.-9. ročník 1. místo 5. místo   

10.10.2017 Stolní tenis Sport D 8.-9. ročník 3. místo     

12.10.2017 Florbal Sport H 8.-9. ročník 4. místo     

24.10.2017 Stolní tenis Sport H 6.-7. ročník 2. místo     

24.10.2017 Stolní tenis Sport D 6.-8. ročník 4. místo     

2.11.2017 Basketball Sport H 8.-9. ročník 5. místo     

9.11.2017 Basketball Sport D 8.-9. ročník 4. místo     

16.11.2017 Florbal Sport H 6.-7. ročník 1. místo 3. místo   

23.11.2017 Florbal Sport D 6.-8. ročník 2. místo     

30.11.2017 Florbal Sport MIX 4.-5. ročník 4. místo     

7.1.2018 LVK - 
Vébrovy 
boudy 

Sport MIX 7. ročník x     

13.1.2018 LVK - 
Benecko 

Sport MIX 7. ročník x     

14.2.2018 Miniházená Sport MIX 3.-5. ročník x účast   

20.2.2018 Laťka - objekt 
Jitřní 

Sport H,D 1.-9. ročník 1. místo 7x 
2. místo 7x 
3. místo 6x 

    

17.4.2018 Mc Donald´s 
cup 

Sport MIX 1.-3. ročník 5.-6. místo     

18.4.2018 Mc Donald´s 
cup 

Sport MIX 4.-5. ročník 1. místo 4.místo   

20.4.2018 Expedice 
Karakoram 

Sport MIX 8.-9. ročník x 1. místo 
4. místo 

  

25.4.2018 Softball Sport MIX 6.-9. ročník 1. místo 3. místo   

26.4.2018 Čarodějnický 
běh 

Sport MIX 1.-3. ročník x     

3.5.2018 OVOV Sport MIX 1. místo 1. místo   

4.5.2018 Vybíjená Sport MIX 4.-5. ročník 3. místo     

8.5.2018 Školní liga v 
Laser game 

Sport MIX 6.-9. ročník x 1. místo 
4. místo 

1. místo družstva  
1. místo David 
Kolman 
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Datum Název Obor Kategorie 
Výsledky 

obvodního 
kola 

Výsledky 
krajského kola 

Výsledky ČR 

10.5.2018 Pohár 
rozhlasu - 
atletika 

Sport D 8.-9. ročník 2. místo 3. místo   

10.5.2018 Pohár 
rozhlasu - 
atletika 

Sport H 6.-7. ročník 1. místo 2. místo   

11.5.2018 Pohár 
rozhlasu - 
atletika 

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

11.5.2018 Pohár 
rozhlasu - 
atletika 

Sport D 6.-7. ročník 2. místo 2. místo   

16.5.2018 Přehazovaná Sport D 6.-7. ročník 3. místo     

23.5.2018 Štafetový 
závod v 
plavání 

Sport MIX 3.-9. ročník 1. místo 2x 
2. místo 2x 
3. místo 4x 
3 místo štafeta 

    

7.6.2018 Battlefield Sport MIX 8.-9. ročník x x 4. místo 
21. místo 

20.6.2018 Olympijský 
běh dětí 

Sport MIX x     

30.11.2017 O nejlepší 
záložku 

Výtvarná 
tvorba 

MIX 1.-3. ročník x     

25.10.2017 Pražský 
glóbus 

Zeměpis MIX 6.-9. ročník x 14. místo Krištof 
Jozef 

  

14.2.2018 Olympiáda Z Zeměpis MIX 8. ročník 15. místo 
Černá 
Magdaléna 

    

14.2.2018 Olympiáda Z Zeměpis MIX 7. ročník 2. místo Krištof 
Jozef 

6. místo Krištof 
Jozef 

  

14.2.2018 Olympiáda Z Zeměpis MIX 6. ročník 10. místo 
Koděrová 
Adriana 

    

 

Karakoram 

Krásné zážitky ze soutěže Expedice 

Karakoram si letos odneslo cca 100 

žáků II. stupně, kteří se do oblíbené 

soutěže dobrovolně přihlásili. Jedná 

se o týmovou soutěž v lanovém 

centru, která simuluje výpravu na 

nejvyšší vrcholky světa. Přirozenou 

formou tak rozvíjí spolupráci v 

týmu, logické uvažování i odvahu. 

Pro velký zájem jsme se soutěže 

zúčastnili hned ve dvou dnech 

(čtvrtek 19.4. a pátek 20.4.2018). 

Počasí nám vyšlo jak na objednávku 

– příjemně teplo a slunečno. Jako zkušení lezci jsme soutěž vyhráli. Nejvyšší skóre 

vybojoval tým deváťáků nazvaný „Traktoři“. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 66 týmů ze základních škol Prahy a Středočeského kraje. 

Nejlepší 4 týmy postupují do celostátního finále na branný závod Battlefield, který se 

uskuteční ve čtvrtek 7.6.2018 v Ostravě za účasti Armády ČR. Do tohoto celostátního 

finále v Ostravě postoupily 2 týmy z naší školy. 

Všem zúčastněným žákům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. David Gajdošík 
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Švýcarsko červen 2018 

Dne 8. června jsme se vydali v ranních hodinách s 55 dětmi naší školy na poznávací 

zájezd do Švýcarska. Už kolem poledne nás čekal obrovský zážitek na zastávce 

u Krimmlerských vodopádů, nejvyšších vodopádů v Evropě. Večer jsme dorazili do 

překrásného ubytování v Reutte a hned ráno zde prošli po visutém mostě, který 

spojuje dvě části hradu Ehrenberg. Náš výlet ještě skoro ani nezačal a děti už teď měly 

velké zážitky a spoustu fotek. Další zastávka byla v Mainau na květinovém ostrově na 

břehu Bodamského jezera, kde jsme si připadali jako u moře. Další kilometry už nás 

vedly k našemu týdennímu ubytování v Torgonu, jehož jsme ovšem dosáhli až 

zdoláním 22 ostrých zatáček, vinoucích se do neskutečných výšek s úchvatnými 

výhledy nad Ženevským jezerem. Tady jsme se ubytovali a většina dětí zahájila pobyt 

večeří v blízké restauraci. Slibované krásné počasí nás vyzvalo k tomu, abychom 

následující den podnikli výlet do Zermattu a odsud vláčkem do Gornegratu. Po celou 

jízdu vláčkem jsme měli překrásné výhledy na horské velikány, až se nám v plné kráse 

zjevil i švýcarský symbol Matterhorn. V této malebné přírodě jsme podnikli 10km pěší 

výlet kolem horských jezer a celou dobu nás hlídal sluncem ozářený Matterhorn. 

Domů jsme se vrátili unavení a nesmírně šťastní. Další den už jsme se těšili na výlet 

do Gruyere, kde jsme navštívili tradiční švýcarskou sýrárnu s prohlídkou výroby 

stejnojmenného sýra. A kulinářské zážitky ještě dnes nekončily, odpoledne to byla 

prohlídka dětmi dlouho očekávané čokoládovny Cailler ve městě Broc s neomezenou 

ochutnávkou čokolády, kterou děti patřičně využily. V úterý jsme vyrazili přes Sion 

zase za přírodním úkazem – největším podzemním jezerem Evropy, po kterém jsme se 

svezli na lodičkách a odpoledne nás čekala pro změnu jízda vláčkem v labyrintech 

solného dolu Salzbergwerk von Bex. Předposlední den našeho zájezdu jsme viděli 

ještě jeden velkolepý vodopád, vlastně kaskádu 10 vodopádů ve skále 

v Trummelbachu, kam jsme jeli přes světově známý Interlaken údolím s další 

spoustou vodopádů nezapomenutelnou přírodou a odpoledne strávili prohlídkou 

a nákupy v hlavním městě Bern. Cestu zpátky do Prahy jsme si ještě zpestřili 

zastávkou v sušenkárně Cambly, kde měly děti opět možnost neomezené ochutnávky 

vynikajících sušenek spousty druhů. Čas byl neúprosný a my jsme se museli chtě 

nechtě vracet ze Švýcarska po 7 dnech domů. Zastávku jsme ale ještě udělali ve 

Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnska a zavezli tak děti do čtvrté německy mluvící 
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země na našem výletě po Německu, Rakousku a Švýcarsku. Po půlnoci jsme unavené  

ale spokojené děti předali rodičům. Ještě předtím jsme si ale slíbili, že příští rok 

musíme do Švýcarska znovu, nestihli jsme totiž navštívit další spoustu neuvěřitelných 

krás, které švýcarská příroda nabízí. Pevně věřím, že byl výlet pro děti  motivační  jak 

pro poznávání sousedních i vzdálenějších zemí Evropy, tak pro učení německého 

jazyka. A o to nám  šlo  především!!!  

Mgr. Milana Lokočová 

 

ZÁJEZD DO JIŽNÍ ANGLIE  

květen 2018 

 

Ve školním roce 2017/18 se žáci 8. a 9. tříd obou objektů ZŠ Filosofská zúčastnili 

zájezdu do jižní Anglie. O tento zájezd, který se koná každý sudý rok, je na naší škole 

vždy velký zájem, proto nebylo překvapením, že se zájezdu zúčastnilo 77 žáků 

a 5 pedagogů z obou objektů. 

Oba autobusy, v jednom žáci a pedagogové z objektu Filosofská a ve druhém žáci 

a pedagogové z Jitřní, odjely z Prahy v odpoledních hodinách v neděli 6. května a po 

přejetí několika evropských států se nad ránem v pondělí 7. května nalodily v Calais 

na trajekt. Po příjezdu do Anglie nás čekal Brighton a v něm exotický Royal Pavilion 

a akvárium Sea Life. Odpoledne jsme odjeli na nádherné útesy Seven Sister a poté již 

následovalo předání žáků do hostitelských rodin. 

V následujících dnech jsme viděli například pašerácké jeskyně v Hastingsu, rodný 

hrad druhé manželky Jindřicha VIII. Anny Boleyn Hever Castle, přístav Portsmouth, 

kde jsme navštívili loď HMS Victory admirála Nelsona a projeli se přístavem na lodi. 

Poté jsme obdivovali krásnou přírodu a rustikální stavby ve skanzenu Chichester 

a půvabné město Canterbury, kde vznikly proslulé Canterburské povídky Geoffreye 

Chaucera. Nechyběl ani čas na nákupy v populárním Primarku. 

Po návštěvě Canterbury jsme se vydali na cestu domů, tentokrát tzv. Eurotunelem. 
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Zájezd se povedl ke spokojenosti všech účastníků a už teď se těšíme na další zážitky 

z Anglie – o dva roky později. 

Mgr. J. Davidová 

 

Knihovna v objektu Filosofská (2017/2018) 

 

Školní knihovna je určena pro všechny žáky naší školy, pravidelně ji navštěvují 

především žáci prvního stupně – ve školním roce 2017/2018 ji pravidelně 

navštěvovalo cca 200 žáků.  

Žáci mají k dispozici přes 3800 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). 

 

SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA 

 

Ve školní roce 2017/2018 jsme pro naše budoucí prvňáčky připravili zajímavé 

seznámení se školou.  

Každé pondělní 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.  

Každé květnové pondělí 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. 

 

HEZAL LOBO – NAŠE INDICKÁ „ADOPTIVNÍ DCERA“ 

 

Indická dívka Hezal Lobo se stala naší kamarádkou a adoptivní dcerou ve školním 

roce 2015/16. Tehdy jsme se v září 2015 dozvěděli, že naše indická adoptivní dcera 

Kavya odmaturovala a poté se provdala. Jedním z úplně prvních úkolů Žákovské 

samosprávy tak bylo najít urychleně jiné dítě, na které bychom převedli prostředky, 

které nám po Kavye zůstaly. 

Po krátkých úvahách a na základě materiálů jsme si ze tří navržených dětí vybrali 

Hezal. A byla to dobrá volba. Hezal je dívka se zájmem o studium a touhou stát se 

lékařkou. Nyní ukončila úspěšně 8. třídu v Durch High Primary School. Škola ji baví, 

má ráda zejména angličtinu, zpěv, kreslení, vypravování příběhů apod.  Také se ráda 

účastní různých školních soutěží. 

Bez naší pomoci by bohužel studovat nemohla, neboť její otec je dlouhodobě 

nemocný a jediným rodinným příjmem je občasný prodej zeleniny. Hezal má dva 

sourozence, a tak pomáhá svým rodičům s péčí o ně a s jinými domácími pracemi, aby 

jim ulehčila situaci.  
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Ve školním roce 2016/17 byla pro naši Hezal uspořádána nová sbírka, protože 

všechny finanční prostředky z minulých let již byly vyčerpány. Sbírka vynesla v obou 

objektech přes 20.000,- Kč, za něž lze pokrýt náklady na Hezalino studium po několik 

následujících let. Díky tomu nebylo nutno ve šk. roce 2017/18 nic vybírat. 

 

 Hezal nás několikrát ročně informuje o svých pokrocích a studijních úspěších 

prostřednictvím dopisů, které doprovází půvabnými obrázky a občas přiloží i svou 

fotografii. Můžeme tak vidět, jak se z holčičky mění v slečnu, na kterou můžeme být 

právem hrdí. Díky naší podpoře bude moci Hezal navštěvovat nejenom školu, ale také 

veškeré programy v centru, za což je nám vděčná nejenom ona, ale i celá její rodina.  

 

 

30. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání 

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

 

31. 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 2 

Znalost ČJ s potřebou doučování 18 

 

 
Foto z akce „Cizinec, našinec“
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Srdíčková sbírka už pomáhá  

6.10.2017  Milena Hartigová  

Zářijové srdíčkové dny slavily v naší škole opět úspěch. Pro děti trpící závažnými 

onemocněními se nám podařilo vybrat celkem přes šestnáct tisíc korun! Konkrétně to je 

po osmi tisících na každém objektu. 

„Prosíme, předejte naše velké poděkování vašim šikovným dětem, které se do sbírky 

zapojily, a jež si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro naše děti 

nenahraditelná,“ píše v děkovném dopise Zdenka Hollerová ze sdružení Život dětem. 

I díky penězům z naší sbírky teď bude moci teprve čtyřletá blonďatá Eliška, která se 

narodila s krvácením do mozku, absolvovat další řadu rehabilitací, díky nimž se poprvé 

postavila na nohy a začala mluvit. Srdíčkové dny, během nichž si naši žáci již tradičně 

kupují reflexní žlutá srdíčka, ale i další upomínkové předměty, pomáhají i osmiletému 

Míšovi s autismem, nebo dvouletému Mikulášovi, který trpí zákeřnou a vzácnou cystickou 

fibrózou. 

Jestli chcete vidět, jak moc sbírka pro tyhle děti znamená, a jakou jim děláme radost, 

klikněte na youtube, konkrétně na odkaz www.youtube.com/user/Zivotdetem. Už teď se 

všichni společně těšíme na další srdíčkové dny. 
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