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Výroční zpráva 2018/2019
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Výroční zpráva za rok 2018/2019
1. zřizovatel: Městská část,Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39
2. název školy: Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
3. změny v síti škol: beze změny
4. zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Název programu „ Úspěch pro každého“ není nahodilý. Vyjadřuje hlavní myšlenku našeho
vzdělávacího programu – umožnit každému vyniknout podle jeho nadání a schopností.
Rovnocenná péče je poskytována jak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tak žákům
nadaným. Provádíme diferencovanou výuku cizího jazyka. Početnější třídy dělíme i na hlavní
předměty do menších skupin. Široká je naše nabídka volitelných předmětů. Škola propaguje
otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které
stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a
zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám
optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu vytváříme i
odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a
vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim
prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a
pracovních výsledků žáků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na
posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům je dána
možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.

5. jazykové vzdělávání a jeho podpora





anglický jazyk 5/4 odbornost 80%
španělský jazyk 1/1 odbornost 100%
francouzský jazyk1/1 odbornost 100%
německý jazyk 2/1 odbornost 50%

Žáci učící se cizí jazyk jako povinný
předmět

1. stupeň
Aj
Nj
Fj
Šj
Rj
Ost.

279
0
0
0
0
0

Žáci učící se cizí jazyk jako
povinně volitelný předmět

2. stupeň
192
0
0
0
0
0

Žáci učící se cizí jazyk jako
nepovinný předmět

2. stupeň
0
53
55
73
0
0

1. stupe
ň
0
0
0
0
0
0

2. stupe
ň
0
0
0
0
0
0

6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoli aprobovanost),
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Počet
(fyz.
k 31.12.2016

Ped. pracovníci celkem

Ped. prac. s odbornou
kvalifikací

Ped. prac. bez odborné
kvalifikace

57

48

9

osoby)

7. věková struktura pedagogických pracovníků
věk

Méně než 30

31-40

41-50

51-60

61 a více

Počet (fyz. osoby)
k 31.12.2016

15

9

19

11

3

Průměrný věk je 42,6 roku.
8. další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci
počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka, zaměření
vzdělávání
Odbornou kvalifikaci si doplňuje 7 pedagogických pracovníků
Školení pracovníků školy 2018 – 2019
Marta
Tvořivá geometrie pro učitele
Mecnerová
II.stupně ZŠ
Sylva
Čtu a stávám se čtenářem
Ondříčková
Monika
Praha astronomická
Trojanová
Ivona Kobrová
Úvodní setkání kurzu
mediálního vzdělávání, Kdo?,
Co? Komu? Jak? Proč?
Mediální obraz migrace I a II
Radek Krupička
Sylva
Ondříčková
Markéta
Majerová
Hana Žampová
Jana Kozová
Anna Rebcová
Radek Krupička

Výuka českého jazyka pro žáky
s odlišným mateřským jazykem
Výuka českého jazyka pro žáky
s odlišným mateřským jazykem
Konference školního stravování
– podzim 2018
Prevence úrazů a otrav u dětí a
dospívajících
Spisová služba ve školách
v souladu s GDPR
Interkulturní komunikace a
začleňování žáků s OMJ v ZŠ
Násobilka a dělení v oboru
násobilek
3

18.9.2018

8 hod

NIDV Praha

26.9.2018

8 hod

2.10.2018

4 hod

Pedf. UK
Praha
Tyrkys

3.10., 23.10., celkem
21.11.,
40 hod
11.12., 15.1.,
6.2., 4.3.,
3.4.
3.10.2018
8 hod

Jeden svět
na školách

3.10.2018

8 hod

META

10.10.2018

8 hod

Jidelny.cz

9.10.2018

5 hod

SZÚ Praha

15.10.2018

7 hod

Forum

23.10. a
6.11.2018
1.11.2018

16 hod

InBáze

4 hod

Tvořivá
škola

META
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Jana Myslínová

Vývoj české státnosti

10.11.2018

6 hod

Markéta
Gorčíková
Hana Žampová
Romana Stará

Rozvoj čtenářské gramotnosti u
žáků s SPU na 2.stupni
Společné vzdělávání pod lupou
Kreativ - Podzim

15.11.2018

4 hod

19.11.2018
22.11.2018

8 hod
3 hod

Jana Myslínová
Jana Polohová

Škola a podpora rodičovské role 3.12.2018
Didaktické hry a objevování ve 5.12.2018
vyučován í matematice
Supervize pro učitele
11.12.2018

2 hod
8 hod
2 hod

Forum
SPŠG
Hellichova,
P-1
PPP, P - 2
Descartes,
Praha
PPP, P - 2

Supervize pro učitele

11.12.2018

2 hod

PPP, P - 2

Supervize pro učitele
Hlasová výchova pro pedagogy

11.12.2018
8.1.2019

2 hod
8 hod

PPP, P - 2
Descartes

Operační program Praha – pól
růstu ČR
Jak být laskavým a efektivním
učitelem - řešení problému ve
třídě
Krizové situace v životě dítěte
Krizové situace v životě dítěte
Jak snadno a správně vyučovat
geometrii na 1.stupni

28.1.2019

6 hod

MHMP

1.2.2019

8 hod

Mgr. Veselá,
Orlík nad
Vltavou

4.2.2019
4.2.2019
7. a 28.2.
2019

2 hod
2 hod
8 hod

Jana Beranová

Jak snadno a správně vyučovat
geometrii na 1.stupni

7. a 28.2.
2019

8 hod

PPP, P - 2
PPP, P - 2
Spolek pro
matematiku a
čtenářskou
gramotnost
Spolek pro
matematiku a
čtenářskou
gramotnost

Ivona Kobrová

Národní konference Scientix 3

15. –
16.2.2019

10 hod

Lenka
Macáková
Dagmar
Beranová
Drahomíra
Lukešová
Dagmar
Beranová
Klára Seifertová

Podstatná jména, mluvnické
kategorie
Kyberšikana

14.3.2019

4 hod

19.3.2019

4 hod

Kurs zdravotníka zotavovacích
akcí
Projevy a psychoterapie dětí
s depresí a sebepoškozováním
A ritmo de espoňol. La música
en clase de ELE

20. –
24.3.2019
25.3.2019

40 hod

3.4.2019

2 hod

Jana Myslínová

Vývoj české státnosti: Němci
proti Hitlerovi, Záviš
z Falkenštejna, Nucené práce,
Malostranský hřbitov
Energetická koncepce

13.4.2019

6 hod

25.4.2019

4 hod

Monika
Trojanová
Marta
Mecnerová
Jana Beranová
Marta
Mecnerová
Hana Žampová
Anna Rebcová
Jana Polohová
Jana Myslínová
Jana Lánská

Hana Žampová

4

6 hod

ASUD,
Praha
NIDV

Dům
zahraniční
spolupráce
Tvořivá
škola
PPP, P - 2
ČČK Praha
9
INDEPT,
s.r.o.
Nakladatel
ství Draco,
Praha
ASUD
Praha
MČ P - 2
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Romana Stará

Kreativ – Jaro: projektové
odpoledne na Helichovce

25.4.2019

3 hod

Lenka
Macáková
Jana Polohová,
Sylva
Ondříčková,
Radek
Krupička, Jana
Myslínová,
Hana Žampová
Jana Polohová

Čítanka a práce s abecedou

25.4.2019

4 hod

Kyberšikana

25.4.2019

2 hod

Posuzování kvality vyučování

16.5.2019

8 hod

Monika
Trojanová
Jana Kozová

Fyzika tvořivě – metodickopraktický seminář
Zákon o registru smluv v praxi
– novelizace 2019
Občanka v souvislostech

3.6.2019

2 hod

6.6.2019

8 hod

září až
červen 18/19
15.8.2019

53 hod

Ivona Kobrová
Jana Kozová
Ivona Kobrová

Evidence majetku –
zhodnocování, odpisy,
vyřazování
Letní škola občankářů 2019

7 hod

1. – 4.7.2019 40 hod

SPŠG
Hellichova,
P-1
Tvořivá
škola
p.Vácha

Pedf UK
Praha
Tvořivá
škola
Seminaria
Asociace
učitelů Ov
Seminaria

Asociace
učitelů
OV/SV

Vzdělávání bylo zaměřeno na posilování kompetencí učitele, rozšiřování odborných znalostí,
používání nových metod ve výuce
9. počet zapsaných dětí pro školní rok 2018/19 a odkladů školní docházky
na školní rok 2018/19

Počet

Zapsané děti

Přijaté děti

Odklady
docházky

122

54

11

2. 9. 2019 nastoupilo 52 žáků.

10. hodnocení činnosti školních družin a klubů
Školní družina
Ve školním roce 2018/2019 bylo ve Školní družině otevřeno šest oddělení.
5
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Ranní družina fungovala od 7.00h do 7.40h, v případě půleného vyučování, které bylo v úterý a
ve čtvrtek do 8.45h.Odpoledne byl provoz do 17.30 hodin.
Oddělení vedly :
I. p.vychovatelka Bc.Drahomíra Lukešová
II. p.vychovatelka Renata Jakubíková
III.p.vychovatelka Blanka Chlebečková
IV.p.vychovatelka Lucie Žežulková
V.p.vychovatelka Magdalena Machalická
VI.p.vychovatelka Mgr.Lenka Chlubnová
První, druhé, čtvrté oddělení byla umístěna v prvním patře a páté a šesté ve druhém a třetí ve
třetím patře.
Týdenní skladbu jsme sestavily tak, aby přirozeně rozvíjela pohybové, výtvarné, hudební,
dramatické a pracovní schopnosti dětí. Polovinu týdne, středu, jsme sice vyčlenily jako již několik
minulých let k rekreačním vycházkám na vzdálenější hřiště a návštěvám výstav, ale vzhledem
k nabídce akcí jsme s dětmi chodili i v jiné dny. Přednostně jsme využívali nabídky DDM Prahy 2
Slezská, DDM Prahy 2 Lublaňská a MÚ Prahy 2.
Každý den jsme dětem připomínaly správné hygienické návyky. Při činnostech školní družiny,
ve třídách i na hřištích jsme dbali na dodržování bezpečnosti všech zúčastněných. Žáky jsme
seznamovaly s tradicemi naší země, ale i s tradicemi jiných národů, abychom společně lépe
porozuměli spolužákům z jiných zemí a národů.
Ve všech odděleních jsme měli možnost využívat interaktivní tabule, ve třech klavír a ve všech
jiné hudební pomůcky, nástroje. Interaktivní tabuli jsme především používali k přípravě na
vyučování, což byla pro děti velmi zábavná forma opakování. S některými dětmi jsme psali
domácí úkoly. Ve spolupráci s vyučujícími z jednotlivých tříd jsme žákům pomáhali zvládnout
vyučovanou látku a nenásilnou a zábavnou formou jsme ukazovaly její využití v běžném životě.
Za důležitou považujeme úzkou spolupráci školní družiny s rodiči.
V průběhu školního roku jsme se zúčastnily třídních schůzek s rodiči.
Seznam akcí, kterých jsme se zúčastnili se školní družinou za rok 2018/2019:
12. 9. Vycházka na dětské hřiště v Sobotecké ulici
19. 9. Novoměstská radnice - Hlavolamy
4.10. Přírodovědné odpoledne s myslivci v Apolinářské zahradě
10.10. NZM – Cechy a řemesla
24.10. DDM Lublaňská Mini ZOO
31.10. DDM Slezská - Halloween
7.11. Chvalská tvrz – Výstava Pat a Mat
14.11. Kino Pilotů – Dilili v Paříži
5.12. DDM Slezská - Mikulášská
16. 1. Muzeum Policie – prohlídka s výkladem
23. 1. DDM Slezská –Bez papíru ani ránu
23. 1. HZS Sokolská - exkurze
30. 1. Kino Pilotů – Pat a Mat –Zimní radovánky
6. 2. DDM Slezská – Masopustní odpoledne
27. 2. DDM Slezská - Karneval
13. 3. Chvalská tvrz – LEGO svět
20. 3. DDM Lublaňská – Jarní tvoření
27 .3. Perníčkův sen – Velikonoční pečení
28. 3. Restaurace QQAsian Kitchen
3. 4. Krokodýli v Holešovicích
25. 4. DDM Slezská – Čarodejnické odpoledne
12. 6. Výletní plavba po Vltavě
6
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Počet dětí na 23 akcích průměr 29, celkem 667.

Školní klub
Přehled činnosti 2018/2019 – Školní klub Slovenská
Ve školním roce 2018/2019 byl školní rok otevřen pro děti 5. – 9. tříd od 11:50 hodin. Toto
opatření omezuje rizikovost prostředí pro školní děti, žáky ZŠ Slovenská, v době mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním. Z těchto důvodů se klub specializuje zejména na tzv. vnitřní aktivity:
besedy, četbu, poslech hudby, sportovní aktivity apod.
Překážkou pro uskutečňování co největšího množství mimoklubových aktivit (návštěva
kulturních a sportovních akcích) je velká časová vytíženost dětí ve škole. Odpoledne mívají děti na
druhém stupni většinou vyučování, i když mají zájem se účastnit aktivit v klubu, nemohou.
Společné klubové aktivity
Společné aktivity podporují uvědomění si sebe sama v kolektivu, učí se vnímat potřeby
druhých (vzájemná pomoc mezi spolužáky), toleranci. Při poslechu hudby se děti učí toleranci
vůči vkusu jiných, rozšiřují své znalosti, zamýšlejí se, co jim ne/líbí a proč. Společenské hry učí
děti soužití mezi lidmi, přizpůsobení se a umění přijmout prohru adekvátním způsobem.
Besedy na téma: bezpečnost ve škole, klubu a před budovou školy, hygiena, jak se chováme ke
spolužáků, pomáháme si.
Besedy na téma: drogy, alkohol, kouření, šikana a kyberšikana, (ne)sdílení osobních údajů na
sociálních sítích, tit tok, instagram a jeho vliv.
Společenské hry: ubongo, quoridor, Evropa, Česko, aktivity, slova, Titanic, laser maze, panic lab,
šachy, člověče nezlob se, karetní hry, vědomostní hry.
Sledování sportovních programů: MS v ledním hokeji
Adopce papouška zpěvavého z pražské ZOO: 19. 4. 2019
Sportovní činnosti
Letos se děti mohly zúčastnit turnaje ve stolním tenise, stolním fotbálku, piškvorkách a
quoridoru. Stolní tenis a stolní fotbálek patřili letos mezi nejoblíbenější hry, čemuž odpovídá i
vysoká účast. Stolní tenis se v průběhu školního roku se uskutečnil třikrát.
V příštím školním roce plánujeme i turnaj v kulečníku.
1. 10. – 5. 11. 2018
12. 11. – 4. 1. 2019
10. 12. – 5. 2. 2019
28. 1. – 18. 3. 2019
19. 3. – 21. 6. 2019
9. 4. – 20. 6. 2019
13. - 24. 5. 2019
19. 6. 2019

Turnaj ve stolním tenise
Turnaj ve stolním fotbálku
Turnaj quoridor
Zimní turnaj ve stolním tenise
Piškvorkový turnaj
Turnaj ve stolním fotbálku
Fandíme našim – MS v ledním hokeji
Malý turnaj ve stolním tenise

Výtvarná činnost
3. - 21. 9. 2018
Výtvarná soutěž „Pomáháme zvířatům“ pořádaná střediskem ekologické
výchovy Toulcův dvůr.
7
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10. - 27. 9. 2018

Fotografická soutěž na téma „Mé prázdniny“

10. – 14. 9. 2018
zentagle

Podzimní tvoření: malování vodovými barvami, zdobení listů technikou

19. 9. 2018
papírem)

Výtvarný den: výzdoba košů na papír a plast (práce s nůžkami, barevným

3. 10. 2018

Origami den: liška, jeřáb

1. – 22. 10. 2018

Výtvarná soutěž na téma „Strašidelné stvoření“

15. – 26. 10. 2018 Hallowen v klubu: práce s nůžkami, vybarvování omalovánek, tvorba
papírových strašidel, papírová girlanda
5. – 30. 11. 2018

Výtvarná soutěž na téma „Film“

26. 11. – 12. 12. 2018 Vyrábíme na vánoční trhy: ozdoby na stromeček ze samotvrdnoucí hmoty,
taštičky z papíru, lepení krabiček od sirek, vánoční sáčky s překvapením, origami krabičky,
dekorace vánočních ozdob, vánoční přání
28. – 30. 11. 2018 Vánoční výzdoba klubu: zdobení stromečku, okna
3. 12. – 14. 12. 2018 Výtvarná soutěž na téma „Vánoce“
11. 1. – 4. 2. 2019

Výtvarná soutěž na téma „Hudba“

14. 1. 2019

Výtvarný den: origami jeřáb, zapíjení barev, sněhové vločky

25. 2. – 11. 4.

Výtvarná soutěž na téma „Květina“

11. – 22. 3. 2019
Jarní tvoření: tvorba origami květin, vystřihování z papíru, zapíjení barev,
malování vodovými barvami kombinovaná s voskovkami, jarní zvířata - ptáčci
8. 4. – 17. 5. 2019

Výtvarná soutěž na téma „Vesmír“

2. 5. 2019

Krasopsaní

13. 5. – 20. 6. 2019

Výtvarná soutěž na téma „Podmořský svět“

Neformální besedy na aktuální témata
6. 9. 2018
Mé prázdniny
24. 9. 2018 Svatý Václav – význam v českých dějinách
4. 10. 2018 Mezinárodní den zvířat
19. 10. 2018 Halloween a dušičky – rozdílné tradice napříč světem
25. 10. 2018 28. říjen a jeho význam
16. 11. 2018 17. listopad – Sametová revoluce
3. 12. 2018 Tradice spojené s Vánocemi: advent, vánoční čas, svatá Barbora
28. 11. 2018 Advent
5. 12. 2018 Čas vánoční – zvyky a tradice, Mikuláš, svatá Barbora, svatá Lucie
8
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2. 3. 2019
28. 3. 2019
1. 4. 2019
17. 4. 2019
20. 4. 2019
7. 5. 2019
26. 6. 2019

První jarní den
Jan Amos Komenský
Apríl
Velikonoce – zvyky a tradice
Svátek práce, 1. máj lásky čas
Den vítězství
Vysvědčení

Videoprojekce
24. 9. 2018 Harry Potter 1: Kámen mudrců
8. 10. 2018 Jurský svět
22. 10. 2018 Coco
5. 11. 2018 Spider-Man: Homecoming
20. 11. 2018 Scott Pilgrim proti celému světu
3. 12. 2018 Harry Potter 3: Vězeň z Azkabanu
8. 1. 2019
Sherlock Holmes
22. 1. 2019 Shrek
5. 2. 2019
Forest Gump
19. 2. 2019 Addamsova rodina
5. 3. 2019
Muži v černém 1
18. 3. 2019 Muži v černém 2
8. 4. 2019
Hvězdný prach
23. 4. 2019 Avengers: Infinity war
7. 5. 2019
Zlatá mládež 2
11. 6. 2019 Alfa
19. 6. 2019 Muži v černém 3

Akce klubu
31. 10. 2018 Halloween: Vyhlášení výtvarné soutěže, taneční soutěž, soutěž o nejlepší masku.
Diskotéka, hry, nafukování balónků, tanec se svítícími náramky.
28. 11. 2018
18. 12. 2018
21. 12. 2018
28. 2. 2019
1. 4. 2019
6. 5. 2019
29. 5. 2019
5. 6. 2019
20. 6. 2019

Zdobení vánočního stromečku a slavnostní rozsvícení, zpěv koled
Vánoční párty: taneční soutěž, diskotéka, hry, nafukování balónků.
Vánoční posezení
Retro párty: tanec, písničky „mého mládí“
Aprílový den
Výlet do ZOO za adoptovaným papouškem zpěvavým
Střelecká soutěž: žáci se umístili na 5. místě
Karaoke den
Rozlučková párty: Předání cen za soutěže, tanec, zpěv

Klubové aktivity integrované
Sem patří takové aktivity, které jsou uskutečňovány v součinnosti se ZŠ Slovenská.
9. 10. 2018 Šerpování prvňáčků
12. 12. 2018 Vánoční trhy
17. 1. 2019 Den otevřených dveří
26. 2. 2019 Den otevřených dveří
14. 5. 2019 Vernisáž výtvarných prací: Máme rádi zvířata
Mimoklubové aktivity
8. 10. 2018 Malování křídami na chodník, skákání panáka
9
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9. 10. 2018
16. 10. 2018
3. 1. 2019
27. 2. 2019
4. 6. 2019

Procházka parkem
Hry před klubem
Koulování
Hry před klubem
Hry před klubem

11. poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost
speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce
s PPP, SPC,
policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty)
V tomto školním roce funkci výchovné poradkyně vykonávala Mgr. Jana Myslínová.
V součinnosti s třídními učiteli, vedením školy, školními speciálními pedagožkami, školní
psycholožkou, školní metodičkou prevence sociálně patologických jevů, se specialisty z
Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 i s dalšími odborníky se podílela na řešení
výchovných a výukových problémů žáků.
Poskytovala konzultace žákům, jejich rodičům, případně pedagogům podle aktuálních potřeb.
Nejzávažnější problémy v chování žáků byly projednávány na výchovných komisích, z nichž
výchovná poradkyně pořizovala zápis. Vzhledem k charakteru případů projednávaných v tomto
školním roce se řešením většiny z nich zabývala převážně školní metodička prevence.
Výchovná poradkyně se podílela na včasném podchycování a řešení sociálně patologických jevů
a tvorby podmínek pro jejich prevenci. Žáci i rodiče byli informováni o podstatě a nebezpečí
kyberšikany, o možnostech ochrany proti ní a o bezpečném pohybu v kyberprostoru.
Trvale byla pozornost věnována klimatu školy, utváření dobrých vztahů mezi žáky napříč ročníky
i mezi žáky a učiteli.
Pokračovala snaha o zamezení záškoláctví. Ne vždy se však bylo možné opřít v souvislosti se
včasným omlouváním absencí o dobrou součinnost s rodiči žáků.
Škola byla v kontaktu s OSPOD Prahy 2 a Prahy 10, s Policií ČR, s SPC pro žáky se
specifickými poruchami chování.
Stálá péče byla věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování a žákům
z jinojazyčného prostředí. Výchovná poradkyně vedla dokumentaci o všech těchto žácích,
konzultovala s ostatními vyučujícími i s rodiči, jednala o součinnosti s asistenty pedagoga. Žákům
se věnovala ve svých pravidelných konzultačních hodinách i mimo ně.
Spolupracovala s dalšími členkami školního poradenského pracoviště, školními speciálními
pedagožkami PaedDr.S.Ondříčkovou , Bc.V.Mojkovou, Mgr. J.Beranovou, školní psycholožkou
Mgr. D.Beranovou , se školní metodičkou prevence Mgr.J.Polohovou a se školní asistentkou
Bc.M.Gorčíkovou. Z pracovních setkání, konaných jednou týdně, pořizovala zápisy.
Problematiku žáků se specifickými poruchami učení a chování i v souvislosti s opatřenímí k jejich
inkluzi probírala též s psycholožkou z PPP pro Prahu 2 Mgr. H.Skřivánkovou a se speciální
pedagožkou Mgr. et Mgr.M.Babkovou z téže instituce.
Výchovná poradkyně se účastnila schůzek výchovných poradců a metodiků prevence i
vzdělávacích akcí pedagogicko-psychologické poradny. Získané informace předávala vedení školy
a kolegům.
Poskytovala konzultace týkající se výchovného poradenství studentům PedF UK, kteří na
naší škole realizovali svou pedagogickou praxi.
K hlavním úkolům výchovného poradenství patřila příprava žáků na vhodný výběr dalšího
studia a na volbu jejich budoucího povolání. Tato příprava probíhala v průběhu celého školního
roku formou individuálních rozhovorů se žáky a jejich rodiči, dále formou přednášek,
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informačních schůzek, předávání materiálů, zprostředkovávání kontaktů s PPP (zájemci
absolvovali vyšetření k volbě povolání), se zástupci středních škol a s dalšími institucemi. Žáci
byli upozorňováni na propagační akce středních škol a prezentační výstavy. Výchovná poradkyně
navštívila se žáky 8.ročníků výstavu Schola Pragensis. Nové poznatky s ní žáci ihned konzultovali.
Žáci měli trvale možnost si vypůjčit přehledy středních škol i brožury zaměřené na postup
přípravy ke zkouškám, na zvládnutí přechodu na vyšší stupeň vzdělávání a obecně na vhodný styl
učení. Této možnosti hojně využívali. Žákům byl zprostředkován též nákup informačních přehledů
a dalších materiálů souvisejících s výše uvedeným.
Významnou pomocí v poradenské činnosti byly výchovné poradkyni výsledky a rozbory testování
žáků 9.ročníku zpracované školní psycholožkou. Závěry byly konzultovány s jednotlivými žáky a
jejich třídními učiteli a využity i při jednání s rodiči.
Ve 2.pololetí proběhlo i testování žáků obou 8.tříd zaměřené na aktuální směřování žáků v
souvislosti s volbou studijního oboru, případně s výběrem konkrétní školy. S výsledky a jejich
rozborem byla výchovná poradkyně seznámena, stejně tak ovšem i žáci. Řada z nich využila
následně možnosti individuální konzultace.
Výchovná poradkyně spolupracovala také s vyučujícími občanské výchovy a světa práce. Řada
kapitol a aktivit v obou předmětech úzce souvisí s problematikou volby povolání. Zejména v látce
8. a 9.ročníku je tématům osobnostních předpokladů pro výkon budoucího povolání a dalším
aspektům profesionální orientace věnován velký prostor.
Výchovná poradkyně byla v kontaktu s třídními učiteli 5.a 7.ročníků, poskytovala jim
informace, vedla evidenci žáků hlásících se i přijatých na víceletá gymnázia.
Starala se o kontrolu a včasné odbavení přihlášek ke studiu.
Vydávala rodičům žáků 5.,7. a 9.ročníků zápisové lístky a pomáhala s formulací odvolání,
případně s další komunikací se středními školami, jednalo-li se o žáky z jinojazyčného prostředí.
Přijímacího řízení se v letošním školním roce zúčastnilo 39 žáků z 9.ročníku. Všichni byli
přijati. Na gymnázia odešlo 7 žáků, na střední školy 32 žáci.
Na víceletá gymnázia bylo přijato z 5.ročníku 8 žáků, ze 7.ročníku 10 žáků.

Zpráva o speciálně – pedagogické péči 2018/2019
V letošním školním roce (2018-2019) byla zcela zavedena inkluze podle nařízených právních
úprav (vyhláška č.27/2016 Sb. a č.147/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
V polovině září proběhla tradiční informativní schůzka školního poradenského pracoviště pro
zájemce z řad zákonných zástupců i veřejnosti. Cílem bylo seznámit účastníky se stávajícím
systémem péče o žáky s podpůrnými opatřeními v naší škole, s používanými speciálními
pomůckami, nabídkou materiálů k zapůjčení atd.
Všichni žáci z prvních ročníků prošli depistážním přetestováním Testy rizika pro rané školáky
(Švancarová, Kucharská). S výsledky byli seznámeni zákonní zástupci, třídní učitelé a vedení
školy. Vybraným žákům byla poskytována nadstandartní péče zejména školní asistentkou a
speciální pedagožkou. Péče byla zaměřena na docvičování čtenářských dovedností, logopedický
trénink, rozvoj slovní zásoby a rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky. Žákům druhého až
sedmého ročníku poskytovala hodiny náprav a intervence podle pravidelného rozvrhu spec. ped. S.
Ondříčková, péči o osmý a devátý ročník zajišťovala spec. ped. V. Mojková.
V lednu 2019 prošli již tradičně všichni žáci 2. -5. ročníku testy Čtení s porozuměním z Baterie
diagnostických testů čtenářské gramotnosti (Volín, Caravolas). Výsledky byly předány vedení
školy i třídním učitelům. Se všemi dětmi ze spodní části výkonového pole je průběžně pracováno
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v rámci podpůrných opatření. Pro nadané žáky žáky ohrožené školním neúspěchem byly otevřeny
kroužky ze šablon (Rozvoj logiky, Čtenářský kroužek…)
Úzce spolupracujeme zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1,2 a 4. O
psychologické vyšetření našich žáků se stará, na pravidelné schůzky dochází a kontrolou
individuálních vzdělávacích plánů je pověřena poradenská psycholožka Mgr. Helena Skřivánková.
Speciálně pedagogickou stránku vyšetření a další konzultace o žácích zajišťovala Mgr. et Mgr.
Michaela Babková. Úspěšně pokračuje spolupráce s SPC pro děti s vadami řeči (Mgr. Šarounová).
Neformální schůzky speciálních pedagogů v ZŠ Integrál svědčily o dobré spolupráci a
inspirativním duchu speciálních pedagogů z Prahy 1, 2 a 4.
Nově vyšetření žáci i žáci po kontrolním vyšetření byli zařazeni do péče podle přiznaného
stupně podpůrných opatření. Zvýšená péče byla podle rozvrhu a požadavků školského
poradenského zařízení věnována dětem s přiznaným 2. stupněm pedagogické podpory (hodiny
speciálně pedagogické péče většinou ve skupině a formou odpoledního doučování a upevňování
učiva). Po dohodě s PPP jsme zavedli kategorii školní PO1, kde se snažíme vymezit individuální
potřeby a přístup k dětem, které pomoc potřebují, ale podle našich zkušeností jim ji můžeme
poskytnout sami, bez intervence PPP. Mimořádné péče se dostávalo dětem se 3. stupněm
podpůrných opatření – těmto žákům byl podle doporučení přidělen asistent pedagoga, který kromě
péče o přiděleného žáka vypomáhal vyučujícímu podle svých schopností tak, aby se tento mohl též
zaměřit na individuální přístup k žákovi s PO3 (a ostatním žákům vyžadujícím více osobního
přístupu). Problematika fungování asistentů pedagoga na naší škole je shrnuta v přiložené
monitorovací zprávě.
Každé úterý od 14.00 probíhaly pravidelné schůzky všech členů týmu ŠPP (výchovná
poradkyně, školní psycholožka, školní metodička prevence, školní speciální pedagožky a školní
asistentka). Řešily jsme aktuální problémy a informovaly o své činnosti v uplynulém období, o
cílech do dalšího období jak podle stanoveného plánu práce, tak podle aktuální situace ve škole.
Podrobné zápisy ze schůzek vedla Mgr. Myslínová. Členky týmu ŠPP docházely na setkání
odborníků v PPP i neformálních setkání speciálních pedagogů Prahy 1, 2 a 4 podle svého
zaměření. Dále se zúčastňovaly dalších vhodných školení v rámci DVPP, šablon i osobních zájmů.
Se zavedením inkluze se velmi zlepšila situace v pokrytí potřeb žáků s podpůrnými opatřeními,
kompenzačními a reedukačními pomůckami. Ty bylo možno podle doporučení poradny dokupovat
žákům na míru během celého školního roku. Tato situace vyžaduje velmi podrobnou znalost
jednotlivých pomůcek pro různý věk, různý stupeň postižení, časovou náročnost použití, další
možnosti využití a podobně. Při pořizování pomůcek je třeba zohlednit i to, že žáci pracují při
nápravách ve skupině a daná pomůcka má sloužit danému žákovi během celého
diagnostikovaného období minimálně do další kontroly. Pomůcky jsou určeny i pro domácí
výpůjčky, na pomoc jednotlivým učitelům při individuální práci s žáky i pro inspiraci na vhodné
trávení volného času do tříd.
Používané postupy včetně péče o nadané žáky a postupů při hodnocení a klasifikaci jsou
podrobně popsány ve školním vzdělávacím programu naší školy Úspěch pro každého, který byl
řádně novelizován a změny schváleny Radou školy.
ZŠ Slovenská evidujeme 46 integrovaných žáků a 37 žáků s mírnější formou poruchy, která
nevyžaduje integraci, nicméně učitelé jim rovněž věnují zvýšenou péči. Dále vedeme 7 žáků
nadaných, kterým učitelé rovněž věnují zvýšenou péči.
Hodnocení práce školního poradenského zařízení (8. – 9. ročník)
V péči školního poradenského pracoviště v rámci 8. až 9. ročníku je 17 žáků. Věnujeme se 3
žákům s podpůrným opatřením 1. stupně, 13 žákům s podpůrným opatřením 2. stupně a 1 žáku
s podpůrným opatřením 3. stupně. Práce ve speciálně pedagogických intervencích je zaměřena na
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podporu efektivního učení, posilování sluchového a zrakového vnímání, posilování paměti a
koncentrace za pomoci speciálně pedagogických metod a forem práce. Hojně jsou využívány
didaktické pomůcky. V průběhu pedagogických intervencí se věnujeme problematickým oblastem
dle individuálních potřeb žáků. Žáci dochází na intervence v rámci vyučování nebo v odpoledních
hodinách. Spolupráce se žáky i rodiči probíhá velmi dobře.
12. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní
aktivity
Formy spolupráce s rodiči
Třídní schůzky - konané pravidelně 4 krát v roce , navíc pak dle potřeby tř. učitelů
Schůzky třídních důvěrníků – konané vždy před třídními schůzkami a dále dle potřeby
Konzultační hodiny s učiteli - konané dle rozpisu jednotlivými učiteli vždy jedenkrát týdně a
dále po domluvě s jednotlivými vyučujícími a vedením školy
Účast rodičů na akcích školy (oslavy svátků, výročí, výlety, vánoční trhy, grilování na
zahrádce, rozloučení s devátými ročníky, akademie, prodejní výstava výtvarných prací žáků
ZŠ a její vernisáž, šerpování žáků 1. tříd…) - rodiče jsou zváni na akce konané školou jako
jsou trhy, koncerty na školním hřišti, vystoupení našich žáků na veřejnosti a v budově školy.
Klub mladého diváka pravidelně organizuje návštěvy divadel pro děti i jejich rodiče
Dny otevřených dveří- konají se 3 – 4x ročně od 8 do 17 hod.
Sdružení rodičů a přátel školy - pravidelně organizuje finanční sbírku pro pomoc škole.
Finance přiděluje po schválení třídními důvěrníky dle uvážení.
Rada rodičů - je velice kvalitním orgánem, který se schází dle potřeby v prostorách školy a
aktivně se zapojuje do veškerého dění ve škole. Organizuje pravidelná neformální setkání
rodičů a pracovníků školy.
Občanské sdružení DĚTEM – SVĚTEM, skupina rodičů našich žáků, kteří se pravidelně
schází a snaží se najít cesty jak pomoci škole.
Spolupráce s ostatními partnery
Český červený kříž
Hasičský záchranný sbor
Muzeum policie ČR
Státní zdravotní ústav
Městská knihovna
o.s. Arnika
Armáda ČR
Mensa

Mimoškolní aktivity – účast v soutěžích
vědomostních

sportovních

uměleckých

Biologická olympiáda

Přebor Prahy v šachu

Vinohradský slavíček

Olympiáda
jazyce

Turnaj smíšených čtyřek

Malování na Slovenské

v českém
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Dějepisná olympiáda

Pražské poetické setkání –
recitační

OK ve volejbalu

Matematická olympiáda OK v přehazované

Děti Praze

Soutěž pro šikovné děti
se zájmen o Aj

OK v minikopané

Promluv k světu

Zeměpisná olympiáda

OK ve vybíjené

Namaluj, co ti chutná

Olympiáda v Aj

ČEPSflorbal

Bambini litera

Matematický klokan

Přebor Prahy v šachu

Vykoumej komiks

Olympiáda chemická

Plavecko-běžecký pohár

Ústy básníka

Pythagoriáda

Turnaj v přehazované starších
Voda pro všechny
dívek

Klíč od Prahy 2

Ok ve florbalu

Rosteme s knihou

Chcete být milionářem

Mc Donaldˇs cup

Soutěž v keramice

Mladý chemik

OK v basketbaku

Paměť a vzpomínky

Soutěž
jazyce

OK v plavání

Příběhy našich sousedů

v anglickém

Fyzikální olympiáda
Hledáme
chemika

Boulder Pohár

nejlepšího Střelecká soutěž O putovní
pohár mysliveckého spolku

Den veteránů

OK v basketbalu

Pražský pramen

Turnaj ve stolním tenisu

O purovní pohár obv.
KK ve volejbalu
Mysliveckého spolku

Významné úspěchy:
Sportovní soutěže
1. místo v krajském kole ve vybíjené 4. – 5. ročník chlapci – postup do celorepublikového finále
1. místo obvodní kolo v kopané 8. -9. ročník – postup do krajského kola (5. místo)
1. místo obvodní kolo ČEPS cup florbal 4. – 5. ročník (postup do krajského kola)
1. místo obvodní kolo ve stolním tenisu mladší žáci
1. místo obvodní kolo v přehazované mladších žáků 6. – 7. ročník
1. místo obvodní kolo ve vybíjené 4. – 5. ročník chlapci – postup do krajského kola
2. místo OK minikopaná
2. místo OK ve volejbalu starších žákyň
2. místo OK v přehazované mladších žákyň
2. místo Ok Florbal starší chlapci 8. – 9. ročník
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3. místo OK Florbal chlapci 4. –5. ročník
3. místo OK Florbal mladší žačky 6. – 7. ročník
3. místo OK Volejbal starší žákyně.
3. místo KK Target sprint starší žáci
3. místo OK Mc Donald´s Cup
3. místo OK přehazovaná
2. místo mezi školami Prahy 2 v soutěžích a olympiádách MŠMT
Vědomostní soutěže
Mladý chemik 6. místo v celorepublikové soutěži
1. místo KK Zeměpisná olympiáda – postup do republikového kola (16. místo)
1. místo OK Matematická olympiáda 5. ročník
1. místo OK Pythagoriáda
2. místo OK Zeměpisná olympiáda – postup do KK
3. místo OK Dějepisná olympiáda – postup do KK
OK Chemická olympiáda – 2. žáci postup do KK
Umělecké soutěže
1. místo Terebová Elisabeth – keramická soutěž
1. místo Ivo Krastin - fotografická soutěž
1. místo Malování ve Slovenské
2. místo Kamila Skalníková - fotografická soutěž
2. místo Malování ve Slovenské
3. místo Příběhy našich sousedů
3. místo Keramická soutěž Adam Solnař
3. místo Kdo chce být milionářem

13. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
Rozvojový program „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí
osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ (Pro rok 2018)
Neinvestiční dotace z MŠMT činí 169 200 Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců
120 000 Kč, odvody 40 800 Kč a FKSP 2 400 Kč, ONIV 6 000 Kč.
Rozvojový program „podpora vzdělávání cizinců ve školách, modul A) Bezplatná výuka
českého jazyka přizpůsobenou potřebám dětí a žáků – cizinců z tzv. třetích zemí“ (Pro rok
2018)
Neinvestiční dotace z MŠMT činí 205 840 Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců 144
000 Kč, odvody 48 960 Kč, ONIV 10 000Kč a FKSP 2 880 Kč.
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Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program
„Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
Neinvestiční dotace z MŠMT činí 304 480 Kč. Z toho na platy pedagogických zaměstnanců
1208 000 Kč, odvody 70 720 Kč a FKSP 4 160 Kč, ONIV 21 600 Kč.

14. zkušenosti s péčí o nadané žáky
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Pozornost je rovněž věnována vyhledávání a péči o talentované žáky. Tým Školního
poradenského pracoviště významně spolupracuje v této oblasti s třídními učiteli a odborným
poradenským zařízením. Pro tyto žáky byl otevřen herní klub. Jeho činnost byla zaměřena na rozvoj
schopnosti logického usuzování, kombinačních schopností, vytváření úspěšných strategií
rozhodování, ale i zvyšování sociálních, komunikačních a personálních kompetencí těchto žáků.
Pro vybrané žáky je zřízena zvláštní skupina, kde uplatňují své schopnosti v nestandardních
problémových úlohách a naopak jsou vedeni k sociálně přijatelnému přijímání neúspěchu
v oblastech, ve kterých tolik nevynikají (dokonce v nich mohou zaostávat). Naše škola spolupracuje
se sdružením MENSA.
15. polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky…)
Polytechnická výchova je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, a to formou
povinného předmětu od 6. ročníku - Svět práce - v časové dotaci 1 vyučovací hodinu týdně. V rámci
volnočasových aktivit na škole jsou rukodělné kroužky. V rámci praktických činností jsou
využívány stavebnice MERKUR, Lego a další kreativní stavebnice. Žáci 7. ročníku měli celoroční
projekt, kde se seznamovali s různými řemesly.
volitelné předměty ve školním roce 2018/2019
 Sportovní hry
 Základy evropské kultury
 Konverzace v anglickém jazyce
 Francouzský jazyk
 Španělský jazyk
 Německý jazyk
 Konverzace ve španělském jazyce
 Informatika
 Cvičení z matematiky
 Cvičení z českého jazyka
 Cvičení z anglického jazyka
 Etika a základy křesťanství
 Praktická ekologie

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019
 výtvarné kroužky
 sportovní kroužky
 badatelský klub
 anglická konverzace
16

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













francouzská konverzace
keramické kroužky
vaření
florbal
klub mladého diváka
věda nás baví
vědecké pokusy
gymnastika
in line bruslení
šachy
hra na flétnu
náboženství

16. přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí do ZŠ
 přípravné třídy na naší škole nejsou zřizovány. Každým rokem zde ale probíhá kurz pro
předškoláky. Děti jedenkrát v týdnu docházejí do školy, kde se zábavnou formou
seznamují s prostředím školy a se základními návyky školáka.
 začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se věnuje školní speciální
pedagog a školní psycholog ve spolupráci se všemi vyučujícími a vedením školy.(Viz
zpráva o speciálně-pedagogické péči).
17. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU
a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ
Státy EU
Francie 2
Slovensko 9
Švédsko 2
Spolková republika Německo 1
Slovinská republika 1
Chorvatská republika 3

Ostatní státy
Ruská federace 4
Ukrajina 4
Spojené státy americké 1
Srbská republika 2
Bosna a Hercegovina 2
Nepálská federativní republika 1
Makedonie 1
Vietnam 1
USA 1

celkem: 18
celkem 35 žáků s cizí státní příslušností

celkem: 17

Dalších 48 žáků doma nemluví pouze česky, ale s druhým rodičem hovoří jeho rodným jazykem.
(nejčastěji francouzsky a anglicky)
Těžiště práce s dětmi cizinců spočívalo důsledně v individuálním přístupu ke každému z nich. Od
počátku jsme kladli důraz na seznámení s prostředím, z něhož náš žák přichází, a na co nejužší
kontakt s rodinou. Pokud se podařilo navázat s rodinou bližší kontakt (většina byla potěšena, pokud
se ukázalo, že jejich vlast známe a rádi se dozvíme ještě více), snadněji jsme nalézali konverzační
témata, jimiž spolupráci zahajujeme. V počátečních měsících bylo dbáno kromě přiměřeného
rozšiřování slovní zásoby na přátelské klima v jednotlivých třídách a učitelé žáka podle možností
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šetřili. Někteří s úspěchem využívali svou cizojazyčnou výbavu, jiní empatický vhled. Žáci se
účastnili individuálně nebo ve dvojicích zpočátku svého docházení do české školy denně, či téměř
denně specializovaných hodin, kde pomocí obrázkových slovníků, atlasů, bzučáku, mačkacích
tabulek a různých dětských knížek a her společně vstřebávali a učili se používat ten krásný, leč pro
cizince velmi obtížný český jazyk. Pokud žák doma netrénuje čtení a pokud aktivně neusiluje o
rozvoj sociálních vztahů ve své vrstevnické skupině, bývají jazykové pokroky pomalejší. U
některých žáků stačilo v uplynulém roce procvičovat český jazyk (čtení i psaní), s jinými jsme
hovořili i o obsahu naukových předmětů, kde bylo třeba vysvětlit řadu odborných termínů z různých
odvětví. Využili jsme i zákonné možnosti u některých těchto žáků některý předmět (u něhož
jazyková bariéra bránila adekvátnímu výkonu vzhledem ke schopnostem dotyčného žáka)
neklasifikovat.
U žáků devátého ročníku byla poskytnuta mimořádná péče v souvislosti s kariérovým poradenstvím
a umístěním těchto žáků na vybrané typy škol.
Vzhledem k prostředkům získaným z rozvojového programu „Zajištění podmínek bezplatné
přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku
českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků“, se vyučující českého jazyka na 1. i 2. stupni
mohli navíc věnovat jednotlivým žákům 2 hodiny týdně v odpoledních hodinách.

18. Multikulturní výchova

Multikulturní výchova
1. stupeň
Název tematického
1. třída
okruhu
Kulturní diference

2. stupeň
2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída

INT/ ČaS, INT/ ČaS, INT/ ČaS, INT/ Čj
Čj
Čj
Čj

INT/ Čj

INT/ Čj

INT/ Čj

INT/ Čj

INT/ Čj

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/
Vv

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ ČaS

INT/ Z, Př

INT/ Z

INT/
Př

INT/ Aj

INT/ Aj

INT/ Aj

INT/ Aj

INT/ Aj

INT/ Ov

INT/ Ov

Lidské vztahy

Ov, INT/
Vv

Etnický původ

INT/ Aj

INT/ Aj

Ov, INT/
Vv

Ov, INT/
Vv

Ov,

Ov,

Multikulturalita
INT/ ČaS
Princip sociálního
smíru a solidarity
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19. environmentální výchova
Environmentální výchova
1. stupeň

Název tematického okruhu

Ekosystémy

2. stupeň

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/ Z

INT/ Z

INT/ Z

INT/
ČaS

INT/
ČaS

INT/ Z

INT/ Z

INT/ Ch, Z

INT/
ČaS

INT/
ČaS

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

INT/
ČaS

INT/
ČaS

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

Základní podmínky života

Lidské aktivity a
problémy

Vztah člověka a
prostředí

INT/
ČaS

9. třída

INT/ Ch

20. prevence rizikového chování
Zpráva metodika prevence za školní rok 2018/2019
V letošním školním roce 2018/2019 se žáci mohli zapojit do několika preventivních akcí,
které probíhaly v naší škole. Již tradičně jsme šerpovali prvňáčky a loučili se z deváťáky. Rodiče se
mohli přijít podívat na vánoční trhy, vernisáž žákovských prací, na neformální setkání s pracovníky
školy a také mohli navštívit přednášku na téma Kyberšikana a kyberprostor od pana magistra
Vladimíra Váchy.
Žáci prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd se zúčastnili lekcí dopravní výchovy v Muzeu
policie, kde navštívili dopravní hřiště, rovněž se od odborníků na dentální hygienu dozvěděli, jak
pečovat o své zuby. Některé třídy měly i speciální bloky primární nebo selektivní prevence (dle
potřeby kolektivu). Všichni učitelé prvního stupně se pěkně starají o své kolektivy, pro své žáky
organizují různé mimoškolní aktivity, výlety společné zážitky, a tak budují v žácích touhu pro
spravedlivosti a ochotě spolupracovat.
Všichni žáci druhého stupně měli možnost navštěvovat třídnické hodiny, které svolával třídní
učitel. Šesté třídy měly kohezní den, na kterém se mohly lépe seznámit s novým třídním učitelem.
Sedmičky, jelikož vzniky sloučením tří tříd, měly adaptační výjezd. Žáci osmých a devátých tříd
měli přednášku od organizace Imerativ na téma Zákon a prevence. Všechny třídy druhého stupně
měly preventivní programy dle individuálních potřeb dané třídy (buď program primární prevence,
nebo selektivní prevence).
Učitelé prvního stupně se žáky absolvovali školy přírodě, někteří pořádali i lyžařské výcviky.
Sedmé třídy měly lyžařský výcvik a všechny třídy druhého stupně, kromě 9. tříd, byly na škole
v přírodě. Všechny akce přispěly ke stmelení kolektivu.
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Učitelé mohli navštěvovat přednášky v rámci PPP Praha 2.
Většinu zmiňovaných akcí metodik osobně zajišťoval. Poskytovala jsem konzultace
kolegům, kteří o ně projevili zájem. Také jsem jednala s problémovými žáky naší školy a jejich
zákonnými zástupci. Někteří žáci měli po domluvě se mnou a třídním učitelem sepsány individuální
výchovné plány, které jsme v pravidelných intervalech na společných schůzkách se žáky
kontrolovali.
Metodik se účastnil setkání metodiků prevence v rámci PPP a MP2 a pravidelných úterních
porad týmu školního poradenského pracoviště.
Tabulka akcí 2018/2019
Název organizace
Název
provádějící prevenci
preventivního
programu
Doprovní hřiště
Dopravní výchova

Datum
konání

Délka (počet
vyuč. hodin)

Ročník

27. 9. 2018

2

4. A, 2. B

Život bez závislosti

Kohezní den

2. 10. 2018

6

6. B

Život bez závislosti

2. 10. 2018

2

3.B

Městská policie

Nenechám se
vyprovokovat
Akce Pes

3. 10. 2018

1

4. A

Život bez závislosti

Kohezní den

8. 10. 2018

6

6. A

9. 10. 2018

2

Městská policie

Šerpování
prvňáčků
Dopravní hřiště

10. 10. 2018

2

Sportline

Adaptační kurz

3 dny

Městská policie

Dopravní hřiště

15. 10 – 18.
10 . 2018
16. 10. 2018

2

1. A, B

Městská policie

Dopravní hřiště

18. 10. 2019

2

2. C 2.
A

23.10. 2018

2

Imperativ

Finanční
gramotnost
Zákon a prevence

25. 10. 2018

2

9. A, B

Právní
zodpovědnost
Spolupráce,
komunikace
Dentální hygiena

5. 11. 2018

2

9. A, B

6. 11. 2018

2

7. A, B

12. 11. 2018

1

1. AB
3. c

Dentální hygiena

12. 11. 2018

1

3. A

Drogově závislí

22. 11. 2018

2

Šifra mistra Brailla

8. 1. 2019

2

Život bez závislosti
Život bez závislosti

20

1.A B 9.A
B
3. A 4. B
7. A,B

4. B

8. B
5. B

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
Šifra mistra Brailla

9. 1. 2019

2

4. A,B

Šifra mistra Brailla

14. 1. 2019

2

7. A, B

1

1. A

Život bez závislosti

Neviditelná
8.2. 2019
výstava
Selektivní prevence 21. 2. 2019

4

7. A

Život bez závislosti

Posměch

5.3. 2019

2

Šifra mistra Brailla

25. 3. 2019

1

Život bez závislosti

Kolektiv třídy

8.4. 2019

2

Městská policie

Akce Pes

9.4. 2019

1

4.B

Život bez závislosti

O stupeň víš

11.4.2019

2

5.B

Život bez závislosti

Závislosti

11.4.2019

2

7.A

Život bez závislosti

Právní
zodpovědnost
Kurz první pomoci

11.4.2019

1

8.B

21.5.2019

1

5.B

Život bez závislosti

Selektivní prevence 27.5.2019

4

3.C

Život bez závislosti

Selektivní prevence 3.6.2019

4

3.C

Městská policie

Dopravní hřiště

18.6.2019

1

2.B

Městská policie

Dopravní hřiště

19.6.2019

1

1.A,B

Městská policie

Dopravní hřiště

20.6.2019

1

2.A, 3.A

Městská policie

Dopravní hřiště

21.6.2019

1

4.A

2.B
5.A
1. B
7.A

21. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

21

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

kraj

Jihočeský

Kraj
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počet žáků
celkem
z toho
nově přijatí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.).
22.1. Výsledky přijímacího řízení
Přijímacího řízení se v letošním školním roce zúčastnilo 39 žáků z 9. ročníku. Všichni byli přijati.
Na gymnázia odešlo 7 žáků, na střední školy 32 žáci.
Na víceletá gymnázia bylo přijato z 5. ročníku 8 žáků, ze 7. ročníku 10 žáků.
.
22.2. Školní projekty uskutečněné ve šk. roce 2018/2019
Projekt: Čteme dětem před spaním v MŠ
Již druhým rokem navštěvovaly děti ze třídy 4. B jednou týdně své kamarády v přilehlé
mateřské škole a četly jim pohádky před odpoledním odpočinkem.
Na začátku tohoto projektu vybíraly děti pohádku společně s paní učitelkou. Postupně se
čtenáři osamostatňovali, pohádky vybírali sami a dobrovolně vytvářeli skupinky navštěvující MŠ.
Tam už na ně čekali malí posluchači v postýlkách.
Během čtení pohádek „špunti“ relaxovali a občas i upadli do hlubokého spánku.
Při těchto čtenářských chvilkách vznikala mnohá kamarádství a chuť předškoláků naučit se
číst.
V průběhu příštího školního roku budou v této aktivitě pokračovat třeťáci a páťáci.
Soutěž Národního muzea: 100 let Československa v naší škole - Rodino, vyprávěj!
Všichni žáci 9. B se velmi aktivně zapojili do soutěže Národního muzea: 100 let
Československa v naší škole - Rodino, vyprávěj! Zorganizovali třídní výstavu, která byla složena
z exponátů pojících se k danému historickému období (Československo v letech 1918 až 1989) a
pocházejících přímo z domácností jednotlivých studentů. Výstavu žáci prezentovali formou
televizního vysílání s řadou zajímavých reportáží. Zaměřili se na tenisové vybavení, šikovné
pomocníky pro každou hospodyni, výbavu dětského pokojíčku, vzpomínky babičky a dědečka
(složka s originálními materiály k upálení Jana Palacha), nejrůznější typy vyznamenání a
neopomněli ani na dříve nepodporovaný skauting. Na závěr nesměla chybět tradiční reklama. Žáci
si sami ze svých řad vybrali moderátory, účinkující jednotlivých reportáží, napsali dialogy a zajistili
potřebné rekvizity. Národní muzeum udělilo třídě zvláštní ocenění za nejpůsobivější zapojení prvků
dramatické výchovy do prezentace výstavy.

Projekt Příběhy našich sousedů
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, který je
součástí širších aktivit Paměti národa.
Tým ve složení Samuela Kandilarova a Ivo Krastin z 8.A a Kateřina Kašická z 8.B si vybral
pamětníka se zajímavým osudem z nedalekého okolí, absolvoval přípravné workshopy
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s koordinátorkou projektu a pečlivě se připravil po obsahové i technické stránce na záznam
pamětníkova vyprávění.
Setkání s pamětníkem bylo pro všechny silným zážitkem. Žáci nahráli jeho vzpomínky ve velmi
dobré kvalitě, zpracovali je do rozhlasové reportáže a tu potom natočili v nahrávacím studiu
Českého rozhlasu. Sepsali také životopis pamětníka, který doplnili fotografiemi. Pro slavnostní
prezentaci na Novoměstské radnici připravili vystoupení obohacené o recitaci a hudbu a propojené
s videoprojekcí. V něm představili osobnost pamětníka.
Projekt byl soutěžní a porota vyhodnotila práci našeho týmu jako třetí nejlepší.
Třebaže byly aktivity spojené s projektem náročné a znamenaly mnoho hodin příprav, žáci svou
účast v něm považovali za obohacující. Tým výborně spolupracoval, každý z jeho členů uplatnil
své schopnosti, dovednosti a nadání. Žáci společně tvořili, vzájemně se motivovali a učili.
Čas strávený s nimi i s naším pamětníkem byl radostí.
Celoškolní projekty
 Vánoční projekt – výtvarné dílny
 Výtvarný projekt „Máme rádi zvířata“
 Projekt „100 let Československa“
Hodnocení celoškolního projektu „100 let Československa“
26. října 2018 se na naší škole konal mezitřídní projektový den 100. výročí vzniku
Československé republiky. Žáci 2. stupně se v rámci projektového dne nejdříve seznámili
s postavením Čechů v Rakousku-Uhersku, poté jsme se zaměřili na období 1. světové války (s
důrazem na domácí i zahraniční odboj, legie). Prošli jsme si časový harmonogram 28. října 1918 a
seznámili se s jednotlivými aspekty fungování nového státu (státní symboly, území, národnostní
složení, význam termínů demokracie a republika). Během skupinové práce jsme se setkali
s významnými československými spisovateli, obchodníky i sportovci. Poslední hodinu žáci
vytvářeli shrnující postery a věnovali se evaluaci. V rámci projektu jsme využívali prvky kritického
myšlení (myšlenková mapa), analyzovali jsme různorodé textové, obrazové, hudební i filmové
ukázky, pracovali jsme s časovou i prostorou charakteristikou jednotlivých událostí, ve skupinách
jsme plnili jednotlivé úkoly, vyráběli trikolory i četly QR kódy. Byly rozvíjeny předmětové vztahy
především s těmito předměty: český jazyk, zeměpis, občanská výchova, matematika, hudební a
výtvarná výchova, svět práce a tělesná výchova.

22.3. Soutěže a výstavy organizované naší školou ve šk, roce 2018/2019
 Vánoční trhy
 Výtvarná výstava „Máme rádi zvířata“
 Výtvarná soutěž „Malování ve Slovenské“
 Deskohraní
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Vánoční trhy
Tradiční vánoční trhy proběhly v naší škole v úterý 9. 12. 2018 od 16:00. Trhy měly jako každoročně
úspěch a proběhly za velmi příjemné atmosféry. Na úvod mohli návštěvníci zhlédnout velmi
vydařené vystoupení tanečního kroužku a zaposlouchat se do zpěvu koled. Poté se chodby i třídy
školy proměnily ve vánoční tržiště. Ke koupi bylo nepřeberné množství vlastnoručních výrobků s
vánoční tématikou. V nabídce měly děti vánoční cukroví, svícny, ozdoby, dárečky, dekorace, přání,
vánočky, a dokonce i zapečené sendviče. Už nyní se těšíme na další Vánoce a naše vánoční trhy.
Výtvarná soutěž „Malování ve Slovenské“
Dne 22. května 2019 proběhl na základní škole Slovenská již 12. ročník obvodní výtvarné soutěže
pro základní školy v Praze 2 - „Malování ve Slovenské“.
Jako každý jsme měli tři kategorie žáků, a proto také tři různá, ale trochu podobná témata ->
nejmladší kategorie dětí od 1. do 3. tříd malovala obrázky na téma „Na co se nejvíce těším?“, děti
ze 4. až 6. tříd měly téma „Co mě nejvíce baví, co dělám nejraději?“ a ti nejstarší od 7. do 9. tříd
nám ukázali ve svých malbách, na co všechno můžeme zavzpomínat a na co nezapomenout, protože
měli téma „Na co nejraději vzpomínám?“.
Soutěže se tento rok zúčastnily děti ze základních škol ZŠ Londýnská, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ
Kladská, ZŠ Vratislavova a ZŠ Slovenská. Také počet soutěžících byl velmi úspěšný a mnohem
větší než v předešlých ročnících neboť si přišlo zamalovat celkem 76 dětí.
Pro „porotu“ bylo tradičně jako každý rok rozhodování o vítězných malbách v takovém množství
těžké, neboť obrázky byly téměř všechny velmi pěkné. Nakonec si diplomy, čestná uznání, věcné
ceny a nějaké to mlsání odneslo celkem 18 dětí.
Všechno „těšení se, činnost či zábava i vzpomínání “ se dětem moc povedlo a namalované obrázky
podle možností vystavíme v prostorách tříd. Děti z ostatních základních škol si svá dílka odnesly
s sebou.
Soutěž se opravdu vydařila, děti byly spokojené a už se těšíme na témata
a účast v příštím školním roce.
Deskohraní
V listopadu 2018 se uskutečnilo tradiční Deskohraní inspirované Mezinárodním festivalem
deskových her. Toto setkání je určeno všem zájemcům o hry v naší škole. Herního odpoledne se
účastnilo přes třicet zájemců zejména ze druhých ročníků. Zahráli si hry známé i neznámé,
jednoduché i složitější. Nejvíc úspěchu sklidilo Tik tak bum, Ubongo junior, Rummikub a
Splendor. Pravidly nových her je se zápalem provázeli šesťáci, kteří přepustili své místo v
oblíbeném kroužku her mladším spolužákům.
Akce měla velký úspěch. Podpořila nejen vzájemnou spolupráci dětí napříč ročníky, ale
dlouhodobě se řadí i mezi aktivity rozvíjející logické myšlení a podporu nadaných žáků naší školy.

22.4. Prezentace školy na veřejnosti
 Šerpování žáků prvních tříd
 Rozloučení se žáky 9. Ročníků
 Divadelní vystoupení pro žáky mateřských škol
Šerpování žáků 1. tříd
V úterý 6. října proběhlo v tělocvičně naší školy slavnostní šerpování prvňáčků. Naše nejmladší
doprovodili na pódium „zkušení“ deváťáci. Prvňáčkové dostali během slavnostní imatrikulace od
paní ředitelky šerpy. Obě třídy prvňáčků předvedly krátké, ale krásné vystoupení. Program
24

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27
doplnila téměř profesionální taneční vystoupení našich starších žáků z tanečního kroužku a
písnička s tanečkem žáků druhých tříd. Tradiční, slavnostní večer se v naší škole opět povedl a už
teď se těšíme na příští rok, kdy ho zažijeme s dalšími prvňáčky.
Letošním prvňáčkům k jejich prvnímu oficiálnímu školnímu výkonu moc gratulujeme a na ty další
se těšíme u zápisu.

Rozloučení se žáky 9. ročníků
Letos si naši deváťáci připravili báječný program plný tance a písniček, kterým se dopoledne
rozloučili se svými mladšími spolužáky a večer jej předvedli rodičům a příbuzným.
Pojďte s námi do pohádky
Žáci ZŠ Slovenská si připravili pro rodiče a děti z MŠ Slovenská dramatizaci známé
a oblíbené pohádky SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ.
Do nácviku se žáci 2. A třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Panochové Nábělkové
pustili s obrovským nadšením, pomáhali při výrobě scény, kulis a částečně se podíleli
i na samotné dramatizaci. Rodičům i dětem z MŠ se pohádka velmi líbila a samozřejmě ji
odměnili bouřlivým potleskem.
Přejeme dětem mnoho úspěchů při dramatizaci pohádek i do budoucna.

22.5. Školy v přírodě, zahraniční pobyty a lyžařské kurzy v roce 2018/2019

7.A,B

V.Mojková
51 K.Halámková

Star Hotels,
Štěpanická Lhota 46,
Benecko

19. 20.12.2018

2.st.

V.Mojková
K.Halámková
50 H.Žampová

Vídeň - Rakousko

20.1. 27.1.2019 (8)

LVK
43
7.roč. žáků

15. 18.10.2018 (4)

M.Procházková
H.Žampová
hotel Mariánská hora,
K.Halámková
Albrechtice v
R.Jakubíková
Jizerských horách

24.2. 1.3.2019 (6)

3.B

24 R.Krupička

3.3. - 8.3.2019
(6)

4.B

J.Janáková
21 R.Jakubíková

Penzion Pod
Severákem, Horní
Maxov 141
Chalupa na
Pičmonkou, Paseky
nad Jizerou

5.A

I.Nováková
23 L.Chlubnová

Bouda Svornost,
Zahrádky 35, Pec pod
Sněžkou

2.st.

K.Halámková
V.Mojková
35 H.Žampová

Řím a okolí

3.3. - 8.3.2019
(6)

1. - 5.4.2019

Sportlines, a.s.
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Petra Dífková (instr.)
Tomáš Kučera (instr.)
Barbora Kučerová
(zdr.)
Rudolf Trnka
Gabriela Slováčková

Anna Nováková
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5. - 10.5.2019 2.B,
(6)
3.C
24. - 28.5.2019
(5)
6.A,B

J.Lánská
43 J.Beranová
R.Pánková
43 M.Mecnerová

RS Poslův mlýn,
Doksy
Hotel Semerink, Janov
nad Nisou

Iva Chvojková (zdr.)
Tereza Bašková
Filip Dvořák
Tereza Janovská
Veronika Kittlová

25. - 30.5.2019
(6)
8.A,B
27.5. 1.6.2019 (6)
3.A

J.Polohová
M.Procházková
B.Chlebečková
39 (zdr.)
K.Panochová
22 V.Rolet

Penzion Dana,
Benecko 194 +
Benecko 152
hotel Morava, Dolní
Dvůr, Krkonoše

Markéta Gorčíková
Denisa Boháčková
Marcel Huňka (zdr.)
Zuzana Barešová

26. - 31.5.2019 1.B
( 6)
3.B

J.Jadrná
R.Krupička
R.Jakubíková
47 M.Machalická

chata Svornost, Pec
pod Sněžkou

1. - 7.6.2019
2.A,
(7)
4.B
12. - 17.5.2019
(6)
1.A

H.Vokrová
J.Janáková
45 B.Chlebečková
A.Rebcová
21 D.Lukešová

Horská chata Cihelny,
Zadov 27, Stachy
Moravská bouda,
Špindlerův Mlýn

31.5. 7.6.2019 (8)

7.A,B

K.Halámková
54 V.Mojková

Rekreační středisko
Iris, Karlovice 201

Martin Jirků
Filip Střižík
Lukáš Satek
Robin Jaroš
Vladan Svěntý
Hana Cholevová
(zdr.)

4.A
5.B

L.Macáková
S.Ondříčková
44 S.Brunová

5.A

24 I.Nováková

Kramářova vila,
Vysoké nad Jizerou
Lovrana, Janské
Lázně

Tereza Ploužková
Zbyněk Šindler
Anna Nováková
Alena Dufková (zdr.)

1. - 7.6.2019
(7)
3. - 7.6.2019
(5)

Ester Kneidlová

Zahraniční pobyt ve Vídni
V prosinci roku 2018 se 50 žáků z 6. až 9. ročníku zúčastnilo zájezdu do Rakouska –
Vídně. Zájezd byl naplánován na 2 dny.
Na zájezd se odjíždělo v brzkých ranních hodinách. Po příjezdu do Vídně jsme si prohlédli
historické jádro Vídně, katedrálu sv. Štěpána, Příkopy a kolem císařského Hofburgu na náměstí
Marie Teresie jsme přešli k multimediální expozici TimeTravel. Tato expozice zajímavou formou
popisuje nejdůležitější okamžiky a památky Rakouska a Vídně. Po skončení prohlídky expozice
jsme se přesunuli k Nové radnici na adventní trhy, kde se prodávají tradiční rakouské produkty. Po
návštěvě trhu jsme přejeli na ubytování.
Druhý den jsme po snídani přejeli na císařský zámek Hof, kde se žáci seznámili blíže se
životem císařovny Marie Terezie a její rodiny. Pro prohlídce zámku jsme se přejeli k jeskyním
Seegotte v Hinterbűhelu, kde je největší podzemní jezero. Dále je to místo, kde se těžila sádra a
v průběhu 2. světové války se zde vyráběla letadla. Odpoledne jsme se vydali na cestu zpět do
Prahy.
Program zahraničního pobytu propojoval poznatky z různých předmětů a zároveň
napomáhal utváření sociálních a personálních kompetencí žáků. Jeho cílem byla motivace
k dalšímu studiu nejen jazyků. Zahraniční pobyt lze hodnotit kladně.
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Zeměpisně – historická exkurze Itálie – Řím a okolí
Ve dnech 1. 4. – 5. 4. 2019 se 36 žáků z 5. – 9. tříd ZŠ Slovenská zeměpisně – historické
exkurze do Itálie. Hlavním cílem naší návštěvy byl Řím a jeho okolí.
1. den: proběhl odjezd v odpoledních hodinách z náměstí Míru do Itálie.
2. den: příjezd do Říma a poté přejezd vlakem a metrem do středu Říma – Vatikánu.
Následovala prohlídka Vatikánského muzea, Sixtínské kaple, katedrály sv. Petra a Pavla,
Andělského hradu s výstupem na ochozy hradu a poté návrat k autobusu a odjezd na
ubytování do hotelu a večeře.
3. Den: výlet krajem „Lazia“ – po snídani odjezd autobusem do Sacro Bosco – Svatý les –
zahrady, která je také někdy nazývána Park příšer – jedná se o jeden ze skvostů mezi
Italskými zahradami, jejichž založení se datuje k roku 1550. Následovala návštěva
středověkého města Montefiascone, které je položeno na samotném okraji vyhaslé sopky,
dále pak město Viterbo, které je hlavním městem provincie Lazio. Zde jsme si prohlédli
papežský palác, poté následoval odjezd na ubytování a večeře v hotelu.
4. den: návštěva Collosea, Fora Romana, Fontany di Trévi, Španělských schodů a Pantheonu.
Ve večerních hodinách jsme poté odjeli do Prahy
5. den: návrat do Prahy v dopoledních hodinách
Žáci dostali studijní materiály s údaji o místech, která navštívili. Po návratu obdrželi také
pamětní CD s fotografiemi.
Program zahraničního pobytu propojoval dopolední výuku s praktickými poznatky
z různých předmětů (dějepis, zeměpis, cizí jazyk, výtvarná výchova), zároveň napomáhal k utváření
sociálních a personálních kompetencí žáků. Jeho cílem byla též motivace k dalšímu studiu.
Zahraniční pobyt žáků lze hodnotit kladně.

22.7. Výlety, vycházky, exkurze, přednášky, návštěvy divadel
24.9.2018

2.A

Vokr

Festival sportu v
Riegrových sadech

2.10.2018

2.B

Bera, Rolet

Knihovna na Vinohradské Čtení s porozuměním, pozornost při čtení. Výpůjčka knih.

5.10.2018

2.A

Vokr, Slad

Knihovna na Vinohradské Dobrodružství veverky Zrzečky

9.10.2018

3.B

Krup

Knihovna na Vinohradské Povídání o knihách Václava Čtvrtka - kvíz, hledání postav.

9.10.2018

1.A,B

Rebc, Jadr

Slavnostní šerpování
prvňáčků

10.10.2018

3.A

12.10.2018

3.C

Panoch, Rolet Dopravní hřiště

Láns

Knihovna na
Vinohradech: Václav
Čtvrtek

Přečhlídka a praktické vyzkoušení si asi 30 různých sportů.

Šerpování a představení žáků prvních tříd pro rodiče.
Pravidla silničního provozu

Povídání o knihách Václava Čtvrtka - kvíz, hledání postav.
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15.10.2018

3.B

16.10.2018

1. A, B

Krup

Staroměstský orloj

Prohlídka rekonstruovaného orloje, věže, kaple a výstavy
dokumentárních fotografií p. Frouze

Rebc, Jadr

Dopravní hřiště

Pravidla silničního provozu.

16.10.2018

3.A

Knihovna na
Vinohradech: Pohádky
Panoch, Rolet Václava Čtvrtka

Děti se seznámily s různými pohádkovými knihami Václava
Čtrtka. Poté co si poslechli krátký úryvek z knihy, čekala na ně
soutěž s pohádkovými postavami.

1.11.2018

3.C

Láns

Výstava v CAMPu

Ineraktivní výstava v Centru architektury a městského plánování,
průzkum areálu Emauz a CAMPu.
Edukační program pro žáky prvního stupně na místě Střeleckého
ostrova. Žáci se seznámili s historií města Prahy, od jejího
založení. Poznali hlavní dominanty Starého města. Celý program
zohledňuje oblast Člověk a jeho svět.

1.11.2018

1.A

Rebc, Luk

Praha hravě

5.11.2018

1.A

Rebc, Gor

Didaktický program mapující čtenářské schopnosti celé třídy,
Knihovna na Vinohradské zaměřené na čtení s porozuměním.

5.11.2018

1.B

Jad

Knihovna na Vinohradské První seznámení s pravidly, ukázková četba s úkoly

5.11.2018

12.11.2018

Vokr, Ber,
2,A,B, 3.A,B Pan, Krup

Dentální hygiena instruktáž

Program byl zaměřen na informace týkající se stavby zubů a
jejich péči. Žáci si vyzkoušeli správné čištění zubů.

Reb, Jadr,
Lán

Dentální hygiena instruktáž

Zubní laborantky přednášely na téma dentální hygieny a její
důležitosti s názornými, individuálními ukázkami.

1.A,B,3.C

13.11.2018

2.B

Bera, Žež

Téma programu: Putování časem s výpůjčkou knih dané
tématiky. Žáky téma bavilo a zaujalo, mnoho z nich se
Knihovna na Vinohradské inspirovalo při zapůjčování knih.

14.11.2018

3.B

Krup

Kniha Jak se pečou skřítčí dorty. Poslech s porozuměním,
Knihovna na Vinohradské soutěžení ve skupinách - otázky k přečtenému. Rozvoj fantazie.
Divadlo Pod Kloboukem:
Hopem, skokem s V + W Divadelní scénky vázané na probírané učivo. Bajky založené na
za Ezopem
původních inscenacích pánů V a W.

16.11.2018

3.roč.

Pano, Krup,
Láns

16.11.2018

2.A

Vokr, Male

Knihovna na Vinohradské Putování s dinosaury

22.11.2018

3.C

Láns

Dnešní téma bylo zaměřeno na knihu Jak se pečou skřítčí dorty.
Zaměření setkání byl poslech s porozuměním, následná soutěž
Knihovna na Vinohradské ve skupinách a odpovídání na otázky.

23.11.2018

3.A

Pano

Návštěva knihovny zaměřena na knihu Jak se pečou skřítčí
Knihovna na Vinohradské dorty. Čtení s porozuměním, soutěžení ve skupinách.

29.11.2018

2.A.B

Vokr, Bera

Divadlo v Korunní

6.12.2018

2.B

Beran

Knihovna na Vinohradské Čtení s předvídáním, výpůjčka knih

10.12.2018

1.A

Luk

Názorné vysvětlení pravidel chodu knihovny a dobré volby
Knihovna na Vinohradské půjčení knihy.

10.12.2018

1.B

Jadr

Pravidla půjčování knih, řád knihovny, seznámení s vhodnými
Knihovna na Vinohradské knuhami.

Návštěva představení O princezně, která ráčkovala.
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12.12.2018

3.A,C

Pano, Láns

Divadlo v Korunní:
Půjdem spolu do Betléma Muzikálové představení plné vánočních písní.

12.12.2018

1.A,B

Luk, Jadr

Pražské služby: třídění
odpadu

Krátká ukázka, jak zacházet s odpadem.

Bruslení na Hase

Bruslení pod vedením instruktorů.

13.12.2018

Jadr, Krup,
1.B, 3.B,C Láns

14.12.2018

3.B

Krup

Divadlo v Korunní:
Půjdem spolu do Betléma Vánoční koncert s tradičními i moderními písněmi.

17.12.2018

1.B

Jadr

Divadlo PONEC - Zima,
mráz a oheň v nás

18.12.2018

3. A

Panoch

Dětský muikál. Písničky a poezie se zimní tématikou.
Beseda na téma "Léčení dětských nemocí". Seznámení s
knihami od Martiny Drijverové a o paní Láryfáry. Hledání
Knihovna na Vinohradské kouzelného lektvaru (citronu) mezi ostatními dětmi.

18.12.2018

2.B, 3.C

Ber, Láns

Hravé Vánoce v
Betlémské kapli

19.12.2018

3.A

Panoch

Vycházka na náměstí Míru, shlédnutí vánočních výrobků a tradic,
Vycházka na vánoční trhy koupení dárků

20.12.2018

3.A, C

Pano, Láns

Výlet - Vánoce na statku Děti se hravou formou seznámí s lidovými zvyky a tradicemi.

Jadr, Reb,
20.12.2018 1.A,B, 2.A,B Vokr, Bera

Výstava starých dřevěných hraček a loutkových divadel.

Kino Pilotů: Gordon a
Paddy

Film pro děti v předvánočním čase.
Vánoční představení pro rodiče, neformální setkání rodičů,
dětská diskotéka, přespání ve škole, rozbalování dárků, návštěva
vánočních trhů na nám. Míru.

20.12.2018

3.B

Krup

Vánoční besídka

8.1.2019

3.B

Krup

Knihovna na Vinohradech Skupinová práce s textem - hledání slov ve skrývačkách,
- téma učitel Popleta
přesmyčkách, doplňovačkách.

8.1.2019

2.B

Beran

Šifra Mistra Brailla

14.1.2019

1.B

Jadr, Gorč

Knihovna na Vinohradské Ukázková četba, knihy pro začínající čtenáře, porozumění textu.

17.1.2019

1.A

Rebc, Gorč

Knihovna na Vinohradské Čtenářská dílna pro prohloubení čtení s porozuměním

18.1.2019

2.A

Vokr

Jak malí mořští živočichové vyzráli nad velkými - čtení s
Knihovna na Vinohradské předvídáním, poznávání mořských živočichů.

21.1.2019

2.A, 3.C

Vokr, Láns

Šifra Mistra Brailla

22.1.2019

3.C

Láns

Soutěž Pan učitel Popleta, hrátky se slovy, trénovaní jazyka,
Knihovna na Vinohradské hledání chyb ve slovech, práce ve skupinách a doplňování.

22.1.2019

2.B

Bera, Gorč

Podmořský život, program zaměřený na hl. hrdiny knih pro dětiKnihovna na Vinohradské pozornost při čtení. Výpůjčka knih.

24.1.2019

1. B

Jadr

Divadlo U Hasičů - Pyšná
princezna
Divadelní ztvárnění známé pohádky, muzikál. Zákulisí divadla.

Beseda s názornou ukázkou předmětů denní potřeby lidí se
zrakovým znevýhodněním.

Program je zaměřený na nevidomé spoluobčany a jejich způsob
života.
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25.1.2019

1.A

Rebc, Gorč,
Lukeš
Cirqueon - workshop

Workshop nového cirkusu pro žáky mladšího školního věku.
Propracovaná metodika zkušených akrobatů a mimů (rozcvička
netypickou formou - inspirace do hodin tělesné výchovy). Žáci si
vyzkoušeli akrobacii na šálách, tvrdých míčích, na kladině a
akrobatických žíněnkách.

31.1.2019

3.B

Krup

Sportovní akce pro děti - skákání na trampolínách.

6.2.2019

3.A

Hry se slovy - žáci rozděleni do soutěžních týmů, kde Pan učitel
Popleta, jim dával různé záudné úkoly např. hledání chybně
Panoch, Rolet Knihovna na Vinohradské napsaných slov, přeházená jména atd.

8.2.2019

1.A

Rebc, Gorč

19.2.2019

1.A

21.2.2019

Jump park Jarov

Neviditelná výstava

Rebc
Návštěva MŠ Pětilístek
Vokr, Beran,
Rolet, Krup,
Láns, Gorč,
2. a 3.roč. Spáč, Žež
Divadlo Kolowrat

Výstava zaměřená na smyslové vnímání světa "očima"
nevidomých

Program pro předškoláky v 1.A

Divadelní představení Pinocchio

22.2.2019

1.A

Rebc

25.2.2019

1.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské Beseda nad čtením s porozuměním
Pohádka - ukázková četba, poslech s porozuměním, půjčování
Knihovna na Vinohradské knih.

27.2.2019

1.A

Rebc

Projektový blok Moje
kořeny v rámci

Projekt věnovaný zeměpisnému bádání nad původem
jednotlivých žáků a rodokmenem

1.3.2019

1.A

Rebc, Gorč

Rudolfinum - edukativní
koncert Hluboké žestě

Výchovný edukativní koncert o dechových hudebních nástrojích

1.3.2019

2.A

Male

Knihovna na Vinohradské Jak zacházet s knihou, vyhledávání knih v knihovně.

4.3.2019

3.C

Láns

Povídání o knihách Zlobilky a Nezbedníci M. Drijverové. Léčení
Knihovna na Vinohradské závažných dětských nemocí formou soutěže.

5.3.2019

3.B

Krup

Návštěva u lékaře - aktivní naslouchání a řešení problémů na
Knihovna na Vinohradské motivy povídek M. Drijverové Zlobilky a Nezbedníci

7.3.2019

1.A, 1. B

Rebc, Jadr

Návštěva MŠ Pětilístek

Návštěva předškoláků v prvních třídách a úvodní program,
povídání o škole

7.3.2019

3.C

Láns

Fluorescenční
mikroskopie

Prohlídka na PřF UK, žáci se podívají na různé formy života a
věci pod mikroskopem.

12.3.2019

2.B

Bera

Knihovna na Vinohradské Četba z knihy o vynálezech. Výpůjčka knih.

18.3.2019

1.A

Rebc, Luk

Divadlo Kampa: Škola
Malého stromu

20.3.2019

3.A

Panoch

Program na téma "Pohádky z herbáře". Seznámení s knihami o
Knihovna na Vinohradské rostinách. Povídání o jarních květinách. Hledání v osmisměrce.

22.3.2019

2.A

Vokr, Male

Bruslení na Hase

Výuka bruslení na ledu.

25.3.2019

1.B

Jadr

Šifra mistra Brailla

Interaktivní program s nevidomými lektory, který hravou formou
přiblížil dětem život lidí s postižením.

Představení inspirované knihou Škola Malého stromu na motivy
osudu malého indiánského chlapce kmene Čerokiů.
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28.3.2019

1.B

Jadr

Divadlo v Korunní: O
princezně, která
ráčkovala

3.4.2019

1.A

Luk, Gorč

Knihovna na Vinohradské Aktivity pro rozvoj čtenářství

8.4.2019

1.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské Správné zacházení s knihou, pravidla půjčování, výběr knih.

8.4.2019

3.A,C

Láns

Divadlo Na Prádle

9.4.2019

1.A

Luk, Gorč

Divadlo S+H: Jak s
Máničkou šili všichni čerti Divadelní představení Jak s Máničkou šili všichni čerti

12.4.2019

2.A

Vokr, Male

Knihovna na Vinohradské Čtení o doprvaních prostředcích, soutěž.

16.4.2019

2.A,B

Vokr, Bera,
Male

Workshop informatiky

16.4.2019

3.B

Krup

Jarní květiny - hledání v atlasu a encyklopedii, hra s
Knihovna na Vinohradské osmisměrkou

23.4.2019

3.C

Láns

Knihovna na Vinohradské Jaro - seznámení se s atlasy květin a jak v nich hledat.

23.4.2019

2.B

Bera, Gorčí

Knihovna na Vinohradské O pavoucích-naučná a dětská literatura, výpůjčka knih

23.4.2019

1.A

Rebc, Luk

Pečovatelský dům na
Letné

Mezigenerační setkání nejen k rozvoji komunikačních a
sociálních kompetencí žáků

29.4.2019

3.B

Krup

Kino Pilotů

Nový film Velké dobrodružství Čtyřlístku, tematicky propojený s
celoroční třídní hrou

29.4.2019

1. A

Rebc, Gorči

Divadlo Kampa: Klauník
Notík
Hudebně didaktické představení pro děti MŠ a žáky 1. třídy

7.5.2019

1. A

Rebc

Líhnutí motýlů - Botanická Přírodovědná výprava mezi rostliny a živočišné druhy netypické
zahrada v Tróji
pro naši zemi

13.5.2019

Láns, Krup,
2.B, 3.A,B,C Pano, Bera

Tonda obal

Pohádkový muzikál.

Divadelní představení Zahrada, ve kterém vystupují žáci Antonín
a Ela Chmelovi ze 3.C

Vzdělávací workshop informatiky

Seznámení s uskladněním odpadu - skládky, spalovny, tříděním
a recyklaci.

15.5.2019

3.A

Knihovna na
Panoch, Rolet Vinohradské: Puntíkáři

Seznámení s knihami - Puntíkáři. Odpovídání na otázky v
týmech. Spolupráce ve skupinách, sbírání bodů.

16.5.2019

1.B

Jadr

Divadlo U Hasičů - Káťa a
Škubánek
Loutkové divadlo, dramatizace lit. předlohy.

20.5.2019

1.B

Jadr

Knihovna na Vinohradské Pravidla půjčování knih, ukázkové čtení

21.5.2019

2.A,B

Vokr, Ber,
Maleč

Workshop informatiky 2.část

Informace o počítaových virech a antivirových programech,
průzkum znalostí dětí.

21.a
22.5.2019

3.A

Pano, Rolet

Mach a Šebestová v
podání žáků

Dramatizace tří pohádek Mach a Šebestová pro rodiče, žáky 1.
ročníku a MŠ Slovenská
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23.5.2019

1.A

Rebc

Taneční hodina - hip hop Taneční hodina s lektorkou tance

27.5.2019

1.A

Rebc, Plou

Knihovna na
Vinohradech:
Dramatizace pravidel

28.5.2019

3.C

Láns, Spáč

Hravý architekt: Den dětí Den dětí - zábavné dopoledne s programem, vystoupení Adama
v Senátu
Mišíka, návštěva senátu.

Dramatizace pravidel knihovny na základě živých obrazů

30.5.2019

2.B

Bera, Žež

Knihovna na
Vinohradské. Skřítci a
strašidla

31.5.2019

2.A

Vokr, Male

Čtení o pavoucích, ukázka dětských encyklopedií a beletrie s
Knihovna na Vinohradské pavouky v hlavní roli, soutěž.

4.6.2019

3.B

Krup

Bajky - knihy, autoři. Obrázkový kvíz týkající se odhalení zvířat
Knihovna na Vinohradské podle jejich vlastností.

13.6.2019

3.C

Láns, Spáč

Bajky - nejznámější autoři bajek, představení knih pro děti.
Knihovna na Vinohradské Společný kvíz na hádání tajenky s doplňováním písmen.

14.6.2019

1. A

Rebc, Luk

Prales Kbely: Od zrníčka Didaktický program v prostředí komunitního centra Lesů ČR na
ke chlebu
téma pěstování a zpracování obilovin

18.6.2019

3.C

Láns, Spáč

Kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně

Prohlídka kostela, oltáře a přilehlé věže s výkladem pana faráře.

19.6.2019

3.B

Krup

Lezecká stěna

Základy lezení na stěně SmíchOff pod vedením instruktorů.

21.6.2019

1.A

Rebc, Luk

Návštěva pečovatelského Mezigenerační setkání nejen k rozvoji komunikačních a
domu
sociálních kompetencí žáků
Výlet do míst, kde se psala historie turistických tras a trampingu v
Českých zemích. Naučná stezka Svatojánské proudy plná
přírodních zajímavostí.

Čtení o skřítcích a představení několika skřítků a bytostí lesa v
dětské literatuře.

21. 22.6.2019

3.B

Krup

Naučná stezka Svatojánské proudy,
osada Ztracenka

24.6.2019

3.C

Láns, Spáč

Kunratický les

Výlet do Kunratického lesa

24.6.2019

2.A

Vokr, Maleč

IQPort

Návštěva zážitkového science parku. Interaktivní výstava,
množství fyzikálních pokusů, virtuální realita.

24.6.2019

1.B

Jadr

Knihy s tématikou prázdnin, četba, doplňování textu, soutěž,
Knihovna na Vinohradské dárek - kniha na prázdniny.

26.6.2019

2.A

Vokr

Voda je život

Porjekt hlavního města - různé soutěže a hry pro děti, poznávání
zábavnou formou, pokusy s vodou. Vše k tématu důležitosti vody
a její ochrany, úspory.

26.6.2019

3.B

Krup

Prohlídka Národního
muzea

Prohlídka nově zrekonstruované budovy NM s průvodcem

Kino Pilotů: Tajný život
mazlíčků 2

Tajný život mazlíčků 2

27.6.2019

Jadr, Rebc,
1.A, 1.B, 2.A, Vokr, Bera,
2.B, 3.A, 3.C Pano, Láns

32

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

27.6.2019

3.B

Krup

iQport

Interaktivní populárněvědecká expozice, v podstatě
"zmenšenina" libereckého IQ parku, která se nachází v podpalubí
lodi kotvící na Výtoni.

Janat, Janák,
Prohlídka výstavy k projektu "Hravý architekt". Vystaveny byly i
Novák, Macá Pražský hrad - prohlídka obrázky dětí z naší školy.

19.9.2018
20.9.2018

5.A

Novák

Klíč od Prahy 2 Náplavka

26.9.2018

5.B

Macá

Vlastivědná procházka zaměřená na oblast Náplavky. Procházka
Klíč od Prahy 2: Náplavka zapomenutými časy Podskalí a Vltavských vorařů.

8.10.2018

4.A

Janat

Gong:(Ne)bezpečná
(ko)média

Vlastivědná vycházka zaměřená na oblast Náplavky

Divadelní představení zaměřené na současnou problematiku
sociálních sítí a virtuálního světa.
Jedinečný mistr Pavel Šporcl nás oslovil v Kostele sv. Šimona a
Judy. Zahrál společně s Symfonickým orchestrem Českého
rozhlasu.

9.10.2018

5.A,B

10.10.2018

4.A

19.10.2018

5.A

22.10.2018

4.B

Novák, Macá Pavel Šporcl - koncert
Knihovna na
Vinohradech: Literární
Janat
žánry
Jízdárna Pražského
Novák
hradu
Knihovna na
Vinohradech: Literární
Janák
žánry

23.10.2018

4.B

Janák

Finanční gramotnost

Základy finanční gramotnosti

100 let ve fotografiích

Literární žánry.
100 let republiky
Druhy knih

24.10.2018

4.B

Janák

Výstava: Osudové
okamžiky
Československa

24.10.2018

5.A

Novák

Knihovna na Vinohradské Žánry knih

24.10.2018

4.A

Janat, Brun

Planetárium: Pozorujeme
oblohu
Zajímavá přednáška o vesmíru kolem nás.

5.11.2018

5.B

Macá

Didaktický program zaměřený na žánry - tentokrát na Fantasy
Knihovna na Vinohradské literaturu pro děti a mládež.
Žáci byli během přednášky seznámeni se základními pomůckami
pro ústní hygienu a jejich používáním pro správnou péči o svůj
chrup.
Program zaměřen na mineralogii

12.11.2018

4.A

Janat

Dentální hygiena instruktáž

14.11.2018

5.A

Novák

Beseda : Geologie

Návštěva kina Světozor s programem o Barmě (Myanmaru).
Planeta Země 3000:
Barma je velice pozoruhodnou zemí s četnými chrámy a
Myanmar-Divoká cesta do nedotčenou přírodou v místních horách, a navzdory chudobě zde
Novák, Macá barmské říše
žijí jedni z nejusměvavějších a nejnápomocnějších lidí.

26.11.2018

5.A,B

27.11.2018

4.B

Janák

Knihovna na Vinohradské Detektivky

3.12.2018

5.A

Novák

Kostel sv. Šimona a Judy:
Česká mše vánoční
Hudebně-dramaticky zpracovaná mše J.J Ryba

4.12.2018

4.B

Janák

Krabice od bot

5.12.2018

4.B

Janák

Mikulášská nadílka v MŠ
Slov.
Čert, anděl a Mikuláš v MŠ

6.12.2018

4.A, 5.A

Janat, Novák Bruslení na Hase

Charitativní akce

Základy bruslení
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10.12.2018

5.B

Macá

Knihovna na Vinohradské Program zaměřený na seznámení dětí s poezií.

13.12.2018

5.B

Macá

Bruslení na Hase

Bruslení pod vedením instruktorů.

18.12.2018

5.B

Macá

Kino Pilotů

Kreslený dětský film Grinch

19.12.2018

4.B

Janák

Bruslení na Arkádách

Vánoční bruslení plné her a soutěží zaměřených na zvládnutí
základů tohoto sportu a zdokonalení techniky jízdy

20.12.2018

4.A, B

Janák

Kino U Pilotů: Čertí brko Vánoční pohádka pro děti

4.B

Janák

Knihovna na
Vinohradech: Poezie

8.1.2019

9.1.2019

Janat, Janák,
4.A,B, 5.B Macák
Šifra mistra Brailla

11.1.2019

5.A

16.1.2019

5.A B

Novák

Program zaměřený na poezii - autoři, rým, verš, sloka, …

Beseda o životě nevidomých lidí

Dětem byly velmi zajímavě představeny liter.žánry(pohádka,
Knihovna na Vinohradské bajka)Vše bylo obohaceno o soutěže.

Gong: Nebezpečná
Novák, Macá komédia

Divadelní představení divadla Gong o nástrahách internetu pro
žáky od 9 let.

23.1.2019

5.B

Macá

Návštěva knihovny zaměřená na sci-fi literaturu. Hravou a
kreativní formou seznámit děti, co je obsahem sci-fi literatury.
Děti pracovaly ve skupinách a společně se staly ilustrátory sci-fi
Knihovna na Vinohradské knih.

23.1.2019

4.A

Janat

Beseda v knihovně zaměřená na literární žánr - básně. Žáci
Knihovna na Vinohradské pracovali ve skupinách.

31.1.2019

4.B

Janák

Poetické ráno

8.2.2019

4.B

Janák

Muzeum hlavního města
Prahy
Výstava: Praha v pravěku

19.2.2019

4.B

Janák

Knihovna na Vinohradech Pověsti

19.2.2019

5.A

Novák

Knihovna na Vinohradech Beseda zaměřená na lit. Žánr - poezie,žáci pracovali ve
- Poezie
skupinách

20.2.2019

4.A

Ondř, Brun

O starých českých pověstech, seznámení s knihami s danou
Knihovna na Vinohradské tématikou, hra družstev,půjčování knih
Přehlídka nabízených učebních oborů v Praze, vhodné pro první
i druhý stupeň nejen jako školní akce, děti se mohou účastnit i s
rodiči či družinou a školním klubem
Komentovaná prohlídka o sv Václavovi, knížeti českém a patronu
naší země. Interaktivní pořad ke kořenům našich dějin

Třídní kolo recitační soutěže.

28.2.2019

4.A

Ondř, Brun

Novoměstská radnice:
Řemesla žijí

5.3.2019

4.A

Ondř, Brun

Muzeum hl.m.Prahy

7.3.2019

5.B

Macá, Chleb Česká národní banka

Prohlídka expozice v trezoru ČNB s průvodcem a dokumentem.

12.3.2019

5.A

Novák

Česká národní banka

Prohlídka expozice v trezoru ČNB s průvodcem a dokumentem.

15.3.2019

4.A

Brun

Týden mozku

Návštěva interaktivní výstavy Akademie věd

21.3.2019

5.A

Nov

kostel sv. Šimona a Judy: Program žák velmi zajímavě seznámil se směry v hudeb.světě,
Hradišťan
žáci si i zazpívali a seznámili s netrad.hudebnímí nástroji.

22.3.2019

4.B, 5.B

25.3.2019
26.3.2019

Janák, Macák Bruslení na Hase

Zvládnutí základů tohoto sportu.

5.A

Novák

Šifra mistra Brailla

Program, který hravou formou přiblížil život nevid.

5.A

Novák

Knihovna na Vinohradské Program zaměřený na histor.lit. ,žáci pracovali,vs skupinách.
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1.4.2019

5.B

Macá

Knihovna na Vinohradské Návštěva knihovny, program zaměřený na historickou literaturu

2.4.2019

4.B

Janák

Knihovna na Vinohradské Rošťáci ve školních lavicích

3.4.2019

4.A

Ondř, Brun

Knihovna na Vinohradské Beseda o Mikulášových patáliích a Boříkových lapáliích

4.4.2019

4.A

Ondř, Brun

Poznáváme Prahu

23.4.2019

4.A

Ondř, Brun

100 let československé
koruny

24.4.2019

4.B

Janák

Národní divadlo hravě

3.5.2019

5.B

Macá

9.5.2019

4.B

13.5.2019

4.A

13.5.2019

5.A,B

17.5.2019

4.B

Pravobřežní vycházka Prahou, vyznačená trasa v mapě- Můstek(
včetně vykopávek středověkého můstku) označení domů
domovními znameními,Stavovaké divadlo,
Karolinum,Staroměstská radnice, orloj, pomník M.J.Husa, místo
popravy 27 českách pánů roku 1621,Týnský chrám, dům U
Zvonu, Pařížská třída, Staronová synagoga, starý židovský
hřbitov, návštěva Uměleckoprůmyslového muzea- výstavy Sklo,
Hana Podolská, Šílený hedvábník), Rudolfinum, Filosofická
fakulta, Palachovo náměstí

Janák

Klíč od P - 2 - instalace
obrázků na ÚMČ
Svět knihy a další
program

Vynikající interaktivní výstava v Císařské konírně Pražského
hradu zaměřená ke 100. výročí česko.- slovenské měny
Získání základních poznatků o Národním divadle formou her a
soutěží.
Instalace a příprava výstavy Městské části Praha 2, vytvoření
maleb a kreseb vztahujících se k procházce - Pražští voraří (Klíč
od Prahy 2)
Návštěva veletrhu Svět knihy, seznámení s dětskými knižními
novinkami

Brun

Tonda obal

Ekologický námět - třídění, recyklace a další zpracování odpadu

Ondř, ovák

Tonda obal

Skládky, spalovny, třídění a recyklace odpadu a výrazné
omezování jeho vzniku

Janák

Exkurze do provozů na
zpracování odpadů
Papkov

Názorná ukázka toho, co se děje s odpadem poté, co opustí naši
domácnost.

Den fascinace rostlinamiPřírodovědná fakulta Botanická zahrada Na
Slupi
Interaktivní stánky s aktivitami přírodovědného charakteru

17.5.2019

4.A

Ondř, Brun

21.5.2019

5.B

Mac,Gor,Ondř Kurz první pomoci

Praktické vyzkoušení reakce při poskytování PP, telefonování
pro záchrannou službu, oživování figuríny, základy obvazování

21.5.2019

4.A

Ondř, Gor,
Machalická

Základní kurz první
pomoci pro každého

Praktické vyzkoušení reakce při poskytování PP, telefonování
pro záchrannou službu, oživování figuríny, základy obvazování

23.5.2019

4.B

Janáková

Knihovna na
Vinohradech: Sporty

Představení různých žánrů knih se sportovní tematikou

Soutěž Matematické
putování

Soutěž týmů zaměřená na logické úlohy

24.5.2019

4.A,B, 5.A,B Janák

27.5.2019

5.B

Macá

Knihovna na Vinohradské Soutěž družstev zaměřená na znalosti knih a řádu knihovny.

29.5.2019

5.A

Novák

Divadlo Gong

29.5.2019

4.A

Ondř, Brun

18.6.2019

5.A

Novák

Knihovna na Vinohradské Problematika sportu v literatuře
Prohlídka Dolních Vítkovic a železáren spojená s exkurzí a
návštěva technického interaktivního areálu. Seznámení s historií
Ostrava - Vítkovice
metalurgie.

21.6.2019

5.A

Novák

Knihovna na
Vinohradské: sci-fi

Velmi zajímavé představení o životě T G Masaryka. Zajímavé
bylo zapojení publika do hry.

Seznámení se scifi literaturou formou skupinové práce a soutěží.
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24.6.2019

5.B

Macá

Mirákulum Milovice

Park stvořený pro sportovní hrátky dětí. Zajímavé atrakce,
prolézačky, vodní atrakce atd.

26.6.2019

4.B

Janák

Jump Park

Sportovní dopoledne zaměřené na skákání na trampolínách.

27.6.2019

4.B

Janák

Kino U Pilotů: Tajný život
mazlíčků 2
2. díl humorného filmu

Mys, Pol

Prohlídka exterierů i interierů Pražského hradu se zaměřením na
vývoj české státnosti - též v souvislosti se 100. výročím vzniku
Pražský hrad - prohlídka ČSR. Role architekta J.Plečnika při úpravách Hradu.

5.9.2018

5.9.2018

8.B

Troj, Mecn,
Proch, Star,
6.A, 8.A,9.A,B Ondř

Vědecký jarmarkDejvice+zajímavosti a
význam Valdštejnské
zahrady-prohlídka

Vědecký jarmark na Dejv.náměstí-pravidelná návštěva na
přehlídce vědy a techniky,prezentace odborných škol a
věd.oborů. Procházka Valdštejnskou zahradou na Malé Straněpřírodní zajímavosti a význam tohoto místa(historie,Senát).

20.9.2018

8.A

Mys

Prohlídka exterierů i interierů Pražského hradu se zaměřením na
vývoj české státnosti - též v souvislosti se 100. výročím vzniku
Pražský hrad - prohlídka ČSR. Role architekta J.Plečnika při úpravách Hradu.

3.10.2018

EKO

Mecn

Farmářské trhy na nám.
Jiřího z Poděbrad

Seznámení s lokálními prodejci a možností nákupu potravin
přímo od farmářu. Srovnání nabídky trhů a běžných obchodů.

17.10.2018

ZEK

Star

Pražský hrad

Národní galerie na PH, románský sloh

Troj+Mec

Týden vědy: GFÚ
Spořilov

9.A-Přednáška o vzniku a škodlivosti ozónové díry:"Co nového s
ozónovou dírou?",výstava seismických přístrojů s průvodcem a
na závěr navštěva zdejšho geoparku.

6.11.2018

9.A,B

6.11.2018

8.-9.roč.

9.11.2018

9.A,B

14.11.2018

Troj, Kobr,
Žamp

Žáci 8.a 9.tříd vytvořili velkou radostnou koláž (A 0) ze svých
Den válečných veteránů obrázků pro české vojáky.
Žáci 9. tříd se u příležitosti Dne válečných veteránů účastnili
přehlídky historické i moderní vojenské techniky. Dva vybraní
žáci následně reprezentovali naši školu ve vědomostní soutěži
zaměřené na období Českolovenské republiky. Obsadili jsme
Den válečných vetránů krásné 4. místo.

Kšj

Seif

Instituto Cervantes

21.11.2018

Kšj

Seif, Mecn

Den mexické kuchyně

22.11.2018

8.A a 8.B

Star

Mys, Pol

Fotografická výstava ke Día de Muertos (Den mrtvých) v Mexiku.

Ochutnávka mexických jídel připravených Mexickou restaurací
Las Adelitas s výkladem.
Žáci měli možnost navštívit výstavní prostory jednotlivých
středních škol a načerpat informace či si udělat představu o
studiu na nich. Své představy a nové poznatky konzultovali s
Výstava Schola Pragensis výchovnou poradkyní.

KMD: Růže pro Algernon
Mysl, Štemb - Divadlo v Celetné
Vynikající dramatizace povídky Daniela Keyese.
Dnešní pořad byl zaměřen na kulturní,historické,přírodní a
společenské zajímavosti Myanmaru . Současně jsme mohli
Planeta Země 3000:
nahlédnout i do oblastí,kam se ještě příliš nedostala naše
5.-9.třída + Myanmar-Divoká cesta do moderní civilizace a neovlivnila tak prostý život zdejších lidí
26.11.2018 Z,Př,spol.vědy vyuč.
barmské říše
sepjatých tolik s přírodou a naší planetou..
23.11.2018

27.11.2018

8.A

6.12.2018

7.B, 8.A

7.1.2019

Proch

Výstava výtvarných děl žáků základních škol na téma Praha,
MHMP: Výstava fotografií moje město. Naši školu reprezentovali Kamila Skalníková a Ivo
našich žáků
Krastin, kteří v kategorii fotografie obsadili 1. a 2. místo.

Žamp, Proch Bruslení na Hase

Bruslení pod vedením instruktorů. Výcvik v malých skupinách
podle pokročilosti žáků.

7.A,B

Mojk, Hal

Šifra Mistra Brailla

Beseda o nevidomých

10.1.2019

8.B

Polo, Žež

Bruslení na Gutovce

Krásne prostředí, žáci maximálně využili ledouvou plochu.
Doporučuji. Cena na žáka 15 kč, doporučuji si vzít vlastní brusle.

14.1.2019

7.A,B

Mojk, Hal

Šifra Mistra Brailla

2.část besedy o nevidomých - Braillovo písmo
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29.1.2019

29.1.2019

Štem, Mys
8.A + 8. B
hoši
Proch

KMD : Králova řeč Divadlo pod Palmovkou

Představení hodnoceno žáky rozdílně. Text velmi dobrý, výhrady
bylo lze mít k režijnímu zpracování. Žákům byly blíže objasněny
historické souvislosti i postupy v oboru logopedie.

Bruslení - Gutovka

Krásne prostředí, žáci maximálně využili ledouvou plochu.
Doporučuji. Cena na žáka 30 kč, vlastní brusle a helma výhodou,
lze však půjčit i na místě.

19.2.2019

KMD

Štem, Mys

KMD - Shakespeare ve
120 minutách - Divadlo v Představení zábavné, poskytující i několik informací o životě a
Dlouhé
díle W.Shakespeara.

6.3.2019

ZEK

Star

Královský skleník

12.3.2019

Fj 8. - 9.r

Mysl

Palác Kinských: Bonjour
Monsieur Gauguin

Návštěva empírového skleníku s překrásnou škálou jarních
květin a historií hradního designu (žáci 7.-9.tř.).

KMD: Divadlo Hybernia Mysl, Štemb Iago
Muzikál na motivy Shakespearovy tragedie Othello.

14.3.2019

Knihovna na
Vinohradské: Studovna,
cizojazyčná literatura

Knihovna coby studovna, náhled do fungování knihovny pro
dospělé, seznámení s nabídkou cizojazyčné literatury

19.3.2019

7.A,B

Štemb

19.3.2019

8.A,B

Proch, Půčk Boulder Anděl

21.3.2019

8.A,B

Proch, Polo, kostel sv. Šimona a Judy:
Žež
Hradišťan

27.3.2019

ZEK

Star

Šternberský palác

Návštěva sbírek umění od antiky po baroko - světové sbírky
(evropské umění) ->malířství deskové, nástěnné, obrazárna.

1.4.2019

8.B

Proch

Hrdličkův ústav

Exkurze do Hrdličkova muzea člověka na Přf UK.

Mys

Český rozhlas - natáčení
k projektu "Příběhy našich
sousedů"

15.4.2019

Návštěva bouldrového lezeckého centra Lokalblok na Smíchově.
Centrum jsme s žáky navštívili v rámci hodin tělesné výchovy.

10.5.2019

7.A

Proch, Chlub ZOO Praha

Návštěva ZOO Praha

14.5.2019

6.B

Štemb

Tonda obal

Program zaměřený na obalovou techniku, třídění, recyklaci,
ekologické hospodářství - jasné, srozumitelné, názorné

Mys

Novoměstská radnice:
Výstava fotografií
L.Sitenského - ke
100.výročí narození

Výstava zahrnuje průřez tvorbou L.Sitenského, významného
fotografa, ve 30.letech 20.stol. studenta naší školy.

Novoměstská radnice:
Prezentace v rámci
projektu Příběhy našich
sousedů (Paměť národa)

Příběh pamětníka prezentovali S.Kandilarova, I. Krastin (z 8.A) a
K.Kašická (z 8.B). Jejich předchozí práce (rozhovor s
pamětníkem, zpracování audio reportáže a životopisu) byla spolu
s prezentací hodnocena jako 3.nejlepší v Praze 2.

16.5.2019

20.5.2019
21.5.2019

13.6.2019

19.6.2019

8.A

3 žáci 8.A,B Mys
7.A,B

8.B

Štemb, Filí

Knihovna na
Vývoj písma od předpísemných památek, přes hieroglyfy, klínové
Vinohradské: Vývoj písma písmo, hlaholici, cyrilici k latince

Pol, Mys

Novoměstská radnice výstava ke 100. výročí
narození fotografa
L.Sitenského

Fj 9.A, 9.B Mysl

Francouzský institut

Anotace i poznámka shodné s totožnou akcí s 8.A ze dne
16.5.2019.
Prohlídka Francouzského institutu, seznámení s nabídkou jeho
aktivit, s možnostmi dalšího studia Fj. Komentovaná prohlídka
Librairie francophone-vstřícná, nadšená paní vedoucí. Návštěva
výstavy v galerii institutu.
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Kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně

19.6.2019

Ezk

Polo

26.6.2019

8.B

Pol, Mys

Návštěva kostela. Přednáška architektura, dějiny, náboženství
Vycházka proti proudu Botiče, informace o příprodním významu
Naučná vycházka území,o historii Hostivaře a hradiště Šance. Seznámení s
chráněné území Meandry výstavbou Hostivařské přehrady. Cesta po břehu jezera do
Botiče, Hostivař
Petrovic.

26.6.2019

8.A

Proch

Planetárium: Vesmír a
světlo, Stromovka

Vycházka do Královské obory - Stromovky. Návštěva Planetária
a shlédnutí naučného dokumentu Vesmír a světlo.

5.9.2018

6.B

Novo

Úniková hra

Úvodní společná akce zaměřená na stmelování kolektivu,
komunikaci a spolupráci, řešení problémů zábavnou formou.

26.10.2018

26.10.2018

26.10.2018

5.2.2019

projekt

Projektový den ve smíšených skupinách žáků 1.-3. ročníků s
cílem představit dětem události kolem data vzniku samostatné
republiky. Akcentovány bylo zejména představení státních
symbolů, jejích význam. Žáci se do aktivit zapojili i tvůrčím
způsobem. Výstupem projektu je velkoformátový poster, který
Projekt: 100 let republiky shrnuje a slučuje práci všech zúčastněných žáků.

projekt

Projektový den ve smíšených skupinách 4. - 5. ročníků. Cílem
bylo přiblížit žákům dění v naší zemi během plynulých 100 let.
Seznámili se se všemi našimi prezidenty, nejvýznamějšími
sportovci, výnalezci a vědci. Výsledkem byly časové osy s
vyznačenými významnými roky + obrázky prezidentů, sportovců,
Projekt: 100 let republiky vynálezů...

projekt

Žáci byli v rámci projektu nejdříve seznámeni s postavením
Čechů v Rakousku-Uhersku, poté jsme se zaměřili na období 1.
světové války (s důrazem na domácí a zahraniční odboj, legie).
Prošli jsme si časový harmonogram 28. října 1918 a seznámili se
s jednotlivými aspekty života nového státu (území, státní
symboly, národnostní složení, význam demokracie a republiky).
V rámci skupinové práce jsme se setkali s významnými českými
100. výročí vzniku
spisovateli, obchodníky i sportovci. Poslední hodinu žáci vytvářeli
Českolovenské republiky shrnující postery a psali dopisy našim slovenským partnerům.

Kobr, Mysl,
Star

6.A + Klub
logiky
Ondř, Mecn

IQ Landia Liberec

Interaktivní expozice zaměřená na svět okolo nás.6. třída je
věkově ideální. Mohou si vyzkoušet zejména fyzikální pokusy a
své smysly. Dále je dobře zpracována oblast fyzické geografie.

22.8. Hodnocení činnosti Klubu mladých diváků
V tomto školním roce navštěvovala akce Klubu mladých diváků skupina dvaceti žáků z 8. a 9. tříd.
Žáci zhlédli čtyři představení – hru „Na miskách vah“ v Divadle ABC, „Amadea“ v Divadle na
Vinohradech, vynikající adaptaci knihy Květy Legátové pod názvem „Želary“ v Divadle Rokoko a
komorní zpracování Rostandova „Cyrana“ v Divadle v Celetné.
Žáci byli na náročné tituly předem připraveni a po jejich zhlédnutí vždy proběhla diskuse doplněná
o vysvětlení historických souvislostí.
Všechna představení byla večerní, s dospělým publikem, tedy v klidu, s možností soustředěného
vnímání a hlubokého prožitku.
Chování žáků bylo zcela samozřejmě na velmi dobré úrovni. Stejně tak žáci dbali i na vhodné
oblečení.
Sezonu lze hodnotit jako úspěšnou.
22.9. Zpráva o činnosti Školní jídelny
Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty
UK, Praha 2, Slovenská 27.
Hlavní účel a předmět činnosti
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Předmětem činnosti školní jídelny je zajištění stravování dětí, žáků a také vlastních zaměstnanců
v souladu s platnými předpisy.
Personální zajištění
Ve školní jídelně pracuje 6 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr.
Vedoucí školní jídelny
Šéfkuchařka
Samostatná kuchařka
Pomocné pracovnice v kuchyni
Ve školním roce 2018/2019
Vykazovala jídelna přibližně 495 strávníků. Uvařilo se 82 271 obědů.
Charakteristika produktů a služeb
Školní jídelna připravuje teplou kuchyni, studenou kuchyni, teplé i studené nápoje, moučníky,
saláty. Pro strávníky jídelna poskytuje výběr ze dvou hlavních jídel. Vaří se dle norem pro školní
stravování, jsou tak využívány receptury získané z jiných zdrojů, např. internet, nově vydané
publikace pro veřejné stravování, aby nabídka byla pestrá a zajímavá.
Skladba nabízených a připravovaných jídel musí odpovídat výživovým normám a musí splňovat
tzv. „ spotřební koš“ který obsahuje 10 základních potravin. Jídelna musí spotřební koš plnit dle
vyhlášky o školním stravování.
Mezi tyto potraviny patří:
maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny.
Jídelna poskytuje elektronické služby týkající se přihlášek, odhlášek a jiných změn stravování.
V tomto školním roce byly jídelní lístky sestavovány podle nutričního doporučení.
Doplňková činnost
Strávníci píší do sešitu ve školní jídelně připomínky ke stravování. Z toho se pak vyhodnocuje
jaká jídla strávníkům chutnají a jaká méně.
Mezi nejoblíbenější jídla stále patří: špagety s mletým masem a sýrem, buchtičky s vanilkovým
krémem a zapečené těstoviny, lasagne se špenátem a lososem a špagety s cuketou, rajčaty a
bazalkovým pestem.
Mezi nejméně oblíbené jídla patří: rybí filé, hrachová kaše a koprová omáčka
Školní jídelna se snaží moderně rozvíjet a neustále zlepšovat podmínky stravování
23. naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy
Snažíme se naplňovat priority rozvoje, které byly stanoveny v DZ HMP :
 Zvyšování kvality a modernizace vzdělávání
 Optimalizace nabídky vzdělávání zejména ve vztahu k trhu práce
 Zlepšení klimatu ve škole
 Zvyšování kompetencí dětí, žáků a studentů a jejich osobnostní rozvoj
 Podpora pedagogických pracovníků
24. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti
českého jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti Čj

Počet dětí

Úplná neznalost
Nedostatečná znalost

1
26

Znalost Čj s potřebou doučování

26
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25. Významné přestavby
 V červenci a srpnu 2019 proběhla oprava 6 dveří mezi učebnami a třídami
 6 tříd a všechny toalety školy byly nově vymalováno.
 2 učebny získaly novou podlahovou krytinu
 Bylo dokončeno vybavení školy interaktivními tabulemi

Školskou radou schválena dne: 2.10.2019
Mgr. Hana Žampová
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