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Škola Kavčí hory = Optimální škola 

Optimální vzdělávání - Optimální podmínky - Optimální metody - Optimální dovednosti 

 

Aktivita, samostatnost a tvořivost ve škole 

= 

obnovení významu školy jako centra prosazování myšlenek 

 

Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb – působí jako jeden celek (ZŠ a SŠ již 24. 

rokem, MŠ Kaplická je součástí školy od 1. 1. 2004). 

Kontakty na školu 

Adresa: 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola  

a Střední odborná škola služeb 

K Sídlišti 840 

140 00 Praha 4 - Podolí 

Telefon: 241 090 230 

Fax: 241 090 235 

E-mail: skola@ksidlisti.cz 

WWW stránky: www.ksidlisti.cz 

IČ: 48134023 

RED IZO: 600005399 

Důležitá telefonní čísla 

Sekretariát 241 090 230 L. Hašková 

Ředitelka školy 241 090 233 Mgr. H. Pondělíčková 

Zástupkyně ŘŠ 241 090 231 
PaedDr. J. Kolářová, 

Mgr. J. Zelenková 

Ekonomka 241 090 234 L. Peterová 

FAX 241 090 235  

Školní jídelna 241 090 239 J. Holá 

Školní družina 241 090 268, 40, 41, 42, 49   

Školní psycholožka 241 090 236 Mgr. M. Šedivá 
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 Naše škola, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 4, je vzdělávací institucí, která integruje děti a 

mládež od tří do dvaceti let, zajišťuje jejich vzdělávání, výchovu a řadu mimoškolních aktivit.  

 Oslava 50. výročí založení školy proběhla 22. 6. 2016 za účasti zástupců zřizovatele školy, 

současných i bývalých zaměstnanců, žáků a jejich rodičů a dalších příznivců školy. V rámci oslav 

předvedlo mnoho žáků a studentů svůj talent a návštěvníci si mohli např. prověřit své znalosti o 

škole v rámci soutěží, zhlédnout videa, která žáci a studenti o škole natočili či se zúčastnit charitativní 

akce „běh pro Petera“. 

 Škola je fakultní školou. Každoročně zajišťuje praxe studentů Pedagogické, Filozofické a Teologické 

fakulty Univerzity Karlovy Praha. 

 Vyučujeme tyto cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština.  

 Zaměřujeme se především na kultivovaný a optimální všestranný rozvoj osobnosti dětí a žáků. 

Důraz klademe na individuální přístup ke každému z nich, na pestrost vzdělávacích a výchovných 

forem a posilování zájmových aktivit žáků.  

 Naším dalším cílem je vytváření optimálního vnitřního klimatu školy, což považujeme za důležitý 

předpoklad pro získání nezbytných kompetencí žáků a vyvolání potřeby celoživotního vzdělávání. 

 Budova školy, zázemí: V uplynulých letech prošla naše škola kompletní rekonstrukcí. Díky tomuto 

investičnímu počinu Městské části Praha 4 se scházíme v jedné z nejmodernějších škol v Praze. 

Celkovou rekonstrukcí prošla i naše mateřská škola. Následovala rekonstrukce fotbalového hřiště, 

běžecké dráhy a multifunkčního hřiště. 

Školská rada 
Již ve školním roce 2005/2006 začala při škole působit Školská rada. Tvoří ji šest členů volených z řad 

zástupců zřizovatele, rodičů, studentů a pedagogů. 

Dne 5. 10. 2016 se budou konat volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů 

a zletilých studentů. Informace o kandidátech naleznete na webových stránkách školy. 

Předsedou školské rady je Mgr. Jan Slavík.  

Kontaktní e-mail:  k.mestankova@ksidlisti.cz 

Klub rodičů 
Při škole dlouhodobě pracuje zapsaný spolek Klub rodičů, jehož předsedou je Ing. Václav Švec. Klub rodičů 

se velkou měrou podílel na financování vnitřního vybavení zrekonstruované školy (např.: vybavení učeben 

výpočetní techniky), přispívá i na dovybavení žákovské knihovny či na odměny do žákovských soutěží. 

S podrobným vyúčtováním se můžete seznámit na třídních schůzkách. 

Kontakt na Klub rodičů:  djashe@seznam.cz 

 j.kolarova@ksidlisti.cz 

Školní jídelna 
Výdej obědů pro žáky: 11:40 - 14:00 

Výdej obědů 1. den nemoci dítěte: 11:20 -11:40 

Vedoucí školní jídelny: Jana Holá (hodiny pro rodiče – denně 7,00 – 9,00 hodin), tel.: 241090239 

Využijte službu pro veřejnost: odhlašování a objednávání obědů přes internet, informace u vedoucí školní 

jídelny 

Školní jídelna poskytuje výběr ze dvou hlavních jídel a často se v jídelníčku objevují jídla na přání 

jednotlivých tříd. 
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Elektronická žákovská knížka 
Rodiče jsou jejím prostřednictvím informováni o průběžné klasifikaci svého dítěte a také zde získají 

informaci o „váze“ (důležitosti) známky v poměru k celkovému hodnocení za pololetí. 

Elektronická žákovská knížka funguje v programu Bakaláři, který většina rodičů využívá i pro získávání 

jiných aktuálních informací o průběhu vzdělávání svého dítěte. 

V 1. a 2. třídách je zachována papírová forma žákovské knížky. 

V případě jakýchkoliv problémů se mohou rodiče obrátit na školu, a to jak na správce sítě pana Karla 

Bukovského (k.bukovsky@ksidlisti.cz), tak i zástupkyni ředitelky školy Janu Zelenkovou 

(j.zelenkova@ksidlisti.cz, tel.: 241 090 231). 

SIC – studijní a informační centrum 
Ve školním roce 2008/2009 zahájila provoz žákovská a studentská knihovna (s možností výpůjček). Lze zde 

čerpat informace pro referáty či projekty nebo si půjčit knihy např. pro povinnou četbu. V knihovně 

naleznete i knížky v anglickém jazyce na různé úrovni obtížnosti. 

Provoz:  po 14:35-15:25  

 čt 13:30-14:15  

Variabilní symboly pro bezhotovostní platby 
Tvar variabilních symbolů pro jednotlivé platby: 

AAA BB XXX 

 

ŠD ŠKOLNÉ 

107 01-05 XXX 

AAA = 107 – školné v ŠD 

BB = 01-05 – podle oddělení ŠD 

XXX = číslo žáka v třídní knize ŠD 

(např.: žák 3. třídy, chodí do družiny 2 Ježek a 

v třídní knize ŠD má číslo 7, variabilní symbol 

k platbě školného v ŠD je pak 10702007) 

 

OZDRAVNÝ POBYT 

3AA 01-09 XXX 

3AA = číslo bude oznámeno před akcí třídním 

učitelem 

BB = 01-09 – podle třídy ZŠ 

XXX = číslo žáka v třídní knize ZŠ 

do poznámky k platbě uveďte příjmení a třídu žáka 

(např. žák 7. třídy má v třídní knize ZŠ číslo 16 a jede 

na ozdravný pobyt, variabilní symbol k platbě 

ozdravného pobytu je pak 33107016) 

 

LVK, ADAPTAČNÍ KURZ, OSTATNÍ VÝJEZDY 

551 

552 

01-09 

11-14 
XXX 

AAA = 551, 552 – určí předem škola 

BB = 01-09 – podle třídy ZŠ 

BB = 11-14 – podle třídy SŠ 

XXX = číslo žáka v třídní knize ZŠ, SŠ 

do poznámky k platbě uveďte příjmení a třídu žáka 

(např.: žák 2. ročníku SŠ má v třídní knize SŠ číslo 22 

a jede na LVK, variabilní symbol k platbě LVK je pak 

55112022) 

 

ŠKOLNÍ EXKURZE 

222 

444 

666 

888 

01-09 

11-14 
XXX 

AAA = 222, 444, 666, 888 – určí předem škola 

BB = 01-09 – podle třídy ZŠ 

BB = 11-14 – podle třídy SŠ 

XXX =číslo žáka v třídní knize ZŠ, SŠ 

do poznámky k platbě uveďte příjmení a třídu žáka 

(např. žák 5. třídy ZŠ má v třídní knize číslo 3 a jede 

na školní exkurzi, variabilní symbol k platbě exkurze 

je pak 22205003) 

 

VHČ – KROUŽKY 

999 01-.. 000 

AAA = 999 – Kroužky 

BB = 01-.. – číslo kroužku dle aktuálního seznamu 

XXX = 000 

do poznámky k platbě uveďte příjmení a jméno 

žáka 

(např.: žák 7. třídy ZŠ chodí na kroužek č. 6 Robotika, 

variabilní symbol k platbě kroužku je pak 99906000)

Upřesnění variabilních symbolů předem domluvit s třídním učitelem, popř. u ekonomky školy. 
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Poradenské služby 
Na naší škole pracuje Centrum poradenských služeb. Odbornou pomoc nabízejí žákům, studentům i jejich 

rodičům výchovní poradci, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog a koordinátor pro 

vzdělávání cizinců 

Přehled poskytovaných služeb: 

 Výchovný - kariérový poradce se věnuje primárně problematice kariérového poradenství a 

procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných. 

 Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské 

v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

 Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnosticko-metodické a 

informační, pracuje se žáky, studenty, rodiči i pedagogy. 

 Nápravy specifických poruch učení (SPU) – speciálně pedagogická péče zaměřená na reedukaci 

specifických poruch učení a výukové deficity pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Koordinátor pro vzdělávání cizinců koordinuje vzdělávání cizinců, eviduje jejich vzdělávací 

potřeby, poskytuje poradenství a metodologickou podporu, spolupracuje s organizacemi 

zabývajícími se vzděláváním cizinců, jejich integrací a příležitostmi (META, ADRA, Člověk  

v tísni, …) 

Konzultační hodiny pro žáky, studenty a veřejnost 
 

FUNKCE PRACOVNÍK 
KONZULTAČNÍ 

HODINY 
TELEFON 

vedoucí poradenského centra 

školní metodik prevence 

Mgr. M. Hudecová 

 

úterý 

14:30- 15:30 
241 090 256 

výchovný - kariérový poradce ZŠ Mgr. J. Zelenková 
čtvrtek 

15:30-16:30 
241 090 231  

výchovný – kariérový poradce SŠ Mgr. M. Měřinská 
úterý 

15:30-16:30 
241 090 258  

školní psycholog Mgr. M. Šedivá 

středa 

8:00-11:00 

(pátek 8:00-12:00 jen  

po předchozí domluvě) 

241 090 236 

nápravy SPU Mgr. M. Medková 
čtvrtek 

13:40- 14:40 
241 090 246 

vzdělávání cizinců Mgr. K. Měšťánková 
úterý 

15:15-16:15 
241 090 247 

 

V případě potřeby si můžete telefonicky dohodnout jiný termín. 
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Úřední hodiny pro veřejnost 
 

Mgr. H. Pondělíčková ředitelka školy 
středa 

14:30-16:30 
241 090 233 

PaedDr. J. Kolářová statutární zástupkyně ředitelky 
pondělí 

14:30-16:30 
241 090 231 

Mgr. J. Zelenková 
zástupkyně ředitelky 

výchovná poradkyně ZŠ 

čtvrtek 

14:30-16:30 
241 090 231 

Mgr. M. Měřinská 
vedoucí učitelka SŠ 

výchovná poradkyně SŠ 

úterý 

14:30-16:30 
241 090 258 

Mgr. A. Bartoňová vedoucí učitelka I. st. 
čtvrtek 

14:40- 15:40 
241 090 245 

Mgr. E. Štiková vedoucí učitelka II. st. 
středa 

15:30- 16:30 
241 090 253 

V. Veselská vedoucí učitelka MŠ 
pondělí 

13:00– 15:00 
241 731 467 

L. Teclová 
vedoucí vychovatelka 

školní družiny 

středa 

15:30-16:30 
241 090 242 

 

L. Peterová 

pokladní hodiny 

 

pronájmy, smlouvy, pokladna 

ekonomka školy 

po – čt 7:30-8:00 

 15:00-15:30 

po – čt 8:00-9:00 

 13:30-15:00 

241 090 234 

L. Hašková sekretariát školy 

po – pá  

7:00-11:30 

12:00-15:30 

241 090 230 

J. Holá vedoucí školní jídelny 
po – pá 

7:00-9:00 
241 090 239 

O. Hatina školník 

po – pá 

7:00-8:00 

13:00-14:00 

241 090 267 

 

Konzultovat můžete i s ostatními vyučujícími a odborníky, podrobné informace o konzultačních hodinách 

najdete na webových stránkách školy. Po telefonické domluvě je samozřejmě možný i jiný termín. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

adresa: Kaplická 841 

 140 00  Praha 4 

tel., fax:  241 731 467 

e-mail:  mskaplicka@seznam.cz 

prezentace:  www.ksidlisti.cz/mskp 

provozní doba:  6:30-17:30 hodin. 

 

Lokalita:  

Naše mateřská škola stojí v klidné lokalitě Kavčích hor, kde se nachází četná sportoviště a hřiště. Okolí 

tvoří převážně zeleň s parkovou úpravou. V docházkové vzdálenosti je také centrální park Pankrác, který 

je často cílem našich procházek a místem konání nejrůznějších naučných a zábavních akcí pro děti. 

Výchovně vzdělávací práce: 

 Od školního roku 2004/05 pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu 

„Jaro, léto, podzim, zima 

ve školce je prostě prima…“ 

v němž se zaměřujeme zejména na zdravý tělesný a duševní rozvoj dětí a radostné prožívání dětství.  

Naším mottem je „S úsměvem, pohybem a zdravou stravou vkročíme do života pravou nohou“.  

Zaměřujeme se holistickým způsobem na zdravý životní styl, aby se dětem dostávalo rovnoměrného 

rozvoje tělesného i duševního. Ve školním výchovně vzdělávacím programu umožňujeme dětem získávat 

kompetence, které vedou k přirozenému dodržování zdravého životního stylu. Své místo proto má pestrý 

a vyvážený jídelníček, dostatečné množství pohybu, spánku a relaxace, pitný režim, kde je základem čistá 

voda, a v neposlední řadě také duševní vyrovnanost a pohoda.  

Vycházíme z poznatků moderní pedagogiky a psychologie a snažíme se přiblížit prostředím, metodami 

a výchovně vzdělávací činností současné rodině. Ve výchově a vzdělávání se přizpůsobujeme 

individualitám dětí a pracujeme s dětmi formou nabídky činností. Volíme přitom takové způsoby práce, 

které jsou pro děti přirozené a vhodné. 

Akce školy: 

Akce vytváříme a pořádáme v návaznosti na roční období. Cílem je kromě zpestření školního 

vzdělávacího programu také vytváření přátelské a pohodové atmosféry v naší školce. Tyto akce jsou 

i ruku v ruce s tradicemi a zvyky. Setkáváme se při „Štrůdliádě“, oslavách svátku maminek a dne dětí, 

vánočních besídkách a při rozloučení s předškoláky i na dalších akcích pro veřejnost.  

Vzhledem k tomu, že jsme součástí Školy Kavčí hory (základní a střední školy), máme možnost využívat 

tělocvičnu nebo počítačovou a multifunkční učebnu. Žáci a studenti vymýšlejí a spoluorganizují pro děti 

projektové dny, které jsou také velmi oblíbené.  

Spolupracujeme s učitelkami z 1. stupně ZŠ. Naši předškoláci mají možnost pravidelně navštěvovat 

„Přípravku na školu“. Pro děti, které se hlásí do naší mateřské školy, organizujeme „Zvykání na školku“.  
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Využíváme Centra poradenských služeb ve škole Kavčí hory a spolupracujeme s logopedkou, která se 

stará o včasné odhalení řečových vad a jejich nápravu.  

Pro děti nestarší věkové skupiny pořádáme ozdravné pobyty a plavecké kurzy.  

V rámci zpestření školního výchovně vzdělávacího programu nabízíme kroužky a zájmové aktivity 

v odpoledních hodinách (fotbal, tanečky, seznamování s angličtinou).  

Uspořádání a počet tříd:  

V mateřské škole jsou čtyři třídy označené symboly zvířátek (ježci, myšky, krtci, zajíci).  

Pedagogický sbor tvoří osm kvalifikovaných učitelek a jeden asistent pedagoga.  

Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd a jedné, která se skládá výhradně z předškolních dětí. 

Program v jednotlivých třídách je přizpůsoben individuálním věkovým zvláštnostem a zaměřen na rozvoj 

osobnostních schopností a dovedností tak, aby při odchodu do základní školy byly děti připraveny 

fyzicky, sociálně, citově a rozumově na roli školáka. 

 

TŘÍDA UČITELKY 

Myšky 
P. Bendzáková 

J. Bulaková 

Zajíci 
J. Astlová 

E. Kučerová 

Krtci 
V. Veselská 

N. Štanclová 

Ježci 
H. Petrová 

M. Maršíčková 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

1. stupeň 

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITELKA TELEFON 

1. A Mgr. V. Tomášková 

241 090 245 

1. B Mgr. Z. Drahošová 

2. A Mgr. D. Vašků 

2. B Mgr. M. Pospíšilová 

3. A Mgr. M. Valvodová 

3. B Mgr. A. Krejčová 

4. A Mgr. M. Medková 241 090 246 

4. B Mgr. P. Nolová 241 090 245 

5. A Mgr. S. Cettlová 241 090 246 

5. B Mgr. A. Bartoňová 
241 090 245 

5. C Mgr. L. Zíková 

2. stupeň 

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITELKA TELEFON 

6. Mgr. R. Štirská 241 090 246 

7. A Mgr. J. Králová 241 090 250 

7. B Mgr. R. Feštrová 241 090 251 

8. A Mgr. E. Štiková 241 090 253 

8. B Mgr. M. Círová 241 090 253 

9. Mgr. L. Hemzalová 241 090 246 

Školní vzdělávací program - OPTIMÁLNÍ ŠKOLA 
Náš školní vzdělávací program "Optimální škola" je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší 

předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací 

program. Základními zásadami, na kterých náš ŠVP stojí, jsou: klima školy, aktivita žáků, kooperace, 

všeobecnost i specializace vzdělávání, důraz na kompetence i osvojení učiva.  

Snažíme se všestranně rozvíjet každého žáka. V rámci všestrannosti vzdělávání klademe důraz na získání 

jazykové, informační, finanční a osobnostní gramotnosti.  

V jednotlivých předmětech a vzdělávacích oblastech jsou zařazovány dílčí i komplexní projekty. Žáci jsou 

cíleně vedeni k samostatnému nebo týmovému řešení reálných i modelových problémových situací 

vztahujících se k probíranému učivu. Vzdělávání touto formou umožňuje aplikovat práci s chybou. 

Výuka angličtiny probíhá podle našeho školního vzdělávacího programu od 1. třídy. S druhým cizím 

jazykem se žáci seznamují od 6. nebo 8. třídy. Současně však rozvíjíme i specifické nadání žáků, a to 

především individuálním přístupem. Organizujeme pro jazykově talentované žáky rozšiřující výuku 
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angličtiny od třetího ročníku a volitelně druhý cizí jazyk (německý, francouzský, ruský, španělský) od 

šestého ročníku.  

Specializace vzdělávání se projevuje i v přístupu k informačním a digitálním technologiím, a to nejen 

zařazením příslušných předmětů, ale zejména využíváním těchto technických prostředků v ostatních 

předmětech. Pro žáky, kteří nemají v šesté třídě zájem o výuku druhého jazyka, nabízíme volitelný 

předmět Komunikační a mediální výchova. V 7. třídě absolvují všichni žáci povinný předmět Finanční 

matematika 

Diferencovaným posílením předmětů, nabídkou práce v zájmových kroužcích a neustálým dotvářením 

obsahu vzdělávání jednotlivých učebních programů uskutečňujeme postupnou profilaci žáků s ohledem 

na jejich individuální schopnosti, dovednosti a zájmy. 

Za důležitou podmínku pro úspěšné vzdělávání považujeme příznivou vnitřní atmosféru školy. Snažíme 

se vytvářet atmosféru důvěry, tolerance a partnerských vztahů. 

Efektivitě vzdělávacího procesu napomáhá využívání moderní techniky - dataprojektorů, interaktivních 

tabulí, audiovizuální techniky, atd. 

Příprava pro budoucí prvňáčky 
Každoročně pořádáme pro budoucí prvňáčky přípravku, kde se mohou seznámit se školním prostředím, 

prací i paní učitelkami. 

Kdy:  od 4. 10. 2016 každých 14 dní  

Čas:  15:00 – 15:45 

Kde:  Škola Kavčí hory 

Více informací o jednotlivých termínech v prvním a později druhém pololetí se dozvíte na webových 

stránkách naší školy. 

Školní družina 

Provoz: 

Ranní družina: Po, St, Čt, Pá  6:30-8:00 

 Út 6:30-8:55 

Odpolední družina: Po-Pá 11:40-17:30 

Ranní družinu mohou využívat i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, v odůvodněných 

případech i žáci II. stupně (např. dojíždějící mimo spádový obvod školy apod.) 

 

vedoucí družiny: Lenka Teclová – konzultační hodiny: středa 15:30-16:30 hodin 

Akce školní družiny: 

 dny otevřených dveří, výstavy prací dětí ze ŠD 

 lampionový průvod, kuličkiáda, skalničkový týden, Den dětí, Čarodějnice 

 vánoční a velikonoční jarmark, zdobení perníčků, akce se zaměřením na dopravní výchovu, péči 

o životní prostředí, zdraví a bezpečnost a řada dalších aktivit 

 výroba dárků pro budoucí prvňáčky a děti z MŠ 
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Školní družina funguje v pěti odděleních: 

ČÍSLO ODDĚLENÍ TŘÍDA ŠD VYCHOVATELKA 

01 Zajíc M. Bímová 

02 Ježek M. Šmejkalová 

03 Slon L. Teclová 

04 Medvěd M. Šimůnková 

05 Žirafa V. Seitlová 

Projekty 
Účastí naší školy v mnoha různých projektech chceme děti vést nejen ke zdravému životnímu stylu, 

ekologickému myšlení a chování, ale i k posilování jejich sebevědomí, kultivování a rozvoji osobnosti, 

sociálních vztahů a k osvojení pozitivního chování. 

Světová škola 

Tento certifikát „Světová škola“, zaštítěný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem 

zahraničních věcí, získala naše škola v roce 2014. V obou následujících letech jsme pokračovali v tradici 

globálního rozvojového vzdělávání, kterému jsme se věnovali nejen při výuce, ale i při akcích a školních 

projektech, jako jsou Globální Vánoce, Olympiáda lidských práv, Sněhuláci pro Afriku, Sbírka pastelek, 

atd. 

Naším hlavním zájmem je spolupráce se slumovou školou v Nairobi. Naši žáci a studenti si v anglickém 

jazyce vyměňují informace o rozdílnostech života v Africe a Evropě. Píší si o svých zájmech a plánech do 

budoucna. Vrcholem celého loňského školního roku byla červnová akce „Běh pro Petera“. Charitativní 

akce se uskutečnila v rámci oslav 50. výročí založení školy dne 22. června. Byla určena nejen pro rodiny 

žáků, ale i pro širokou veřejnost. Jejím smyslem bylo získání prostředků na školné pro studenta Petera 

z naší partnerské školy, který je nadaný a rád by pokračoval v dalším studiu. 

Celé naše roční snažení bylo korunováno pozitivní zprávou z auditu Světové školy, který u nás proběhl. 

Certifikát „Světová škola“ nám byl prodloužen do roku 2021. 

Prevence rizikového chování 

Dlouhodobě na naší škole běží projekt Preventivní program 3P (prevence, pomoc, pochopení), který 

propojuje všechny tři stupně vzdělávání (MŠ, ZŠ a SŠ) a vede žáky a studenty k vzájemné toleranci a 

spolupráci ve společném projektu. 

Velmi úspěšný a dětmi oblíbený je projekt „Nenechte se chytit do pasti“ realizovaný ve spolupráci se 

spolkem Prevalis, který rozvíjí kompetence ke zdravému životnímu stylu, pozitivnímu myšlení a rozvoji 

osobnosti, zvyšuje odolnost dětí a studentů vůči rizikovým jevům a vytváří prostředí k diskuzi o životních 

postojích a hodnotách. 

Pravidelné jsou i besedy s Policií ČR, Městskou policií, spolkem Život bez závislosti, Ligou proti tabáku. 

Environmentální výchova 

Projekt EVVO je zařazen do ročního plánu práce školy, rozšiřuje formy vyučování, postihuje co nejvíce 

vzdělávacích okruhů. Žáky vede k šíření informací z oblasti vztahů člověka k přírodě, k péči o životní 

prostředí školy i okolí. Naší snahou je vytváření etických postojů žáků. Žáci sbírají papír, plastová víčka, 

suché pečivo, šetří energie, třídí odpad, zúčastňují se soutěží a olympiád.  

Do výuky jsou zařazovány i projektové dny: Slavíme advent, Velikonoce, Ovocný den, Les… a mnoho 

dalších. 

Veškeré informace včetně fotografií naleznete na webových stránkách školy. 
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Aktivita žáků v roce 2015/2016 
Žáci z prvního stupně v loňském školním roce zažili exkurze do planetária, nechybělo ani divadlo, kino, 

návštěva knihovny a samozřejmě spousta další akcí. 

Jsme jedna z mála škol, kde žáci 3. tříd po celý rok navštěvují kurz plavání jako součást TV. 

4. a 5. třídy se zúčastnily programu dopravní výchovy na dopravním hřišti městské policie. 

Žáci druhého stupně se účastnili celé řady exkurzí např. k 700. výročí narození Karla IV., navštívili 

Pražský hrad a Vyšehrad, věnovali se i kultuře a sportu. 

Žáky 2. stupně již tradičně hodnotili jejich vyučující za aktivitu, píli, ochotu spolupracovat a pomáhat. 

Oceněny a podporovány jsou i mimoškolní aktivity, práce v žákovském parlamentu a účast v různých 

olympiádách a soutěžích (matematické, sportovní, literární, recitační, atd.). V červnu nejlepší žáci získali 

hodnotné ceny. Podívejte se na stránky školy a uvidíte sami.  

Reprezentace školy 

Žáci prvního stupně se zúčastnili výtvarné soutěže na téma „Město“, kde se na 3. místě v kategorii A1 

umístil Michal Mrnka (Z4B) a na druhém místě v kategorii A2 pak Iveta Rožánková (Z5A). 

Fotbalový tým složený z hráčů 4. a 5. tříd (Nedavaška, Rožánek, Gončarov, Dorazil, Stibor, Vágner, 

Hrubec, Gottwald, Šindelář, Voldán, Bartoň) reprezentoval naši školu ve finále MC Donald’s Cupu, kde 

získali zlatou medaili. 

Žáci 2. tříd se utkali s mnoha týmy v soutěži Dětský fotbalový pohár, kde vybojovali krásné 3. místo. 

Žáci prvního i druhého stupně se také zapojili do výtvarné a literární soutěže „S babičkou a dědou jsem 

moc rád“. Ve výtvarné části byla z více než stovky došlých výkresů oceněna práce Mariána Koníčka (Z1A), 

Emanuely Marie Máslové (Z4B) a Sandry Rashevské (Z4B). V literární části, kde porota vybírala ze 

sedmdesátky textů, se na 3. místě umístili se svou prací Karolína Štekerová a Jakub Šafránek (Z8). 

Při příležitosti 50. výročí založení školy se žáci zúčastnili výtvarné a literární soutěže. Výtvarná soutěž 

byla na téma „Já a moje škola“ a zúčastnili se jí žáci od 1. do 9. třídy. Odevzdáno bylo celkem 127 prací. 

Literární soutěže se zúčastnilo 71 žáků z 2. stupně v následujících kategoriích: 6.-7. třída (téma: „Ach, ta 

škola!, „Až budu jednou vzpomínat …“) a 8.-9. třída (téma: „Škola základ života?“, „Co mi škola dává a 

bere?“). 

I v loňském roce se žáci naší školy zúčastnili soutěže ve sběru pečiva a lesních plodů pro zvěř, ve které se 

naše škola umístila na 1. místě ze všech zúčastněných škol z celé Prahy, protože žáci nasbírali skoro 700 kg 

sběru. Nejlepším sběračem se stal se 174 kg sběru Edward Berauer (Z4A). V soutěži ve sběru pečiva pro 

koně Městské policie jsme obhájili 2. místo z loňského roku a získali 5 000 Kč, které budou využity 

v oblasti environmentální výchovy. 

Andrea Šotová (Z8) reprezentovala naší školu při akci „Dělám víc, než musím“, kterou pořádá Městská 

část Praha 4. 

Každoročně se žáci 2. stupně a střední školy účastní soutěže Antifetfest zaměřené na prevenci rizikového 

chování. Několikrát po sobě naše filmové týmy obsadily 1. místo v soutěžním kole na Praze 4 a pravidelně 

postupují do finálového kola. 

Žáci se také zapojili do projektu Kraje pro bezpečný internet, kde si naše škola odnesla ocenění za zapojení 

největšího počtu žáků a studentů do projektu a jednu z hlavních cen za správné zodpovězení všech 

soutěžních otázek získal Kristián Balážik ze třídy Z7A. 

V loňském roce se žáci zapojili i do řady dalších aktivit: olympiáda v českém jazyce, recitační a slohová 

soutěž z angličtiny, recitační soutěž, pěvecká soutěž, matematický a přírodovědný Klokan, Pythagoriáda, 

matematická olympiáda, různé výtvarné a literární soutěže, atd. 

A také se zúčastnily spousty sportovních soutěží, ve kterých sklízeli mnoho úspěchů. 

S výsledky všech soutěží a proběhlých akcí se můžete podrobně seznámit na webových stránkách školy. 
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Národní srovnávací testy SCIO 
kterých se účastnili žáci 5. a 9. tříd, jsou pro školu důležitou zpětnou vazbou ověřující nejen kvalitu 

vzdělávání, ale třeba i klima školy. 

Testování „STONOŽKA“, které poskytuje sledování výsledků vzdělávání formou testování znalostí, 

dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů, je rychlou zpětnou vazbou pro vedení školy, 

učitele, ale i žáky a jejich rodiče. Slouží také k porovnání výsledků školy s ostatními.  

Žáci 5. tříd byli testováni v českém jazyce a matematice v rámci projektu Stonožka. Žáci také vypracovali 

test obecných studijních předpokladů. V českém jazyce byly výsledky naší školy nadprůměrné a patříme 

tedy mezi úspěšné školy s výsledkem lepším, než má 70% zúčastněných škol. Stejných výsledků dosáhli 

žáci i v předmětu matematika. 

Testování žáků 9. třídy proběhlo v rámci projektů STONOŽKA a SCATE. Žáci si ověřovali své znalosti a 

dovednosti v českém jazyce a matematice, kde výsledky naší školy jsou nadprůměrné a patříme tedy mezi 

úspěšné školy s výsledkem lepším, než má 70% zúčastněných škol. V rámci ověřování znalostí a 

dovedností v anglickém jazyce (SCATE) dosáhli žáci v testování čtenářských dovedností (91% žáků třídy), 

úrovně A2 a někteří i vyšších úrovní B1 a B2, což odpovídá znalostem potřebným ke složený maturitní 

zkoušky. Obdobný byl i výsledek v testu poslechových dovedností. 

Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd 
Úspěšnost po prvním kole přijímacího řízení byla 100% 

Počet žáků celkem 21 % 

Žáci přijati na:   

umělecké školy s talentovou zkouškou 1 4,5 

3 – leté učební obory SOU 1 4,5 

4 – leté studijní obory SOU 2 9,5 

gymnázia 3 14,5 

střední průmyslové školy 9 43,5 

obchodní akademie 2 9,5 

ostatní SOŠ 1 4,5 

lycea technická 1 4,5 

lycea přírodovědná 1 4,5 

celkem přijatí  21 100 

z toho na soukromé školy  1 4,5 

Všichni žáci 9. tříd byli v přijímacím řízení úspěšní a doufáme, že do středoškolského studia vkročí tou 

správnou nohou. 

Školní parlament 
Od školního roku 2011/2012 funguje na základní škole školní parlament. Jsou do něj voleni zástupci ze 4. 

až 9. tříd. V loňském školním roce proběhly celoškolní volby do školního parlamentu, a proto v letošním 

roce došlo pouze k doplňkovým volbám ve čtvrtých třídách a dále ve třídách, kde se parlamentáři vzdali 

svých funkcí. Volební období parlamentáře je 2 roky a může být volen opakovaně, dokud neopustí školu. 

Cílem školního parlamentu je informovat vedení školy o nápadech a požadavcích žáků, tvořit a podílet se 

na akcích školy. 

Od ledna 2016 začal školní parlament chovat africké šneky – oblovky. Péče o ně přechází střídavě ze třídy 

na třídu a parlamentáři tuto činnost koordinují. Také jsme hlasovali o jménech a nakonec jsme vybrali 

jména Hildegarda a Hagrid. 

O výsledcích své činnosti informuje školní parlament prostřednictvím nástěnky a webových stránek. 
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Co se letos na naší základní škole chystá 

práce v zájmových kroužcích: nabídnuto v září, zahájení činnosti od 3. 10. 2016  

třídní schůzky: 5. 10. 2016 

 4. 1. 2017 

 10. 5. 2017 

 7. 6. 2017 (budoucí 1. třídy ZŠ) 

pohovorové hodiny:  po třídních schůzkách 

dny otevřených dveří 

 17. 1. 2017 8:00-12:00 pro rodiče budoucích prvňáčků 

 23. 3. 2017 8:00-12:00 pro rodiče budoucích prvňáčků 

 18. 10. 2016 8:00-12:00 1. a 2. stupeň 

 15. 2. 2017 8:00-12:00  1. a 2. stupeň 

 6. 4. 2017 8:00-12:00 1. a 2. stupeň 

 28. 11. - 2. 12. 2016  v odpoledních hodinách školní družina a zájmové útvary 

 9. 11. 2016 od 17 h. uchazeči o studium na SŠ 

 11. 1. 2017 od 17 h. uchazeči o studium na SŠ 

zápis do 1. třídy:  4. 4. a 5. 4. 2017 

příprava na školu: seznamování se školou pro budoucí prvňáčky – zahájení 4. 10. 2016, od 15 hodin 

přijímací řízení ke studiu na SŠ: 

 odevzdání přihlášek – talentová zkouška do 30. 11. 2016 

 odevzdání přihlášek – 1. kolo do 1. 3. 2017 

 1. kolo na naší SŠ  25. 4. 2017 

akce: 

 sportovní den  

 zahradní slavnost  

 sběr papíru (říjen, únor, duben, červen) 

 návštěva divadelních a filmových představení 

 plavecký výcvik pro 3. třídu 

 Antifetfest 

 projekt Světová škola 

 Právní povědomí (pro 9. ročník) 

 interaktivní komunitní dny v jednotlivých třídách v rámci projektu „Nenechte se chytit do pasti“ 

 besedy a exkurze k učivu 

 objednávka knih se slevou Klub mladého čtenáře 

 účast v soutěžích sportovních i vědomostních – olympiády M, CH, PŘ, ČJ, Klokan atd. 

 soutěž o nejlepšího žáka II. stupně ZŠ, zapojení do soutěže Dělám víc, než musím 

 projektové dny (Slavíme advent, Slavíme Velikonoce, Čtyři roční období, Cizí jazyky, Les, Učíme 

se spolu, Hrajeme si spolu, Prevence úrazů a první pomoci, Evropský den jazyků) 

 ozdravné pobyty 

o Podhradí, 6.9. - 9. 9. 2016 (6.-7. třída) 

o Střelské Hoštice, 15. 5. - 19. 5. 2017 (1.-3. třída) 

o Stará Živohošť, 15. 5. - 19. 5. 2017 (4.-5. třída) 

o Stará Živohošť, 22. 5. - 26. 5. 2017 (6.-9. třída) 

 LKV – Dolní Dvůr, 27. 2. – 3. 3. 2017 (2. stupeň ZŠ) 

 další výjezdy dle aktuální nabídky a zájmu 
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STŘEDNÍ ŠKOLA 

Střední odborná škola služeb 

studijní obory: veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 

 sociální činnost 75-41-M/01 

 

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL TELEFON 

1. A Ing. A. Cilcová 241 090 256 

1. B Bc. H. Hofmannová 241 090 243 

1. C Mgr. M. Dvořáková 241 090 247 

2. A Mgr. K. Měšťánková 241 090 247 

2. B Mgr. J. Šíbová 241 090 251 

3. A Mgr. M. Šlamiar 241 090 254 

3. B Bc. L. Fialová 241 090 253 

4. A Mgr. J. Vrbová 241 090 258 

4. B Mgr. J. Novotný 241 090 243 

4. C Ing. B. Krchová 241 090 256 

 

V loňském školním roce se naši studenti zúčastnili sportovních i vědomostních soutěží, humanitárních 

akcí a projektů.  

Klasikou je naše zapojení do humanitárních akcí – Světluška, Květinový den Ligy proti rakovině, Bílá 

pastelka, Rozum a cit, atd.  

Národní srovnávací testy SCIO a nová maturita 
Studenti 1. ročníku střední školy se opět zúčastnili národních srovnávacích testů SCIO – Vektor Modul 1 

(český jazyk, anglický jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). Cílem bylo upozornit žáky na 

jejich připravenost na studium na střední škole a škole poskytnout informace, s jakými znalostmi přišli 

žáci ze základních škol. V testech z českého jazyka a OSP dosáhli naši studenti (ve srovnání s ostatními 

SOŠ) celkem dobré výsledky. U testu z matematiky, kdy jsme pro studenty vybrali rozšířenou variantu, 

nebylo možné podrobnější srovnání, protože se testu zúčastnil jen malý počet škol. Anglický jazyk byl i 

v letošním roce testován formou SCATE, kdy na základě tohoto testu byli studenti rozřazeni do 

jednotlivých kategorií podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Testování se zúčastnili také studenti 4. ročníku (Vektor – Modul 4 – český jazyk, anglický jazyk, německý 

jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady). Testování se zúčastnilo 4543 žáků z 93 škol. I v této 

kategorii probíhalo testování anglického jazyka formou SCATE. 

Maturitní zkouška 

V měsících květen a září probíhaly na naší střední škole maturitní zkoušky. Téměř všichni studenti 

úspěšně obhájili své znalosti a dovednosti a převzali z rukou svých třídních učitelů zasloužené maturitní 

vysvědčení a Europass.  
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Co se letos na naší střední škole chystá 

třídní schůzky: 5. 10. 2016 

 14. 6. 2017 (pro budoucí 1. ročníky) 

pohovorové hodiny:  4. 1. 2017 vždy od 17,00 hodin 

 14. 6. 2017 

práce v zájmových kroužcích – zahájení činnosti: od 3. 10. 2016 

adaptační kurz 1. ročníků:  5. 9. - 7. 9. 2016, Poslův mlýn, Doksy 

den otevřených dveří pro zájemce o studium: 9. 11. 2016 a 11. 1. 2017 od 17,00 hod. 

maturitní ples, imatrikulace studentů 1. ročníku: 9. 2. 2017, Lucerna 

maturity: 

 společná a profilová část – ústní zkouška:  22. 5. -26. 5. 2017 

 didaktické testy a písemné práce společné části:  1. 5. - 12. 5. 2017 

 praktická zkouška profilové části:  4. 4. - 5. 4. 2017 

(změna termínů vyhrazena dle aktuální legislativy) 

odborné praxe studentů: 

 průběžné  od 3. 10. 2016 

 souvislá  15. 5. - 26. 5. 2017 

další akce: 

 zájezdy do zahraničí dle nabídky a dle zájmu  

 tradiční účast studentů na humanitárních akcích 

 besedy a exkurze k učivu, besedy k prevenci kriminality a protidrogové prevenci 

 zapojení do projektu Preventivního programu 3P a projektu environmentální výchovy EVVO 

 účast v projektu Finanční gramotnost, Kraje pro bezpečný internet 

 projekt Světová škola 

 multikulturní dílny, sportovní dny 

 odborné soutěže, veletrh vzdělávání Schola Pragensis (24. 11. - 26. 11. 2016) 

 návštěva divadel – Klub mladého diváka 

 soutěž „ Student roku“ 

 půjčování knih ze studentské školní knihovny 

 poznávací zájezd do Vídně a Drážďan 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou – profiorientace, péče o integrované 

studenty. 

Studenti mohou využít službu školní psycholožky – Mgr. M. Šedivá 
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Zájmová činnost žáků ZŠ a SŠ 
Ve školním roce 2016/2017 budou pro žáky organizovány od 3. 10. 2016 zájmové útvary. Útvar bude 

otevřen při dostatečném počtu zájemců. Je možná drobná úprava časového rozvrhu. Účast na kroužku 

volného internetu je limitována kapacitou učebny. 

Zájmové útvary organizované školou 

Zaměření Vedoucí Den a hodina Ročník Poplatek za pol. 

Keramika I (1. roč.+zač.) Valvodová (u) Po 13:30 – 15:00  ZŠ  850,- 

Keramika II (pokročilí) Valvodová (u) Po 15:15 – 16:45 ZŠ 850,- 

Keramika III Králová (u) Út 14:00 – 15:30 ZŠ, SŠ 850,- 

Vlastivěda (4.-5. roč.) Hemzalová (u) Út 13:30 – 15:00 ZŠ 1. st. 500,- 

Kulečník Kolář Čt 16:00 – 17:00  ZŠ, SŠ 500,- 

Basket Cettlová (u) Út 13:30 – 14:30 ZŠ 1. st. 500,- 

ZumbAtomic Krejčová (u) Po 13:40 – 14:25 ZŠ 1. st. 500,- 

Karaoke Zíková (u) Čt 13:30 – 15:00 ZŠ 500,- 

Karaoke Zíková (u) Pá 13:15 – 14:45 ZŠ 500,- 

Výtvarná výchova Viktorová (u) Út 14:30 – 15:30 ZŠ 2. st 500,- 

Programování Vocílka (u) Út 14:15 – 15:15 ZŠ 2. st. 500,- 

  u – učitel 

Soukromoprávní aktivity při škole 

Zaměření Vedoucí Den a hodina Ročník Poplatek za pol. 

Prážata Pospíšilová Út 16:00 – 17:40 ZŠ 800,- 

Resonance Pospíšilová Út 18:00 – 20:00 SŠ 800,- 

Florbal I Kočvara St 16:00 – 17:00 ZŠ 1. st. 1200,- 

Florbal II Kačmár Pá 14:30 – 15:30 ZŠ 1100,- 

Florbal III Kačmár Pá 15:30 – 16:30 ZŠ 1100,- 

Fotbal Hladík Út 16:00 – 17:00 ZŠ 1000,- 

Karate Štěpán Út 17:00 – 18:00 

Pá 14:30 – 15:30 

ZŠ  800/měsíc 

Anglická konverzace I (zač.) Andelová Čt 13:00 – 13:50 ZŠ  1600,- 

Anglická konverzace II (pokr.) Andelová Čt 14:00 – 14:50 ZŠ  1600,- 

Mažoretky SympA Mádrová St 14:00 – 15:00 ZŠ  1790,- 

112 – Mladý záchranář Čížkovská Po 14:00 – 14:45 ZŠ 1370,- 

Vědecké pokusy (zač.) Čížkovská St 14:00 – 14:45 ZŠ 1.-2. tř. 1700,- 

Vědecké pokusy (pok.) Čížkovská St 14:55 – 15:40 ZŠ 3.-4. tř. 1700,- 

Zdravá záda Nesvadba Po 14:00 – 15:00 ZŠ 1690,- 
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Zájmové útvary při školní družině 

Zaměření Vedoucí Den a hodina Ročník Poplatek za pol.* 

Volný internet Bímová  St 16:00 – 17:00 ZŠ 1. st. 0,- 

Flétna  Teclová Út 15:30 – 16:30 ZŠ 1. st. 500,- 

Výtvarná výchova Šimůnková Po 16:00 – 17:00 ZŠ 1. st. 500,- 

Společenské hry Šmejkalová Čt 16:00 – 17:00 ZŠ 1. st. 500,- 

 * Poplatek neplatí děti navštěvující školní družinu. 

Pěvecký sbor Prážata – Resonance 
Vedení sboru:  Miloslava Pospíšilová 

Zkoušky: Prážata (6-13 let) úterý 16:00-17:40 

 Resonance (mládež od 14 let) úterý 18:00-20:00 

KONCERTY a další akce 2016/2017 

2. 12. 2016 

19:00 

Tradiční výroční koncert – Prážata, Resonance 

Kostel u Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1 

3. 12. 2016 

17:00 

Vánoční benefiční koncert Magdy Malé  - Prážata 

Betlémská kaple, Praha 1 

4. 12. 2016 

10:00 

Mikulášská – Prážata 

Kostel sv. Jana křtitele Na Prádle, Malá Strana, Praha 1 

10. 12. 2016 

15:00 

Adventní rozjímání – Resonance 

Kaple sv. Kláry – botanická zahrada - Troja 

14. 12. 2016 

19:00 

J. J. Ryba: Česká mše vánoční – Prážata, Resonance 

Zrcadlová kaple, Klementinum 

18. 8. 2017 – 27. 8. 2017 Koncertní turné komorního sboru Resonance 

 

Vlastní vystoupení je možné dohodnout a objednat  
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Zvonění 

Vyučovací hodina Hodiny Přestávky 

0 7:05  -  7:50 7:50  -  8:00 

1 8:00  -  8:45 8:45  -  8:55 

2 8:55  -  9:40 9:40  -  10:00 

3 10:00  -  10:45 10:45  -  10:55 

4 10:55  -  11:40 11:40  -  11:50 

5 11:50  -  12:35 12:35  -  12:45 

6 12:45  -  13:30 13:30  -  13:40 

7 13:40  -  14:25 14:25  -  14:35 

8 14:35  -  15:20 15:20  -  15:30 

9 15:30  -  16:15 16:15  -  16:25 

10 16:25  -  17:10 17:10  -  17:20 

Prázdniny 

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2016 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 

Pololetní prázdniny 3. 2. 2017 

Jarní prázdniny 13. 3. – 17. 3. 2017 

Velikonoční prázdniny 13. 4. a 14. 4. 2017 

Konec školního roku 30. 6. 2017 

 

Pronájem tělocvičen a víceúčelového hřiště – informace u ekonomky školy, tel.: 241090234 

 


