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Každý učitel tě něčemu naučí, ale nejvíce tě naučí vlastní žáci.

Židovské přísloví
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Vážení rodiče, žáci a studenti, pedagogové a zaměstnanci, partneři
školy,

naše škola v letošním roce zaznamenává kulaté výročí svého vzniku.
Jistě můžete namítnout, že v Praze najdeme mnoho starších a velmi
proslulých vzdělávacích ústavů. Přesto jsem přesvědčen, že i naše
výročí je významné a hodné pozornosti.Vždyť čtyřicet let života školy,
to jsou tisíce lidských osudů, zážitků, vztahů, naplněných
i nenaplněných přání. Čtyřicet let života školy za sebou zanechává tak
výraznou stopu, že stojí zato se společně ohlédnout.

S pomocí pamětníků a školních kronik jsme pro Vás připravili toto
krátké připomenutí historie školy i některých osobností s ní spojených.
Nejdříve ale, než se ponoříte do minulosti, dovolte, abych Vám alespoň
stručně představil naši školu v dnešní podobě.

Mgr. Radovan Bogdanowicz
ředitel školy
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Škola Kavčí hory, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 4, je
právním subjektem, který zahrnuje mateřskou školu (jako odloučené
pracoviště), základní školu, střední odbornou školu služeb, školní
družinu a školní jídelnu. Je jedinou výchovně vzdělávací institucí
v Praze, která integruje děti, žáky a studenty od tří do dvaceti let. Má
statut fakultní školy Univerzity Karlovy, zajišťuje odborné praxe pro
studenty učitelství pedagogické, filozofické a teologické fakulty.
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Podle jakých vzdělávacích programů učíme?

MŠ - vlastní výchovně vzdělávací program "Jaro, léto, 
podzim, zima, ve školce je prostě prima…"

ZŠ - 1. - 5. roč. Obecná škola
- 6. - 9. roč. Základní škola
- od 3. roč. také Základní škola s rozšířenou výukou 

jazyků
SOŠ - obor Veřejnosprávní činnost

- obor Sociální péče se zaměřením na sociálně správní 
činnost

Podle těchto programů se v současné době ve škole vzdělává 640 dětí,
žáků a studentů.

Na co klademe důraz?

Jazyková příprava
MŠ - kroužek Seznamování s angličtinou
ZŠ - nepovinný předmět angličtina od 1. třídy

- od 3. třídy rozšířená výuka jazyků
ZŠ a SOŠ - nabídka druhého jazyka - němčina, 

francouzština, španělština, italština, ruština
- konverzační kurz s rodilým mluvčím

Informační a komunikační technologie
ZŠ - práce na PC v rámci základních předmětů od 1. třídy

- předmět praktické činnosti věnován PC gramotnosti
SOŠ - odborné předměty vyučovány na PC
ZŠ a SOŠ - zázemí: tři PC pracovny, multifunkční mediální 

pracovna, interaktivní tabule
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Průřezová témata
Napříč jednotlivými předměty škola uskutečňuje projekty zejména
v oblastech: 
- enviromentální a ekologická výchova
- multikulturní výchova
- výchova ke zdraví
- ochrana člověka za mimořádné situace

Péče o klima školy a prevence sociálně patologických jevů
Škola poskytuje poradenské služby žákům a rodičům. Poradenské
centrum pracuje ve složení:
- školní psycholog
- speciální pedagog
- dva výchovní poradci
- dva metodici prevence

Vztahy s rodiči, veřejností a sociálními partnery

Škola spolupracuje se Školskou radou, ve které jsou zástupci
zřizovatele, rodičů, zletilých studentů a pedagogů. Při škole působí
občanské sdružení Klub rodičů, který významně pomáhá
s nadstandardním vybavováním pracoven. V oblastech výchovného
poradenství, péče o žáky, humanitárních aktivit, praxí studentů SOŠ
i při prezentaci školy na veřejnosti spolupracujeme s mnoha
institucemi, úřady, podniky, médii a dalšími partnery.
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Mimoškolní činnost

Škola nabízí každoročně dětem, žákům a studentům řadu zájmových
kroužků a útvarů, které jsou zaměřeny na sport, výtvarnou činnost,
sborový zpěv, výpočetní techniku aj. Nabídka pro letošní školní rok:
MŠ - 4 kroužky
ZŠ - 26 kroužků
SOŠ - 12 kroužků

Co se týče mimoškolních akcí, naše škola nezaostává. Na výlety
a exkurze jezdíme často. Školy v přírodě bývají také povedené. Příštím
rokem, již v osmé třídě, jedeme ještě s dalšími třídami na lyžařský
výcvik, na který se už velmi těším.

Adam Rozlílek, 6.
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HISTORIE ŠKOLY

V době, kdy tramvaj č. 13 v prostoru dnešní stanice metra Budějovická
zatáčela doprava na Pankrác a č. 14 směrem doleva dolů na Kačerov,
vypadal prostor směrem ke kopci zvanému Pekařka docela jinak. Za
Krčským hřbitovem stály nové domy politických vězňů a dále směrem
od hřbitova se táhla pláň až k rodinným vilkám, které dnes tvoří
zástavbu ulice Na Vrstvách. Pláň vyplňovala zahrádkářská kolonie
a rozlehlé žitné pole, kde kvetly i plané máky a chrpy. Na jeho místě
stojí už čtyřicet let Škola Kavčí hory, dříve ZŠ a SOŠS K Sídlišti, pak
- směrem proti proudu času - ZŠ a RŠ, před tím ZŠ a ještě dříve ZDŠ
K Sídlišti 840.

Nová škola sloužila především potřebám vznikajícího a rozvíjejícího
se sídliště Pankrác I. Po dokončení stavby přešly do jejích prostor děti
z dřevěné školičky Na Pekařce (třídy 1. - 5. ročníku) se svými
učitelkami a ze ZDŠ Za Zelenou liškou se přesunul zde hostující
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neúplný II. stupeň (bez 9. ročníku). 

Čtyřicetiletá historie naší školní budovy se začala odvíjet v únoru 1966.
Dětí bylo na novém sídlišti dostatek, takže přibývalo paralelních tříd
a současně se rozšiřoval i učitelský sbor. V prvních letech ho tvořil
silný kádr mladých učitelek a několik starších zkušených kolegyň.
Podstatným rysem tohoto kolektivu byla kvalifikovanost jeho členů,
vzájemné přátelství a dobré vztahy mezi učiteli a žáky. 

Hluboký zlom nastal ve školním roce 1970/71, kdy se do života školy
promítlo v celé síle období tzv. normalizace se všemi příznačnými
atributy, což mimo jiné vedlo k častým proměnám učitelského sboru.
Vedoucí ideou práce školy byl proletářský internacionalismus, o něco
méně socialistické vlastenectví, ale hlavně vnucování až zbožného
obdivu k SSSR. Jeho realizace probíhala navázáním družebního
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kontaktu a spolupráce s I. střední sovětskou školou při Střední skupině
sovětských vojsk v Milovicích. Počínaje únorem 1971 byla veškerá
činnost školy zaměřena k jedinému cíli - získat titul Škola
československo - sovětského přátelství. 

Budiž připočteno ke cti pedagogického sboru, že i v této atmosféře
neutrpěla kvalita vzdělávací části vyučování a že celý tento proces se
často podařilo převést na formy činnosti, které nebyly jen výrazně
zpolitizované a agitační. Ve sportovních soutěžích se dalo i vyhrát (na
rozdíl od soutěže ve vaření národních jídel, kde se "zdvořile" dávala
přednost "hostům"), zpívat se dalo téměř bezbolestně. Kdo neprožil
toto období, neumí si představit, jakou zátěží pro učitele, ale i žáky
byly listopadové a květnové oslavy spojené vždy se společnou
akademií nebo pravidelné zájezdy učitelů a žáků do Milovic.
"Vytoužený sen" se nakonec splnil (titul byl potvrzen i nápisem
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v průčelí vstupu do školní budovy). 

Zajímavé pro učitele i děti bylo období, kdy došlo na škole k ověřování
celodenního výchovného systému. V praxi to znamenalo, že vyučování
probíhalo pouze dopoledne (nejvíce 6 vyučovacích hodin). Odpoledne
byla věnována zájmové činnosti. Výběr byl bohatý (namátkou
jmenujme kroužek fotografický, loutkářský, parašutistický, dopravní,
kroužek dovedných rukou a řadu tělovýchovných kroužků). Ve škole
probíhaly i kurzy dalších cizích jazyků, zejména angličtiny. Do
systému celodenní péče byly začleněny i mnoho let fungující tzv.
encefalopatické třídy. 

Bezprostředně po listopadu 1989 prosadili pracovníci školy zrušení
titulu Škola československo - sovětského přátelství a návrat
k původnímu názvu ZDŠ K Sídlišti. A přišly další převratné události. 

Ve školním roce 1992/93 došlo k otevření I. Obecní rodinné školy,
a tím i k zajímavému experimentu, při němž se v jedné budově
setkávají prvňáčci s maturanty. Do života školy tím přibyly i maturitní
plesy s módními přehlídkami oděvů, jejichž návrhářkami, švadlenami
i modelkami byly samy studentky. Byly vybudovány počítačové
pracovny, které původně sloužily pouze studentkám střední školy, ale
postupně otevřely svou náruč i žákům ZŠ, stejně jako nová
multifunkční pracovna využívaná pravidelně i pěveckým sborem
Prážata a Resonance. 

Ve školním roce 1995/96 došlo k transformaci Rodinné školy na
Střední odbornou školu služeb a v roce 2003/04 přijalo ředitelství
školy pod svá ochranná křídla i sousední mateřskou školu, která po léta
zásobovala ZŠ kvalitně připravenými prvňáčky. Čtvrté desetiletí
historie školní budovy pak uzavřela první fáze generální rekonstrukce
obou postranních křídel školy probíhající za plného provozu.
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Čím uzavřít malé ohlédnutí, které připomíná, že prvním žákům naší
školy již uběhlo čtvrté desetiletí jejich životů? Jak asi vzpomínají na
léta strávená  za zdmi naší školy? Jistě podobně jako žáci a studenti,
kteří byli jejich nástupci v dalších letech - někteří neradi, jiní
s úsměvem. 

Podobné budou jistě i pocity oněch přibližně 250 pedagogů, tvůrců
třičtvrtěhodinových vyučovacích jednotek - korálků navlékaných na
nikdy nekončící a jen zvoněními a prázdninami přerušovaný
náhrdelník školních dnů.

Škola v datech

1964 - 1966 stavba nové školní budovy K Sídlišti
1966 - 1967 školu navštěvuje 503 žáků
1968 - 1969 zahájeno vyučování v jedné specializované 

encefalopatické třídě
od poč. 70. let do r. 1989  průběžné kontakty s 1. střední školou
v Milovicích
1971 - 1972 na školním hřišti je vybudováno kluziště
1972 - 1973 zahájení experimentální činnosti školy
1978 - 1979 škola přejmenována na Školu československo-

sovětského přátelství
1979 - 1980 ukončení experimentu Program výchovné práce
1980 - 1981 školní družina má 6 oddělení
1980 - 1985 vychází školní časopis Paprsek
1989 - 1990 škola se vrací k původnímu názvu Škola K Sídlišti
1991 - 1992 9. třída zavedena jako přípravný ročník na rodinnou 

školu
1992 - 1993 vznik 1. Obecní rodinné školy, spojení základní a 

střední školy v jeden subjekt
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1995 - 1996 transformace 1. Obecní rodinné školy do 
Střední odborné školy služeb

2003 - 2004 spojení mateřské, základní a střední školy
2005 - 2006 škola přejmenována na Školu Kavčí hory

Ředitelé:
1966 2.pol. Milan Kantor
1966-1970 Blanka Bauerová
1970-1980 Bohuslava Nováková
1980-1989 Dagmar Vinklerová
1989-2003 Alena Pavlíková
od 1.1.2004 Radovan Bogdanowicz

Školníci:
A. Sommer (od 1966) P. Binko
I. Sommerová M. Ságl
J. Brož

Pedagogičtí pracovníci školy 1966-2006
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A
Afanador P.
Albrecht J.
Andrle J.
Astlová J.
B
Barcalová K.
Bauerová B.
Běličová J.
Beneš J.
Benešová J. 

Bernathová V.
Bémová M.
Bibrová E.
Bímová M. 
Bogdanowicz R.
Bohuslavová E. 
Boldišová L.
Bořutová H.
Boušková E.
Boučková E.
Brunerová M.

Bucháčková M.
Bukovská Z.
Bukovský K. 
Burešová E. 
Búth S.
C
Campírková H. 
Cihelková M.
Cíchová D.
Cíchová I.
Cilcová A.



Škola Kavčí hory

16

Corvinová M.
Č
Čejková M.
Čermáková E. 
Černohorská H. 
D
Dandová J.
Davidová E. 
Doberská V. 
Dobrá E. 
Dolejší M. 
Doudová J.
Drahotová M. 
Dvořáková A. 
Dvořáková J. 
Dvořáková M. 
F
Falc J. 
Fajkusová Z.
Feistová J. 
Fialová J. 
Fialová L. 
Filipová M. 
Fousek J. 
Franclová V. 
Friedlová D. 
Frycová V. 
Fuková J.
G
Gobyová L. 
Gottwald J.

H
Habada J.
Hajdová A.
Háková A.
Haláková I. 
Hálková M. 
Hampl Z. 
Hamzová M.
Havlová M. 
Hejlová L.
Hiščár J. 
Hlásková D. 
Hodanová Z. 
Hodíková J.
Hofmannová R.
Hoffmannová J. 
Hofmannová H. 
Hokeš J. 
Holá B. 
Holá H.
Horáková A. 
Hornerová B. 
Hořáková J. 
Hořejší V. 
Hošek S. 
Hottková A. 
Houfek J. 
Houkalová V.
Hradecká D.
Hronová M. 
Hůla J. 
Hůlová I.

Huzlíková L. 
Hybler P.
J
Jačková V. 
Jamrožová L. 
Janáčová M.
Jančová B. 
Janda M.
Jandová H. 
Janečková O.
Jelínková L. 
Jelínková V. 
Jeřábková J. 
Jindráková J. 
Juliš J. 
Julišová O.
K
Kabilková L. 
Kabuďová M. 
Kafková M.
Kaiser R. 
Kalátová H. 
Kandyba A. 
Kejvalová Z. 
Kinkorová H.
Klimovičová J.
Kobosilová M.
Kobosová B.
Kobrová A. 
Kočová L. 
Kohoutová Z. 
Kolářová I. 
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Kolářová J.
Kolářová V.  
Kolátor P.
Koníčková N.
Köppellová A.
Kořínková M.
Kosíková A.
Kotašová M. 
Kotulek M.
Koudelka J.
Koupalová M. 
Kovářová A. 
Králík L. 
Králová J. 
Králová K. 
Kramárová R. 
Kramlová J.
Kratochvílová M.
Krásová L. 
Krčmářová M.
Krejbichová D. 
Krejčová L. 
Krchová B. 
Kršek J. 
Kršková L. 
Krumpholcová E. 
Krupková K. 
Krůtová V.
Křelinová S. 
Křivánková M. 
Kubíčková V.
Kubie L. 

Kučerová P. 
Kudličková R. 
Kulhánkova H. 
Kuranda J. 
Kurandová H. 
Kuzminská B. 
Kynclová H. 
Kysel P.
L
Landa J.
Langová M.
Lavička P. 
Lhotová D.  
Lojdová L. 
Ludvíková I. 
Lukavcová A. 
M
Mačejovská M. 
Madarová J.
Majerová I. 
Malíř F. 
Malířová V. 
Manolevski G. 
Marková S. 
Martínková H.
Mastiľaková M. 
Materna M.
Medlín A. 
Mejsnar O.
Menclová M.
Měřinská M. 
Měšťánková K. 

Michalcová J.
Mikulášová J.
Míšková L.
Mišovičová J. 
Morávková J. 
Mrázová D. 
Müllerová S. 
N
Najbrtová V. 
Navarová V. 
Nedvídková I. 
Nekovová E. 
Němcová M.
Němcová V.
Nosková M. 
Nováková B. 
Nováková H.
Nováková I. 
Novotná D. 
Nývltová E.
Nývltová M.
O
Ocmanová J. 
Ottová J. 
P
Palantová V.
Paterová A.
Pávková J. 
Pavlíková A.
Pavlisová J. 
Pavlisová J. 
Pecková S. 
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Pechová J. 
Pertlíková M. 
Petrová H.
Piech P. 
Pifflová L.
Pichlíková H. 
Pivrcová S.
Podskalská Š. 
Poncarová A.
Pondělíčková H.
Popilková M. 
Pospíšil J. 
Pospíšilová M. 
Pospíšilová V. 
Pöschlová A.
Pražáková L.
Princová J. 
Procházková J. 
Prouzová Z. 
Přibáň M. 
Přibylová J. 
Ptáček J. 
R
Raková M.
Ransdorfová J.
Reimerová J. 
Robenková Z.
Roušar R.
Roušarová L. 
Růžičková I. 
Ryšánková J. 

Řeháková D. 
Ř
Říčanová H. 
S
Sádlíková I. 
Salichová H. 
Saňáková J.
Sedláčková L. 
Sedláčková Z. 
Seidlová J.
Seidlová M.
Silvarová M. 
Skalička J. 
Skalská K.
Smolíková H. 
Sobotková E. 
Součková J. 
Sovová B. 
Spurná V. 
Stanislav V. 
Střeštík J. 
Studničková E.
Sulková H.
Suchomelová R. 
Svatková M. 
Svitáková O. 
Svobodová Z.
Š
Šantrochová A. 
Šedivá M.
Šefflová M.
Šelderová D. 

Šikutová M. 
Šimečková A. 
Šimek M. 
Šimková I. 
Šímová H.
Šimsová J. 
Škrétová A. 
Šlamiar M.
Šlehober L.
Šlehofferová V. 
Šmídová L.
Šmuclerová L. 
Štambergová M.
Štěpán L. 
Štěpánová R.
Štiková D. 
Štiková E. 
Štirská R.
Štoll V. 
T
Tauš A. 
Teclová L. 
Těšínská Z.  
Teverná B. 
Tmějová H. 
Tomášek M. 
Tomášková V. 
Tompichová A. 
Toušová B. 
Trauškeová E. 
Trnková E. 
Trpišovská L. 
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Tvrská M.
U
Ulmanová R.
Urbánková J. 
V
Vajnerová Z. 
Vališková M.
Valterová V.
Vaňková E. 
Vaňková L. 
Vápeníková E. 
Vašků D. 
Vavroch S.
Velíšková L.

Vernerová V. 
Veselá J. 
Vidímová H. 
Vildová Z. 
Vincourová I.
Vinklerová D. 
Vinš F. 
Vinšová A.
Vinterová J.
Virtová E. 
Vítková V.
Vlková H. 
Vodička J. 
Vokounová E. 

Vondráčková V.
Vondrážková H.
Vorková E.
Vrbová J. 
Z
Zábranská H. 
Zelenková J. 
Zemanová M. 
Zemanová Z. 
Ž
Žalud J.
Žandová H.
Žižková H.





NAŠE SOUČASNOST

Vedení školy

Ředitel Mgr. Radovan Bogdanowicz
Statutární zástupce Mgr. Helena Pondělíčková
Zástupce pro mimoškolní PeadDr. Jaroslava Kolářová 
činnost a praxe

Poradenské centrum školy

Psycholog Mgr. M. Šedivá 
Výchovný poradce Mgr. J. Zelenková - ZŠ

Mgr. M. Měřinská - SŠ 
Speciální pedagog  Mgr. J. Seidlová 
Metodik prevence Mgr. M. Kabuďová - ZŠ 

Mgr. K. Měšťánková - SŠ 

Pedagogičtí pracovníci základní a střední školy

Astlová Jana Školní družina
Tělesná výchova

Mgr. Barcalová Klára Anglický jazyk
Španělský jazyk
Český jazyk
Dějepis

Bímová Martina Školní družina
Mgr. Bogdanowicz Radovan Základy přírodních věd

Škola Kavčí hory

21



Mgr. Bořutová Helena Základy přírodních věd
Zdravotní nauka 
Sociální politika

Ing. Bukovská Zuzana Matematika
Fyzika
Základy přírodních věd

Bukovský Karel Informační a komunikační technologie
Praktické činnosti

Fialová Lenka Matematika
Technika administrativy

Mgr. Hálková Miluše 1. stupeň ZŠ
Hampl Zdeněk Český jazyk a literatura

Dějepis
Mgr. Hodanová Zuzana Francouzský jazyk

Výtvarná výchova
Hofmannová Hana Tělesná výchova

Odívání
Osobnostní výchova
Společenská kultura

Mgr. Jančová Blanka Matematika
Zeměpis
Seminář z matematiky

Mgr. Jelínková Věra Německý jazyk
Společenská kultura
Hudební výchova

Mgr. Kabuďová Marie Základy přírodních věd
Přírodopis
Chemie
Rodinná výchova
Občanská výchova
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Kalátová Hana Anglický jazyk
PaedDr. Kolářová Jaroslava Právo
Mgr. Krejbichová Dagmar Zeměpis

Přírodopis
Výživa a odívání

Ing. Krchová Blanka Účetnictví
Ekonomika
Sociální politika
Sociální zabezpečení

Mgr. Kysel Pavel Občanská nauka
Tělesná výchova

Mgr. Měřinská Markéta Český jazyk a literatura
Hudební výchova

Mgr. Měšťánková Kateřina Právo
Veřejná správa
Praktikum z veřejné správy
Nepovinný anglický jazyk

Mgr. Mikulášová Janka Německý jazyk
Italský jazyk
Matematika

Ottová Jarmila 1.st. ZŠ
Mgr. Pastrňáková Barbora Anglický jazyk

Výtvarná výchova
Konverzace z anglického jazyka
Nepovinný anglický jazyk

PaedDr. Pertlíková Miloslava Anglický jazyk
Aplikovaná psychologie
Psychologie
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Ing. Pešek Jiří Ekonomika
Účetnictví
Veřejné finance
Technika administrativy
Písemná a elektronická komunikace

Petrová Helena Školní družina
Mgr. Pondělíčková Helena Výtvarná výchova
Mgr. Pospíšil Jaroslav Tělesná výchova

Technika administrativy
Informační a komunikační technologie
Praktické činnosti

Mgr. Pospíšilová Miloslava 1.st. ZŠ
Mgr. Seidlová Jaroslava 1.st. ZŠ

Český jazyk
Seminář z českého jazyka
Hodina náprav specifických poruch 
učení

Mgr. Svobodová Zdenka 1.st.ZŠ
Ing.  Šlamiar Milan Právo 

Písemná a elektronická komunikace
Informační a komunikační technologie
Praktické činnosti

Mgr. Štiková Eva Matematika
Základy přírodních věd
Chemie
Seminář z matematiky

Mgr. Štirská Radmila Český jazyk
Hudební výchova
Seminář z českého jazyka

Teclová Lenka Školní družina
Tělesná výchova
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Mgr. Vajnerová Zdeňka Anglický jazyk
Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Vašků Daniela 1.st.ZŠ
Výtvarná výchova

Vocílka Martin Technika administrativy
Písemná a elektronická komunikace
Informační a komunikační technologie
Praktické činnosti

Mgr. Vrbová Jana Ruský jazyk
Český jazyk a literatura
Občanská nauka

Mgr. Zelenková Jana Český jazyk a literatura
Hudební výchova
Praktické činnosti
Volba povolání
Literární seminář
Seminář z českého jazyka

RNDr.Žandová Hana Anglický jazyk
Konverzace z angličtiny
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Pedagogičtí pracovníci MŠ

Bakičová Andrea Kučerová Eva Šmehrová Ilona
Čížková Zdeňka Lesinová Jaroslava Vachudová Marta
Veselská Vilma Mgr. Vinterová Jana
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Správní a provozní zaměstanci školy
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Andrlová Renata- kuchařka
Bartíková Renáta- uklízečka
Botková Jana- kuchařka
Boukal Jiří- šatnář
Bruknerová Michaela- uklízečka
Frídová Jana- uklízečka
Hájková Zdeňka- uklízečka
Hašková Lydie- hospodářka školy
Holá Jana- vedoucí školní jídelny
Hrtánková Milada- uklízečka
Chlantová Hana- kuchařka
Chroustová Věra- vedoucí kuchařka

Jagriková Ivana- uklízečka
Jeřábek Štěpán- uklízeč
Kaňka Jaroslav- správce hřiště
Klusáková Květuše- kuchařka
Labuťová Kristýna- kuchařka
Peterová Lenka- ekonomka
Rabochová Jiřina- kuchařka
Ságl Milan- školník, údržbář
Sieglová Romana - uklízečka
Solaříková Marie- kuchařka
Vejdělková Lenka- kuchařka
Zigmund Ján- údržbář



UČEBNÍ PLÁNY
Základní škola

Ve škole bych nic neměnila - je tu řád, jsou tu milí lidé a všichni, teda
skoro všichni, se tu máme rádi . ... Tato škola se den ode dne mění.
Naučili jsme se tu spoustu nových věcí - jak se máme chovat, že
nemáme nikomu ubližovat. Naučili jsme se psát, číst, počítat a vše
možné, jistě nic zbytečného - samé užitečné věci, které se nám budou
hodit do budoucna. 

Karolína Vantová, 7
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Proč jsem nedával pozor při českém jazyce
Hlavní příčinou mé nesoustředěnosti a velice výrazného nedávání
pozor při hodinách českého jazyka je asi má představivost. Zřejmě
příliš často ve svých představách zalétávám ke studentkám 1. ročníku. 
Zcela nepochybně mě zasáhl Amorův šíp lásky a částečnou vinu na tom
bude mít i mé dospívání. Asi jako všichni hoši mého věku se začínám
po těch překrásných dívkách otáčet. A v tom je ten zádrhel - nemůžu se
o těch představ odtrhnout!

Ale je tady i další problém, a to přemíra mé energie. Mám jí v sobě na
rozdávání. I když se jí snažím nejakým nenápadným způsobem zklidnit, 
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mé tělo si prostě dělá, co chce. A pak vidíte, jak sebou házím, škubu,
poskakuju a nedávám pozor. Myslíte si, že se bavím s Pavlem? Tak to
vůbec není. Pavel je spíš jako můj starší bratr, neustále mě uklidňuje
a tím se vám snaží pomáhat, abyste mě pořád nemusela okřikovat.

A co říci na závěr? Přesto pevně věřím, že se mi postupem času podaří
mou představivost a přemíru energie uklidnit. A tak končím svou úvahu
a začínám své snažení o usměrnění svých citů a své energie.

Jiří Sedmihradský, 9.
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UČEBNÍ PLÁNY
Střední odborná škola služeb
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Úspěchy v soutěžích

Žáci a studenti školy se každoročně účastní řady nejrůznějších soutěží.
Nabídka je pestrá a zájem o účast velký. Vybrat si mohou ze soutěží
nejrůznějších typů:
Vědomostní a dovednostní - biologická olympiáda

- olympiáda v českém jazyce
- Mladý Pythagoras
- matematická soutěž Klokan
- Mladý zahrádkář
- Dopravní soutěž
- Student roku
- § 11/55
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Sportovní - přespolní běh
- stolní tenis
- petangue
- střelba ze vzduchovky
- běh do schodů
- Poprask
- přehazovaná
- basketbal
- vrh koulí
- Coca - cola cup
- Mc´Donalds cup
- softbal
- Pražské dětské olympijské hry 

Umělecké - Výtvarná olympiáda Centropen
- Malujeme na plátno
- Filmový plakát
- Barevné jaro Iberia
- Keramika
- Voda nad zlato
- Pražské vajíčko
- Pražská snítka
- Barevný svět
- literární soutěže O cenu Filipa Venclíka

O cenu Maxe Broda
Jeden svět
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Nejúspěšnější týmy a jednotlivci pak reprezentují školu ve vyšších
kolech soutěží, kde často stanou na stupních vítězů. 
Pochlubit se můžeme řadou úspěchů v obvodních, pražských
i národních kolech sportovních soutěží, např. 3x 1. místo ve stolním
tenise, 1. místo ve vybíjené, 1. místo ve vrhu koulí, 4x 1. místo
(florbal,basketbal,vybíjená, přehazovaná), 1x 2. místo (přehazovaná) a
2x 3. místo (florbal,vybíjená) v celopražské soutěži Poprask, 1. a 2.
místa družstev i jednotlivců v okresním finále ve střelbě ze
vzduchovky, 1. - 3. místo v přespolním běhu. 

Úspěšní byli naši žáci a studenti také v uměleckých a dovednostních
soutěžích, např. 2. místo studentky M. Nižaradzeové ve výtvarné částí
celostátní soutěže Voda nad zlato (2006), 1. místo studentky J. Šulcové
v kategorii novinářský článek celostátní literární soutěže O cenu Filipa
Venclíka (2003), 2. místo žáka O. Holuba v obvodním kole výtvarné
soutěže Barevný svět (2001) či 2. místo týmu žákyň 2. stupně
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v obvodním kole soutěže Mladý zahrádkář (2005).

Humanitární akce

Studenti střední školy se každoročně účastní řady humanitárních akcí:
Všichni studenti vždy 1. 12. absolvují Světový den boje proti AIDS
a v polovině května Květinový den Ligy proti rakovině
Studenti 2. ročníku oboru sociální péče pomáhají před Vánoci nebo
před Velikonoci při sbírkové akci nadačního fondu Plaváček
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Studenti 3. ročníku stejného studijního oboru se v dubnu účastní
sbírkové akce nadace Rozum a cit a v září sbírky Světluška Nadačního
fondu Českého rozhlasu
V říjnu a v květnu se jednotlivci ze všech tříd účastní projektu Šance

Zahraniční zájezdy

Už ve starých českých pohádkách se vydával Honza do světa, aby se
porozhlédl, jak to chodí v jiných krajích, a tím možná o trochu
zmoudřel a vyspěl. O mnoho jiný smysl a účel neměly a nemají ani
zahraniční cesty, na které se pod záštitou naší školy vydávali učitelé,
žáci a studenti.
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Stavidla jim samozřejmě zdvihlo období pro roce 1989. Dlouho
potlačované touze cestovat za "železnou oponu" popustili nejdříve
uzdu zaměstnanci školy prostřednictvím euforicky prožívaného
zájezdu do zemí Beneluxu na podzim roku 1991. Část prázdnin pak
strávili v dalších letech na společných cestách v Rakousku, Německu,
Švýcarsku, Francii, Velké Británii, nevynechali ani nádherný ostrov
Korsika, sousední Slovensko a členy svých rodin pozvali i na pobyt
u Jaderského moře v Chorvatsku.

Zaměstnance školy velmi brzy následovali i jejich svěřenci.
Každoročně organizované poznávací zájezdy se postupně staly jedním
z lákadel zejména pro studenty naší střední školy, ačkoli ani jejich
mladší spolužáci nezůstali pozadu. Vždyť který absolvent základní
školy se může v průběhu školní docházky pochlubit krásnými zážitky
z poznávacího zájezdu do Španělska, seznámením s půvaby města
Výmaru, zdokonalováním jazykových znalostí při pobytu v anglických 
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rodinách nebo školou v přírodě organizovanou v Itálii či Řecku.

Ještě pestřejší soubor však tvoří zahraniční výjezdy studentů střední
školy. Cyklicky se opakující návštěvy Paříže, Vídně, Provence,
Nizozemí, Velké Británie a jižní Itálie obohatila v posledních letech
zájmu studentů odpovídající návštěva koncentračního tábora
v Osvětimi a nedalekého Krakova. Pozdější setkání s absolventy naší
školy přesvědčují, že právě tyto společné pobyty se spolužáky a učiteli
utkvěly výrazně v jejich paměti a jsou trvalým svorníkem vzpomínek
na školu, jejímž jsou absolventy.
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Plesy RŠ A SOŠS

RŠ
1. 1. 3. 1996 - HOTEL PYRAMIDA 4. AB
2. 5. 2. 1997 - LUCERNA 4. ABC
3. 5. 1. 1998 - LUCERNA 4. ABC

SOŠS
4. 5. 1. 1999 - LUCERNA 4. AB
5. 15. 1. 2000 - VLTAVSKÁ 4.
6. 1. 2. 2001 - LUCERNA 4. AB
7. 24. 1. 2002 - ND SMÍCHOV 4. AB
8. 23. 1. 2003 - ND SMÍCHOV 4. AB
9. 6. 1. 2004 - LUCERNA 4. ABC
10. 7. 2. 2005 - LUCERNA 4. ABC
11. 14. 2. 2006 - LUCERNA 4. AB
12. 20. 2. 2007 - LUCERNA 4. AB
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Perličky z maturit

Staroindický epos je Známájáma

Hus byl pozván do Kostnice na schůzi

Genarálním tajemníkem OSN je Kofi Onan

Do bitvy jel Jan Lucemburský úplně slepý……. Když viděl, že je bitva
prohraná, dal chránit syna.

Egyptské malby nejsou interesantní, např. ryby v rybníku jsou
zobrazovány lekle.
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Při stavbě pyramid zemřelo mnoho otroků, někteří byli přiskřípnuti.

Švanda dudák měl začarované housle.

Druhy paměti: hmatová, čichová, očimová

Dávka státní sociální podpory: příspěvek na výživu psa

Neplatné manželství vzniká mezi bigamisty stejného pohlaví.
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Dny otevřených dveří

V novodobé historii školy se staly tradicí dny otevřených dveří.
Několikrát ročně zveme do školy všechny rodiče, aby se radovali spolu
se svými dětmi z úžasného zážitku nabývání nových poznatků. Nejvíce
návštěvníků přichází do tříd prvního stupně, a to nejen do hodin
všeobecně vzdělávacích předmětů, ale i na výuku v pracovnách
informatiky a do hodin estetických předmětů.

V lednu každého roku u nás vítáme rodiče budoucích prvňáčků.
Snažíme se představit naši školu v běžném provozu. Samozřejmostí je
přátelská, tvořivá atmosféra  a prostředí vhodné pro tvůrčí práci.
Zvláštní kapitolu tvoří dny otevřených dveří pro budoucí studenty
střední školy. Během několika let se vytvořil tvůrčí tým učitelů střední 
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školy, kteří nejen že provedou rodiče a budoucí zájemce po budově, ale
dokáží fundovaně zodpovědět veškeré dotazy ohledně budoucího
studia. Zdatnými pomocníky jim jsou i studenti školy, kteří se
podvečerů při dnech otevřených dveří se svými učiteli pravidelně
zúčastňují. Jejich názory a připomínky podávají budoucím adeptům
studia ucelený obraz o jejich dalším vzdělávání. 

Školní družina a zájmová činnost

Již při otevření nové školní budovy v roce 1966 začala fungovat
4 oddělení školní družiny, jejíž první vedoucí vychovatelkou byla paní
Irena Hatáková. Činnost této součásti školy byla od začátků různorodá.
Vznikla zde řada zajímavých rukodělných výrobků, pozoruhodných
výtvarných děl a byly zaznamenány i výborné sportovní výkony. Záhy 
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také vznikaly první zájmové kroužky, např. lyžařský, gymnastický,
divadelní a letecko-modelářský.

Ve škole se postupně začal tvořit model instituce s celodenním
výchovným systémem. Do tohoto schématu patřila školní družina,
vyučování i zájmová činnost, která byla na druhém stupni spojena
s fungováním školního klubu. Pro děti byla vytvořena velmi široká
nabídka zájmové činnosti. Namátkou můžeme připomenout kroužek
stolního tenisu, fotografický, střelecký….

Dnes škola nabízí 26 zájmových útvarů pro žáky základní školy,
12 kroužků pro středoškoláky a mateřská škola letos otevřela
4 zájmové aktivity. Nabídka zahrnuje tradiční trávení volného času při
sportu, činnosti výtvarné, hudební, ale i práci s informačními
technologiemi.

Pěvecký sbor Prážata a Resonance
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Pěvecký sbor Prážata a Resonance zahájil svou pravidelnou činnost na
Škole Kavčí hory v roce 2002 Letním koncertem pro rodiče, při kterém
spolupracoval s hudebním skladatelem Jindřichem Konířem. Již v roce
2003 byla na škole slavnostně otevřena moderní multifunkční učebna
a zároveň zkušebna pěveckého sboru, který se z velké částí podílel na
jejím vybavení.

Umělecké vedení tohoto tělesa tvoří Miloslava Pospíšilová, Věra
Jelínková a Pavla Čeňková a do činnosti sboru se aktivně zapojili i další
učitelé  školy (Markéta Měřinská, Kateřina Měšťánková, Jana Vrbová
a Jaroslav Pospíšil).

Za krátkou dobu působnosti na naší škole pěvecký sbor dosáhl řady
úspěchů. Každoročně pořádá množství vlastních i charitativních
koncertů, ale i koncerty pro významné české hudební agentury,
spolupracuje s našimi populárními zpěváky. Pěvecký sbor oslavil již
20 let své existence. Za tu dobu natočil 7 CD a 1 DVD, účastnil se
4 zahraničních turné a pravidelně pořádá zimní i letní pěvecká
soustředění pro děti a mládež. 

Do tří oddělení pěveckého sboru dochází dvakrát týdně kolem 150 dětí
nejen z naší školy, ale i z celé Prahy. Díky kulturnímu zázemí naší
školy se může činnost pěveckého sboru Prážata a Resonance neustále
rozvíjet.

REKONSTRUKCE ŠKOLY

Jak si představuji ideální školu
V kolektivu záleží především na učitelích. Věřím, že si téměř nikdo
z nich neuvědomuje, jak silně nás mohou ovlivnit. Jsem si jistá, že
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profesory by mělo jejich povolání především bavit. Není-li tomu tak,
mají ze studentů často špatnou náladu, kterou pak přenáší na žáky, 
a pod vlivem "domino efektu" jsou všichni otrávení. A tím se ocitáme
v začarovaném kruhu. No, řekněte sami - koho by bavilo učit se, když
se cítí naštvaný?
Přiznávám také učitelům jejich právo na vlídnější, chápavější
a ohleduplnější studenty, protože zachovat si dobrou náladu v učebně
plné "nemožných puberťáků" není zrovna nejjednodušší úkol. Tím se
dostáváme k problému vzájemné tolerance, která se v dnešní době
příliš nenosí. Ale odstranit tento problém není možné, dokud si
neuvědomíme, že opravdu existuje. Tak nám nezbývá, než se snažit...

Adéla Radlová, S3.A
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Rekonstrukce hlavní budovy školy

Hlavní budova školy, postavená v letech 1964 - 66 sloužila žákům bez
výraznějších stavebních zásahů a oprav čtyřicet let. V posledním
desetiletí již bylo zřejmé, že pro její další provoz bude třeba zásadní
stavební rekonstrukce.

Na základě projektu zpracovaného atelierem Antre pod vedením
ing. Karla Šípa a architekta Davida Vávry přistoupila Městská část
Praha 4 k první etapě stavebních úprav. 

Městská část Praha 4 tak věnovala žákům a studentům ke 40. výročí
školy ten nejhodnotnější možný dar - investici do zázemí pro jejich
vzdělávání.
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Tato etapa, která trvala od června 2005 do září 2006, znamenala
podstatnou rekonstrukci dvou školních pavilonů -"A" (odborné
pracovny, kanceláře, služební byt) a "C" (dvě tělocvičny, školní jídelna
s kuchyní a suterén s technickým zázemím školy). Zhotovitelem úprav
se na základě výběrového řízení MČ Praha 4 stala společnost
Podzimek a synové se svými subdodavateli.

Přes značný rozsah a dobu trvání této etapy rekonstrukce se škole
podařilo zajistit celý rozsah své činnosti v původní podobě. Díky
velkému pochopení, které projevily sousední školy, bylo zajištěno
přechodné stravování žáků (ZŠ Plamínkové a ZŠ Horáčkova), tělesná
výchova (ZŠ Jeremenkova) a uskladnění části školního majetku
a inventáře (ZŠ Na Planině).

Úpravy obou pavilonů se týkaly především těchto oblastí :
izolace suterénu, zateplení fasád a střechy, úprava interiérů, výměna
oken a dveří, výměna inženýrských sítí (silnoproudé a slaboproudé
rozvody, vodovod, kanalizace, topení), nové technologické celky
(gastrotechnologie, klimatizace, vzduchotechnika, tepelný výměník,
úpravna vody apod.), repase tělocvičného nářadí, měření a regulace,
protipožární zabezpečení a zabezpečení proti vniknutí.

Pro žáky a studenty uvedené úpravy znamenají :
- moderní a velmi estetické zázemí pro vzdělávání
- tři klimatizované pracovny PC
- zrekonstruovanou multifunkční mediální pracovnu
- novou učebnu fyziky s interaktivní tabulí
- novou pracovnu biologie a chemie
- moderní chemickou laboratoř

Škola Kavčí hory

49



- dvě nové pracovny na původní terase 3. poschodí
(jazykovou pracovnu a výtvarný atelier)

- dvě zrekonstruované tělocvičny
- nová sociální zařízení
- zrekonstruovanou keramickou dílnu
- krásnou školní jídelnu s moderní gastrotechnologií
- nejmodernější protipožární zabezpečení

V návaznosti na stavební úpravy škola věnovala nemalé prostředky do
vybavení zrekonstruovaných prostor. Jedná se především o nový
nábytek ve třídách, kabinetech a zázemí pro paní kuchařky, novou
výpočetní techniku ve třech pracovnách, interaktivní tabuli v učebně
fyziky, doplňky sociálních zařízení aj.
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Věříme, že naši žáci a studenti budou s novými prostorami opravdu
spokojeni a děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu první etapy
rekonstrukce podíleli, především investorovi stavby - Městské části
Praha 4.

Ve škole se mi líbí. Mám tu spousty kamarádů. Hodných kamarádů. Do
školy chodím od 1. třídy. Moc dobře tady vařili, ale teď se jídelna
rekonstruovala a v Plamínkové docela taky dobře vaří. Už se těším, až
zase budeme s kamarádama sedět v jídelně a budeme si zase spolu
povídat. Do školy se nechodím trápit, ale učit s hodnýma učitelkama.

Veronika Maršíková, 7.
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Když srovnám školu před devíti lety a teď, tak tu proběhlo mnoho změn.
Třeba před devíti lety nebyla na hřišti běžecká dráha ani klec s hřištěm.
A navíc teď po té rekonstrukci je to tu zase o něco hezčí, ale mrzí mě,
že už odtud odcházím, protože zde každý den zažiju spoustu legrace, ale
i problémy, které mě připravují na život.

Veronika Bojarová, 9.
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Co mi dala škola
Ať přemýšlím jak přemýšlím, vždy mě napadne spíš to, o co jsem přišel.
Vzala mi spaní po obědě, víru v Ježíška a v Mikuláše, víru v hodné tety 
- učitelky, ale rozhodně na prvním místě to byl čas. Čas, který jsem
mohl strávit v tělocvičně, na rybách nebo jenom doma. Mnohokrát jsem
během té doby seděl u vody, bylo mi krásně a najednou mi hlavou
projela myšlenka: „Mám všechny úkoly? Jsem naučený?“ Ta hrůza mě
pronásledovala pořád. Nejen na rybách, ale i na turnajích, na
dovolené.
Ale ne všechno bylo jen černé. Mnoho věcí mi škola také dala. Ranní
vstávání a cesty autobusem, zapařené svačiny v mikrotenovém sáčku
a neopakovatelnou vůni šatny po právě skončeném tělocviku. Díky
školnímu životu jsem poznal hodně lidských vlastností a charakterů -
jak mezi spolužáky, tak i mezi dospělými. Snad se mi takové zkušenosti
budou jednou hodit.
Co říci závěrem? A..., málem bych zapomněl, nepatří sem i toto?
Dobře upečený štrúdl, zvládnutí okopávání mrkve, výchova
k rodičovství, správný postoj při boxu... ale ne! Přece mi dala dobré
vzdělání!!!

Jan Tecl, 9.
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Slovo závěrem

Naše skromné literární dílo (můžeme mu říkat ročenka či almanach)
bylo určeno především těm, kteří alespoň část své životní dráhy prožili
ve zdech školní budovy, jejíž věk dospěl v letošním roce k číslici
čtyřicet. Společně s mnoha tisíci žáky, později i studenty i s desítkami
jejich učitelů jsme si připomněli její zajímavé osudy v minulosti, ale
zejména jsme chtěli představit její současnost. 

V lidském životě je čtyřicetiletí považováno za vrcholné životní
období, a tak i my věříme, že po náročné rekonstrukci, kterou nyní
naše škola prochází, má svá nejlepší léta ještě před sebou.
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