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 „Se sportem za vzděláním“ 

www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674 

 

Výroční zpráva 2015/2016 

 

 
 

 

1. Základní údaje o škole 

Název školy:     Základní škola Eden 

Adresa školy:     Vladivostocká 6/1035, Praha 10, 100 00 

Kontakty  telefon:    267 310 674, 272 742 290  

   fax:    272 738 443 

 web:      www.zseden.cz 

 email:     info@zseden.cz  

IČO: 659934497                IZO: 102337705               REDIZO: 600041158 

Jméno ředitelky školy:   PhDr. Bc. Jana Churáčková 

Kontakt:      272 738 443; churackova@zseden.cz 

Zřizovatel:      Městská část Praha 10 

Adresa zřizovatele:     Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10 

Kontakt na zřizovatele:   ústředna telefon: 267 093 111 

      podatelna fax: 272 739 587 

      https://podatelna.praha10.cz/ 

      www.praha10.cz 

Školská rada:  za zřizovatele             Bc. Jana Komrsková 

                                     Bc. Markéta Petrová 

za zákonné zástupce   Ing. Petr Soběslav - předseda 

                                      Radka Svačinová 

za pedagogy      Mgr. Petra Erbenová                     

    Mgr. Zdenka Kovaříková  

https://podatelna.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/
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Na základě rozhodnutí MŠMT č. j. 19 256/2010-21 ze dne 20. 7. 2010 je škola zapsána do 

školského rejstříku jako: Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035. 

Základní škola Eden poskytuje základní vzdělání v souladu s cíli základního vzdělávání 

uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

v platném znění a souvisejícími prováděcími předpisy v platném znění. Vzdělávání bylo 

realizováno v souladu se Školním vzdělávacím programem ZŠ Eden „Se sportem za 

vzděláním“. 

Předmětem činnosti základní školy je zajištění školní docházky dle § 36 v návaznosti na 

vzdělávací programy vymezené ustanovením § 3, a § 5 ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. 

Školské zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 zákona 

č. 561/2004 Sb. 

Předmětem činnosti školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání žáků ZŠ dle § 111 ve 

smyslu zákona č. 561/2004 Sb. 

 

2. Charakteristika školy 
Základní škola Eden ve Vladivostocké ulici v Praze 10 je sportovní školou s dlouholetou 

tradicí. 1. září 2010 byl škole udělen čestný název ZŠ Eden, do této doby byla škola známá 

jako ZŠ Vladivostocká.  

Škola je plně organizovaná, součástí školy je školní družina.   

Cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na nezbytnost sportu a 

pohybu pro zdravý vývoj člověka. Škola je určena žákům, kteří spolu se svými rodiči vnímají 

pohyb jako jednu ze základních hodnot, jako nedílnou součást zdravého životního stylu. 

Patronem školy je od 1. 9. 2009 pan Vladimír Šmicer, od 1. 9. 2011 pan Vladimír Růžička. 

Škola je zapojena do projektu Zdravá škola, která má tři základní pilíře: pohodu prostředí, 

zdravé učení a otevřené partnerství. 

Školní vzdělávací program nese motivační název „Se sportem za vzděláním“. Tělesná 

výchova je vyučována nadstandardně, a to nejen co se týče počtu hodin v učebním plánu, ale i 

ve smyslu kvality. Ke sportování jsou využívány vnitřní prostory (tělocvičny, posilovna, 

místnost pro spinning), venkovní prostory (hřiště s umělou trávou, s umělým povrchem, 

krátká běžecká dráha prostor pro skok vysoký a daleký, beachvolejbalové hřiště, prvky 

přírodní posilovny); výhodou je poloha školy v centru okolních sportovišť (plavání, bruslení, 

atletika, využívání házenkářského hřiště, fotbalových hřišť). Účastníme se mnoha sportovních 

soutěží, kde často vítězíme a kde zároveň objevujeme mezi našimi žáky sportovní talenty. 

Respektujeme využívání volného času našich žáků pro sportovní aktivity: těžiště vyučování je 

ve škole; domácí příprava na vyučování je promyšlená; ze strany kvalifikovaného 

pedagogického sboru je zajištěn profesionální individuální přístup. Sportování našich žáků 

rozhodně není na úkor kvality vzdělávání, protože trváme na oprávněných požadavcích na 

úroveň vzdělání žáků základní školy, neslevujeme z nároků na zodpovědný přístup žáků ke 

vzdělávání, na nezbytnou přípravu a na dodržování daných a dohodnutých pravidel. Chceme, 

aby naši žáci dosahovali takových výsledků, jaké odpovídají jejich možnostem. Tomu také 

odpovídá systém hodnocení, které je kombinované – tradiční známky spolu se slovním 

hodnocením, které umožňuje lépe postihnout soulad či nesoulad dosahovaných výsledků žáků 

s jejich schopnostmi. Systémem autoevaluace a evaluace ověřujeme požadovanou úroveň 

vzdělávání v ZŠ Eden. 

Do učebního plánu je od 4. ročníku zařazena etická výchova, protože ji považujeme za 

významný způsob primární prevence. Do vyučování zařazujeme exkurze, výlety, koncerty, 

výstavy, divadelní představení a projekty jednak v rámci ročníků a předmětů, jednak 

celoškolní tematické projektové vyučování a celoškolní soutěže.  
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ZŠ Eden je otevřena výzvám, které přináší vývoj pedagogiky (např. pilotáž a alternativa 

písma Comenia Script, matematika profesora Hejného, metody výuky…). 

Angličtina je vyučována od 1. ročníku formou nepovinného předmětu, od 3. ročníku jako 

povinný předmět, v 7. třídě měli žáci možnost volby dalšího cizího jazyka (ruština, němčina).  

Žáci školy se účastní výběrových lyžařských kurzů, adaptačních kurzů a škol v přírodě. 

Žáci 8. a 9. tříd se mohou stát členy Klubu mladého diváka. 

Vedení školy spolupracuje se Školním parlamentem, žáci jsou vedeni ke skutečně 

oboustranné spolupráci – zástupci třídních kolektivů se vyjadřují k dění ve škole a projevují 

vlastní aktivitu.  

Ve škole pracuje speciální pedagožka, která věnuje svou péči žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Žákům a jejich rodičům je připravena v případě potřeby pomoci také 

školní psycholožka, výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Nadaným žákům 

umožňujeme úpravu organizace vzdělávání.  

Škola sídlí v jedné budově z roku 1960. Budova prošla v posledních letech několika etapami 

modernizace včetně zateplení a kompletní rekonstrukce elektrorozvodů. Odborné učebny a 

všechny kmenové třídy jsou vybaveny moderní didaktickou technikou: v odborných učebnách 

a v každé třídě prvního stupně je interaktivní tabule, PC s připojením na internet, 

videopřehrávač a DVD; v každé třídě druhého stupně je místo připojení digitálních 

technologií. Infocentrum je přístupné v dopoledních i odpoledních hodinách a je využíváno 

jako učebna výpočetní techniky a školní knihovna.  Při hezkém počasí využíváme také 

zastřešenou přírodní učebnu a týpí na zahradě. Majetkem školy, nacházejícím se ve školní 

zahradě, jsou i dva skleníky. Každý žák má svou šatní skříňku. 

Občerstvení a pitný režim zajišťují automaty, nabízený sortiment ve spolupráci se školskou 

radou a školním parlamentem sledujeme ve snaze formování postojů žáků k nabídce potravin.  

Ve spolupráci se školní jídelnou je realizován projekt „Školní svačiny“. Školní jídelna nabízí 

k obědu výběr ze dvou jídel.  

Oddělení školní družiny využívala většinou pro svoji činnost místnosti vybavené a určené 

pouze školní družině – herny, vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu žáků však (poprvé) 

ve školním roce 2015/2016 bylo nutné, aby jedno ze sedmi oddělení využívalo prostory 

kmenové třídy. Kromě toho má družina k dispozici další prostory školy - počítačové  učebny, 

tělocvičny, školní dílnu, cvičnou kuchyň a venkovní prostory školního hřiště a zahrady, kde 

jsou pro družinu herní prvky, dva zabudované stoly na stolní tenis a odpočinkový koutek.  

Volnočasové aktivity dětí jsou realizovány v rámci školní družiny, na základě spolupráce 

s jinými subjekty, zejména sportovními kluby a agentury Kroužky. 

Škola realizuje řadu dlouhodobých projektů (Rodiče vítáni, Celé Česko čte dětem atp.), ke 

kterým ve školním roce 2015/2016 přibyly dva: Absolventské práce a Run and Help. 

Spolupracujeme s UNICEF zejména v rámci dlouhodobého projektu Adopce panenek a 

dalších jednorázových projektů. 

Ve škole jsou ve spolupráci s o. s. Život dětem pravidelně pořádány tzv. Srdíčkové dny, škola 

se pravidelně zúčastňuje festivalu Jeden svět. 

V rámci projektu ŠIK (školní informační kanál) je zajištěn přístup k aktuálním zprávám z 

domova i ze světa a zároveň jsou vysílány spoty - prevence sociálně patologických jevů, 

informace o výběru středních škol, systém ochrany obyvatelstva atp. tyto spoty lze využívat i 

ve výuce. 

Žáci sponzorují levharta obláčkového v pražské zoologické zahradě. 
Škola věnuje velkou pozornost autoevaluačním a evaluačním šetřením.  

Před školou vlaje vlajka školy, máme svou hymnu. 

 

3. Údaje o zaměstnancích školy 

a) personální zabezpečení 
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pracovníci k 27. 6. 2015 

fyzické osoby 

k 27. 6. 2015  

přepočtení 

pracovníci 

k 30. 6. 2016 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2016  

přepočtení 

pracovníci 

pedagogičtí 39 včetně 

vychovatelů, 

asistenta, 

speciálního pedagoga 

a školního psychologa 

36,9 41 včetně 

vychovatelů, 

asistenta, 

speciálního pedagoga 

a školního psychologa 

39,2 

nepedagogičtí 9 8,8 9 8,8 

celkem 48 45,7 50 48 

 

b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016 

 ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace 

I. stupeň   8 5 

II. stupeň 17 1 

vychovatelé   6 1 

asistenti ped.   2 0 

školní psycholog   1 0 

speciální pedagog   1 0 

celkem 35 7 

Pozn: 1 vychovatelka působí zároveň jako asistentka. 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v % (podle § 6 – 8 zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, v platném znění):  83 %. 

 

c) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016 

věk  do 20 let 21 - 30  let 31- 40 let 41-50 let 51-60 let  nad 61  z toho 

důchodci 

počet  0 8  10 11 11 1 1 
z toho žen  0 8  4 3 11 1 1 

Průměrný věk pedagogických pracovníků :  42,92 let. 

 

Ve školním roce 2015/2016 byly 2 zaměstnankyně na rodičovské dovolené. V průběhu 

školního roku 2015/2016 odešla na základě své výpovědi jedna zaměstnankyně, na konci 

školního roku ukončily pracovní poměr dohodou 4 zaměstnankyně.  Jedna kolegyně byla 

dlouhodobě nemocná. 

 

d) přehled zaměstnanců školy 

ředitelka školy   PhDr. Bc. Churáčková Jana  

zást. pro II. stupeň, statutár. zást. Mgr. Abrhám Daniel  

zástupce pro I. stupeň a ŠD Mgr. Pomahač  František 

výchovná poradkyně  Mgr. Kofroňová Helena  

školní metodik prevence   Mgr. Hůlová Barbara  

školní psycholog   Mgr. Víchová Radka 

speciální pedagog   Mgr. Hűbschová Václava  

ekonomka a hospodářka školy Skřivanová Lenka   

školník    Čepela Michal 

učitelé na I. stupni: Mgr. Šumberová Jana 

    Mgr. Himmerová Dagmar 

    Mgr. Zelená Markéta 

Mgr. Čalová Jitka 

    PhDr. Machová Ivana 
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    Mgr. Vítková Martina    

    Bc. Pittnerová Tereza      

    Mgr. Peltanová Jaroslava    

    Bc. Bočková Anežka       

    Mgr. Darániová Jana      

    Mgr. Žampová Marcela 

Mgr. Jandová Barbora 

Mgr. Mottlová    Martina        

učitelé na II. stupni:  Mgr. Jelínek Michal 

Mgr. Drahorádová Julie 

Mgr. Kovaříková Zdenka/ RNDr. Lubomír Malík 

    Mgr. Erbenová Petra 

    Mgr. Procházka Petr    

    Bc. Štiková Štěpánka      

    Mgr. Martincová Renáta   

    Mgr. Poletínová Pavlína 

    Mgr. Šimšová Kateřina     

netřídní učitelé:  Mgr. Osvaldová Věra  

    Mgr. Kofroňová Helena     

    Mgr. Hůlová Barbara       

    Mgr. Jíra Miroslav 

    Mgr. Halko Jiří 

Mgr. Bc. Bentley Petra 

asistentka:   Mgr. Ederová Ladislava 

    Davídková Jana, DiS.      

Vychovatel/ky školní družiny: Novotná Dana – vedoucí vychovatelka 

     Lomová Ivana 

     Davídková Jana, DiS.      

     Hellerová Irena      

     Štempáková Anna 

     Landová Věra      

     Saidl Jaroslav 

        

 
Kromě obecné náročnosti učitelského povolání jsou na naše učitele kladeny další nároky. 

Tyto nároky bezprostředně souvisejí s tím, že se snažíme ovlivnit budování hodnotového 
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žebříčku našich žáků v tom smyslu, aby vzdělání a sport stály v tomto žebříčku na vysokých 

místech, ne však proti sobě. Učitelé se musí vyrovnávat s takovými jevy, jako je např. únava 

žáků v souvislosti se sportovními aktivitami, méně volného času na domácí přípravu atd. 

Učitelé, resp. pracovní týmy, uvážlivě plánují pro své žáky různé vzdělávací akce mimo 

školu. V rámci obvyklých povinností jsou každoročně formulovány priority pro práci 

pedagogického sboru. Pro školní rok 2015/2016 to bylo zejména využívání IT vybavení 

školy, vnímání kladů a záporů při využívání technologických možností (mobilní telefony, 

tablety, virtuální prostor…) a vytváření postojů k těmto možnostem. 

     

4. Základní informace o školním roce 2015/2016 

Zahájení škol. roku:  úterý 1. 9. 2015 v 7,55 hod. před školou za přítomnosti patrona školy, 

    zástupce zřizovatele školy a hostů (přítomni Vladimír Šmicer, 

    Mgr. Bohumil Zoufalík, Tomáš Micka, Martin Dostál, Martin 

    Berkovec)    

Ukončení školního roku 2015/2016:  čtvrtek 30. 6. 2016 v 8,00 hod., v 8,45 rozloučení  

    s absolventy školy na hřišti za přítomnosti patrona školy a hosta 

    (Vladimír Šmicer, Roman Málek) 

Třídní schůzky:  1. třídní schůzka informativní se konala ve středu 30. 9. 2015 v 17 hod.    

      2. třídní schůzka se konala ve formě tripartitních setkání v listopadu 2015 

        3. třídní schůzka –  pro rodiče žáků prvního stupně v týdnu od 14. 12. 2015 

     konzultace po besídkách;  

     v pondělí 18. 1. 2016 v 17 hodin pro rodiče žáků 9. tříd 

     4. třídní schůzka se konala 16. 3. 2016 v 17 hodin po Jarmarku 

Pedagogické rady s programem hodnocení prospěchu a chování za hodnotící období –  

      čtvrtletí, pololetí: 11. 11. 2015, 18. 1. 2016, 20. 4. 2016 a 15. 6. 2016 

Prázdniny: podzimní prázdniny: čtvrtek 29. a pátek 30. 10. 2015   

  vánoční prázdniny: od středy 23. 12. 2015  do neděle 3. 1. 2016  

  pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2016 

  jarní prázdniny: 7. – 13. 3. 2016 

  velikonoční prázdniny: čtvrtek 24. a pátek 25. 3. 2016 
Lyžařské kurzy a školy v přírodě: 

     Adaptační kurz 6. tř. v penzionu Lumka v Jizerských horách: 7. – 9. 9. 2015 

Lyžařský kurz pro zájemce, Horský hotel Černá hora Krkonoše: 8. – 15. 1. 2016 

Škola v přírodě pro zájemce zjm. z 2. st., Černá hora Krkonoše: 8. – 15. 4. 2016 

Školy v přírodě pro třídy 1. stupně v různých objektech, nejč. Střelské Hoštice: květen a 

červen 2016 

Dny otevřených dveří:  pro rodiče – zájemce o přestup dětí do naší školy 20. 4. 2016

    v rámci programu „Do první třídy s úsměvem“  

    po dohodě kdykoliv 

Zápis do prvních tříd  ve dnech 2., 3. 2. 2016  

 

5. Hodnocení školního vzdělávacího programu 
Školní vzdělávací program s motivačním názvem „Se sportem za vzděláním“ začal vznikat v 

roce 2005 v souvislosti s  přijetím nového školského zákona a realizujeme jej od roku 2007. 

Vzdělávací program je coby „živý“ dokument každoročně aktualizován na základě 

konfrontace s požadavky školní praxe a s nároky MŠMT. Školní rok 2015/2016 byl tedy již 

devátým rokem realizace tohoto vlastního programu.  

Základním cílem realizace školního vzdělávacího programu „Se sportem za vzděláním“ je 

poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání, kdy vzdělávání je vnímáno jako aktivní 
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celoživotní proces, a podporovat u žáků vnímání sportu jako jedné ze základních zásad 

zdravého životního stylu. 

Školní vzdělávací program vychází z principů Zdravé školy, protože ZŠ Eden je do tohoto 

projektu zapojena a je součástí sítě škol podporujících zdraví. 

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u vedení školy a je zveřejněn na webových 

stránkách školy. 

 

6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 
žáci učící se cizí jazyk  

jako povinný předmět 

žáci učící se cizí 
jazyk jako povinně 
volitelný předmět 

žáci učící se cizí jazyk  
jako nepovinný předmět 

 1.  stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň 

AJ 157 217 0 116 0 

NJ 0 0 58  0 0 

FJ 0 0 0 0 0 

ŠJ 0 0 0 0 0 

RJ 0 0 54 0 0 

ostatní 0 0 0 0 0 

 

V 1. a ve 2. ročníku mají žáci možnost navštěvovat nepovinný předmět Angličtina, který je 

financován zřizovatelem, MČ Praha 10, v rámci účelové neinvestiční dotace „Výuka AJ pro 

1. a 2. ročník“. 

Od 3. ročníku je vyučována angličtina jako povinný předmět s časovou dotací 3 hodiny týdně. 

Žáci mohli navštěvovat kroužek anglického jazyka, kde se připravují na cambridgské zkoušky 

z anglického jazyka YLE Starters, Movers. 

Žáci 7. ročníku si vybírají z nabídky dvou dalších cizích jazyků – ruštiny a němčiny, který byl 

vyučován v souladu s učebním plánem s časovou dotací 2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku. 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání v oblasti pedagogiky považujeme za celoživotní proces. Proto se učitelé na 

základě plánu dalšího vzdělávání zdokonalují v přípravě na své náročné povolání. Celý 

pedagogický sbor se několikrát v průběhu školního roku účastní různých (i výjezdních) 

vzdělávacích akcí, kdy lektoři přicházejí přímo do školy a pracují se sborem jako s týmem.   

Pro každý školní rok je vypracován, resp. aktualizován Plán dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, a to v souladu se zákonem 563/2004 Sb., § 24, a vyhláškou  

č. 17/2005. Tento plán vychází z potřeb školy, zájmů pedagogických pracovníků  

a rozpočtových možností školy. 

Škola využívá nabídky různých vzdělávacích agentur, pro vzdělávací semináře jednotlivých 

pedagogů preferuje osvědčená vzdělávací střediska. 

Častou součástí pracovních porad je blok, věnovaný školnímu vzdělávacímu programu ve 

smyslu obsahu, používaných metod a organizačních forem. Učitelé si navzájem předávají 

informace z absolvovaných vzdělávacích akcí. Vzdělávání je rovněž samozřejmou úvodní 

přípravou na realizaci různých projektů. 

Nedílnou součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je individuální 

sebevzdělávání - samostudium.  

Vedení školy také ve školním roce 2015/2016 doplňovalo učitelskou knihovnu o zajímavé 

knižní tituly jednak na základě předpokládaných potřeb, jednak na základě projeveného 

zájmu. Rovněž byly prezentovány odkazy na různé webové stránky. 
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Absolvované vzdělávací akce: 

organizátor název akce počet účastníků časový rozsah 

vedení ZŠ, 

Manta Edu 

 

Týmová sborovna 

 

36 

 

2 dny 

PPP Praha 1,2,4 Supervizní setkání 6 cyklus 

 

PPP Praha 1,2,4 

Neurovývojový program pro 

žáky 

 

1 

 

2 dny 

vedení ZŠ, lektoři 

učitelé 

Počítačová gramotnost pro 

učitele 

12 15 x 90 min. 

vedení ZŠ, 

lektorka učitelka 

Jak se připravit na hodiny 

EtV a překonat stereotypy 

13 90 min. 

vedení ZŠ, 

lektor M. Kožíšek 

 

Nebezpečí kyberšikany 

 

8 

 

135 min. 

vedení ZŠ, 

lektor J. Horešovský 

 

První pomoc 

 

12 

 

135 min. 

MHMP OŽP Odpady a EVVO  Praze 1 3 hod. 

MHMP OŠ Inkluze 1 5 hod. 

Descartes Koučink učitele 1 5 hod. 

Descartes Angličtina hrou 1 5 hod. 

 

RWCT 

Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení 

 

1 

 

kurz 40 hod. 

Edulab Tablety ve výuce 1 3 hod. 

Setkání AŘZŠ výjezdy 1 celkem 3 dny 

Dyscentrum Rizika trestů, odměn a 

pochval 

1 7 hod. 

MČ Praha 10 OŠ Praha bezpečně online 1 4 hod. 

MČ Praha 10 OŠ 

lektor P. Zeman 

 

Legislativa 

 

2 

 

4 hod. 

Seminaria Fondy EU 1 5 hod. 

AV Media Konference SMART ve 

škole 

 

1 

 

6 hod. 

Meta Emoční sebeobrana pro 

učitele 

1 2krát 6 hod. 

Portál Cvičíme taj-či s dětmi 1 3 hod. 

EducaLab Škola dotykem 1 5 hod. 

Společně k bezpečí Řešení výchovných 

problémů ve třídě 

 

2 

 

5 hod. 

Kat. psych. UK Škola jako místo setkávání 2 6 hod. 

Fraus Konference Fraus 1 5 hod. 

Fraus Summit i-pady na ZŠ 1 6 hod. 

Fraus Letní škola českého jazyka 1 4 dny 

Oxford Společné vzdělávání 1 3 hod. 

ČČK Zdravotník zotavovacích 

akcí 

 

1 

 

víkendový kurz 

Matematika  

prof. Hejného 

 

Letní škola pro pokročilé 

 

1 

 

4 dny 

Vzdělávání členů školního poradenského pracoviště je uvedeno v bodu 10. 
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8. Údaje o žácích a jejich výsledcích 
a) Počet tříd 

 I. stupeň  II. stupeň Celkem 

k 26. 6. 2015 12 9 21 

k 30. 6. 2016 13 9 22 

škola nemá přípravné třídy ani specializované třídy – všechny třídy se vzdělávají podle 

stejného školního vzdělávacího programu a učebního plánu 

b) Počet žáků   

 I. stupeň (+ přípr.tř.) II. stupeň Celkem 

k 26. 6. 2015 263 234 497 

k 30. 6. 2016 274 217 491 

c) Průměrný počet žáků  

na třídu: 

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  

běžné třídy specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

21,07 0 24,1 0 22,32 

na učitele: 17,5 

Pozn.: údaj bez rozdělení na I. a II. stupeň z důvodu výuky některých předmětů na I. stupni 

učiteli II. stupně; bez asistenta pedagoga, vychovatelů ŠD, školního psychologa a speciálního 

pedagoga; včetně vedení školy 

d) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Na škole je 104 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho je 51 dětí s SPU, 30 jsou 

děti jinak znevýhodněné a 23 dětí cizinců či dětí z rodin s bilingvní výchovou. Tři žáci se učí 

podle individuálního vzdělávacího programu (IVP). Žádný žák nebyl přeřazen do ZŠ 

speciální. 

e) Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 – údaj k 30. 6. 2016 

Počet zapsaných dětí 

celkem 

Počet odkladů 

škol. docházky 

Do 1. ročníku nastoupí Předpokládaný počet 

1. tříd 

108 21 68 + 15 přípravná třída 3 + přípravná třída 

 

 
f) Výsledky přijímacího řízení  

na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 3  0 

soukromá gymnázia  0 0 

církevní gymnázia 0 0 
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na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou  ukončeny  maturitní zkouškou z devátých  

ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

6 9 5 7 13 1 41 

 

na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

1 0 0 0 6 0 7 

 

do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

10 0 

počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

 - v devátém ročníku: 58  

 - v nižším ročníku: 0 

 

g) zameškané hodiny 

zameškané hodiny 

neomluvené 

Šk. rok 

2014/2015 

počet hodin 

Šk. rok 

2014/2015 

počet žáků 

Šk. rok 

2015/2016 

počet hodin 

Šk. rok 

2015/2016 

počet žáků 

I. stupeň 348 5 39 2 

II. stupeň 292 15 369 14 

Celkem 640 20 408 16 

 

h) výsledky - hodnocení chování 

chování 1. pololetí 2. pololetí 

  žáci % žáci % 

velmi dobré 494 98,8 487 98,2 

uspokojivé 5 1,0 8 1,6 

neuspokojivé 1 0,2 1 0,2 

 

i) výsledky – prospěch 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

1. pololetí 

% 

2. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

% 

Klasifikováni   

                      I.st. 

281 100 274 100 

                    II. st. 219 100 217 100 

Prospěli        I. st. 281 100 274 100 

                    II. st. 209 95,4 212 97,7 

z toho s vyznam. 278 55,6 258 52,5 

Neprospěli   I. st. 0 0 0 0 

                   II. st. 10 4,6 5 2,3 

Neklasifikov.I.st  0 0 0 0 

                   II. st. 0 0 0 0 

 

 



 11 

celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 

I. stupeň 1,248 1,317 

II. stupeň 1,755 1,830 

Celkem 1,547 1,574 

Pozn.: Ve školním roce 2015/2016 v souladu se Školním vzdělávacím programem ZŠ Eden 

byli žáci hodnoceni kombinovaně – klasifikačním stupněm a slovním hodnocením. Pravidla 

takového kombinovaného hodnocení jsou součástí školního řádu. Kombinovaný způsob 

hodnocení je velmi efektivní, protože poskytuje potřebné informace a není pouhým 

konstatováním výsledku bez souvislosti např. s mírou úsilí, cestou ke změně…; jedná se o 

způsob náročný pro práci učitele. 

 
 

j) úspěchy v soutěžích a olympiádách  

Největších úspěchů dosahuje škola ve sportovních soutěžích. V celopražské soutěži o Pohár 

pražských školy (POPRASK) vybojovali naši žáci tradičně 1. místo (127,5 b.), a tím 

rozhodujícím způsobem přispěli k vítězství Prahy 10 v soutěži městských částí. Vzhledem ke 

dvěma republikovým vítězstvím jsme se ve školním roce 2015/2016 stali nejúspěšnější  

sportovní školou v České republice.  

Soutěžili jsme v mnoha sportovních odvětvích, uvádíme jen nejvýznamnější úspěchy: 
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Přespolní běh: 

st. žáci       4. místo Praha 10          

ml.žáci       2. místo Praha 10 

ml. žákyně  3.místo Praha 10 

 

Minikopaná: 

ml. žáci    1. místo Praha 10                    

st. žáci       1. místo Praha 10 

1. místo Praha 

1. místo ČR 

 

Florbal: 

st. žáci       2. místo Praha 10                      

st. žákyně   1. místo Praha 10 

1. místo Praha a 1. v ČR 

1. místo Trnava – mezinárodní turnaj V4 

ml. žákyně  1. místo Praha 10 

                     1. místo Praha  

ml. žáci       1. místo Praha 10 

1. místo Praha 

2. místo na kvalifikaci finále ČR 

4.-5. třída   1. místo Praha 10 

 

Házená: 

ml. žáci      2. místo Praha                      

ml. žákyně   2. místo Praha                     

2.-5. třída   6. místo Praha (miniházená Open Cup) 

 

Volejbal: 

st. žáci  1.místo Praha 10 

                        5.místo Praha 

 

Šplh: 

6.-9. třída  1. místo Praha (chlapci) 

                      

Mcdonaldś cup: 
2.-3. třída   1. místo Praha 

4.-5. třída    2. místo Praha 

 

Atletika (čtyřboj): 

st. žáci        2. místo Praha                         

ml. žáci       1. místo Praha 

st. žákyně    2. místo Praha 10 

ml. žákyně   4. místo Praha 

2.-5. třídy     6. místo Praha 10 (trojboj) 

 

Basketbal: 

st. žáci          1. místo Praha 10                        

st. žákyně     1. místo Praha 10 
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Stolní tenis: 

ml. žáci       1. místo Praha 10                       

st. žákyně    1. místo Praha 10 

  2.místo Praha 

ml. žákyně   2. místo Praha 10  

 

Nohejbal: 

st. žáci  2. místo Praha 10                  

ml. žáci  1. místo Praha 10 

  1.místo Praha 

 

Naši žáci však soutěžili nejen ve sportovních disciplinách, jak dokládá následující tabulka: 
Soutěže MŠMT  Školní kolo - účastníci Obvodní kolo - účastníci 

Olympiáda v českém jazyce 15   2 

Matematická olympiáda 33   7 

Dějepisná olympiáda 10   1 

Biologická olympiáda 28   0 

Archimediáda   0   0 

Pythagoriáda 61   2 

Pražský globus 20   2 

Olympiáda v anglickém 

jazyce 

17   0 

Další soutěže   

Výtvarná soutěž Svět kolem 

nás a vánoční čas (MČ) 

školní kolo – nejlepší práce 

předány na výstavu 

  4 ocenění 

Soutěž ve zdobení 

vánočního stromečku (MČ) 

 čestné uznání 

Recitační a pěvecká soutěž 

STRADEA 

31  7 

 

Život a dílo Karla Čapka 62 13 

Soutěž Karel IV. 458 7 
   

Školní soutěže jednotlivců: 

Superstar ZŠ Eden 

Výtvarná soutěž 

Sportovní hry ZŠ Eden 

 

Školní soutěže tříd: 

Soutěž v třídění odpadu 

 

 

 
 

Žáci rovněž dosahovali mnoha individuálních úspěchů v oblastech svých zájmů a 

volnočasových aktivit (nejen sportovních), o kterých informovali svoje spolužáky, učitele i 

vedení školy. 

Pravidelné sportovní aktivity kladou na žáky školy vyšší nároky. Volný čas žáků je věnován 

sportovním aktivitám, škola však setrvává na svých oprávněných nárocích na přípravu do 

školy při současném profesionálním přístupu pedagogů, kteří se opírají o kvalitní školní 

vzdělávací program a promyšlenou organizací výchovně vzdělávacího procesu.  

Budujeme u žáků pocit sounáležitosti se školou, pocit hrdosti, že reprezentují právě ZŠ Eden.  

Máme svého maskota, vlajku, hymnu, žákovské knížky, propagační materiály… 
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9. Hodnocení činnosti školní družiny  
Ve školním roce 2015/2016 navštěvoval školní družinu (ŠD) maximální možný počet dětí, 

tedy 200, které byly rozděleny do 7 oddělení. Pro nadpočetný stav žáků byl na začátku 

školního roku vytvořen kroužek Eda, který úzce spolupracoval se ŠD. Svou činnost ukončil 

ve druhém pololetí,  děti byly převedeny do ostatních oddělení ŠD. Pro velký zájem byla pro 

od školní roku 2016/2017 navýšena kapacita školní družiny.  

Práce s dětmi byla vedena v rámci vytvořeného Školního vzdělávacího programu ŠD při ZŠ 

Eden. Plánovaná výchovná a pedagogická činnost byla přizpůsobena tak, aby odpovídala 

věku dětí, jejich zájmům, schopnostem a tematicky korespondovala s ročními obdobími.  

Prostředí družiny splňuje nároky na činnost, která se zde v rámci výchovného působení 

provádí. Pozornost je věnována především  prevenci sociálně-patologických jevů 

v kolektivech.  V rámci aktivit, daných školním vzdělávacím programem ŠD, probíhaly v 

jednotlivých odděleních ŠD sportovní, znalostní, pěvecké a dramatizační činnosti a programy. 

Děti měly možnost zapojit se do činnosti v zájmových kroužcích stolního tenisu, plavání, 

cvičení na balančních míčích, hry na flétnu, v pěveckém kroužku a v kroužku dopravní 

výchovy a sportovních her. 

Jednotlivá oddělení mají vlastní prostory, jejichž estetickému vzhledu a funkčnímu vybavení 

je trvale věnována pozornost ve smyslu úpravy, vybavení nábytkem, nákupu pomůcek. Tři 

oddělení ŠD jsou rozšířena o nástavby – herní patra. Školní družina využívala také školní 

cvičnou kuchyň, tělocvičny a počítačové učebny, školní hřiště a vybudovaná zařízení - 

pískoviště s horolezeckou stěnou se skluzavkou, kolotoč, multifunkční věž s houpačkou, 

lanem na šplh a žebříkem, zahradní domeček a odpočinkový kout na zahradě s indiánským 

stanem. Prostředí na školní zahradě prošlo v létě a na podzim 2014 dispoziční úpravou tak, 

aby se dětem otevřely další možnosti – využívat trampolínu, prvky přírodní posilovny atp. 

Děti ze ŠD měly možnost pravidelně navštěvovat kurzy plavání v bazénu v areálu Slavie.  

V průběhu školního roku se děti zúčastnily plánovaných akcí a vycházek i divadelních 

představení. Vzhledem k množství zájmových kroužků, na které děti během svého pobytu ve 

školní družině odcházejí, je obtížné takové akce plánovat, je však třeba je za spolupráce 

jednotlivých vychovatelů realizovat. Pod vedením vychovatelů a ve spolupráci s třídními 

učiteli se děti aktivně účastnily příprav velikonočního jarmarku a vánočních besídek ve 

třídách. 

Vychovatelé ŠD spolupracovali s jednotlivými lektory, nejčetněji z agentury Kroužky. 

Někteří z nich se zúčastnili s dětmi pobytu ve škole v přírodě a výletů s třídami v rámci 

vyučování. S rodiči vychovatelé spolupracují jak na individuální úrovni při řešení 

výchovných problémů, tak i při setkáních v rámci třídních schůzek a programech školy pro 

rodiče. Spolupráce vychovatelů s rodiči je na dobré úrovni.  

Školní družina spravuje samostatnou webovou stránku v rámci školního webu. 

 

10. Poradenské služby školy 

Na ZŠ Eden je zřízeno školní poradenské pracoviště: jeho členkami byly ve školním roce 

2015/2016 výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Jitka Čalová, výchovná poradkyně pro 2. 

stupeň Mgr. Helena Kofroňová, metodička prevence pro 1. a 2. stupeň Barbora Hůlová, 

speciální pedagožka Mgr. Vendula Hübschová a školní psycholožka Mgr. Radka Víchová. 

Konzultační hodiny byly po telefonické či e-mailové dohodě, aby se mohly lépe přizpůsobit 

přáním rodičů. Konzultace využívali hlavně rodiče žáků, kteří se přišli poradit ohledně 

studijních nebo výchovných problémů a ohledně kariérového poradenství. O konzultace 

projevilo též zájem několik rodičů budoucích prvňáčků, kteří se informovali o možnostech 

odkladu školní docházky. 

Naše škola úzce spolupracuje s PPP pro Prahu 10 v Jabloňové ulici. Pravidelně jednou za 

měsíc do školy docházejí zaměstnankyně poradny PhDr. Ivana Růžičková (psycholožka) a 
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Mgr. Jana Kycltová (speciální pedagožka). Konzultací někteří třídní učitelé využívali 

pravidelně, někteří dle aktuální potřeby. Pravidelného setkávání  se účastnily vždy výchovné 

poradkyně, školní speciální pedagožka Mgr. Vendula Hübschová, která na naší škole pomáhá 

dětem s SPU, a školní psycholožka Mgr. Radka Víchová.  

Cílem spolupráce se speciálním pedagogem je poskytnout přímou speciálně pedagogickou 

pomoc žákům s SPU, zlepšit jejich školní úspěšnost, zvýšit studijní motivaci, dále poskytnout 

speciální pedagogické služby také rodičům žáků a pedagogům ZŠ. Jedná se především o 

pomoc při osvojování či procvičování učiva, při osvojování efektivních učebních strategií, o 

podporu a vedení při překonávání neúspěchu. Výběr žáků proběhl na základě doporučení 

psycholožek z PPP, třídních učitelů a výchovných poradkyň. Byli vybráni žáci, kteří mají 

výrazné potíže se zvládnutím některých školních dovedností a projevují se u nich příznaky 

některé z vývojových poruch učení, ale také žáci se sociálním znevýhodněním a z jazykově 

odlišného prostředí. Do nápravy, kterou prováděla speciální pedagožka Mgr. Vendula 

Hübschová, bylo zapojeno celkem 18  žáků z 1. – 5. tříd. Učitelé i rodiče hodnotí reedukační 

péči velmi pozitivně. Cíl - zlepšovat proces inkluze žáků s SPU a zmírňovat vzdělanostní 

nerovnosti - je úspěšně plněn. 

Pracovnice pedagogicko psychologické poradny provedly v prosinci depistáž ve 2.C. Účelem 

depistáže bylo podchycení žáků, u kterých by se mohly v blízké budoucnosti rozvinout SPU. 

Psycholožky seznámily třídní učitelku a výchovné poradkyně s výsledky depistáže, dvěma 

žákům byla doporučena návštěva v PPP.  

V PPP a jiných zařízeních (dětská neurologie, dětská psychiatrie) bylo na základě doporučení 

třídního učitele či žádosti rodičů vyšetřeno během tohoto školního roku 28 žáků. Kromě 

služeb PPP Prahy 10 využívali rodiče nabídky služeb PPP pro Prahu 1, 2 a 4, soukromého 

psychologa a soukromého speciálního pedagoga. Na škole bylo podchyceno celkem 104 dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho bylo 51 dětí se SPU, 30 byly děti sociálně 

znevýhodněné a 23 dětí cizinců či dětí z rodin s bilingvní výchovou. Tři děti se vzdělávaly 

podle individuálního vzdělávacího programu (IVP). 

Ve škole působila rovněž školní psycholožka Mgr. Radka Víchová. Dle potřeby hospitovala 

ve třídách. Zaměřovala se na žáky s poruchami chování, na akutní řešení konfliktních situací 

ve třídách a ve škole. Podílela se na odhalování a předcházení šikaně. Aktivně spolupracovala 

s třídními učiteli, s výchovnými poradkyněmi a s vedením školy. Školní psycholožka se 

zúčastnila pěti výchovných komisí, které řešily výchovné problémy našich žáků. Vedení školy 

se školní psycholožkou svolalo mimořádnou třídní schůzku s rodiči žáků 3. A, kdy důvodem 

bylo projednávání nekázně žáků a narušené vztahy mezi žáky ve třídě. 

Výchovné poradkyně spolupracují především s OSPODem pro Prahu 10. V letošním roce 

jsme spolupracovali také s OSPODem pro Prahu 3, 4, 5, 8 a 13, zároveň s OSPODem při 

Městském úřadu Černošice, Kralupy nad Vltavou, Strakonice a Vodňany. Pravidelně zasíláme 

zprávy sociálním pracovnicím o prospěchu, chování, školní docházce a domácí přípravě 

sledovaných dětí. Ve školním roce 2015/2016 sledoval OSPOD 10 žáků. Škola ohlásila 4 

případy záškoláctví a 5 případů podezření na zanedbání péče. Spolupráce s OSPODem se 

většinou jeví jako dobrá.  

I v letošním roce fungoval na naší škole logopedický kroužek pod vedením Mgr. Jitky 

Čalové, která je vystudovaná speciální pedagožka se zaměřením na logopedii. Kroužek 

navštěvovaly v průběhu roku 3 děti, které udělaly velké pokroky. 

V 8. třídách proběhlo dobrovolné skupinové vyšetření k volbě povolání v PPP P10. 

Zúčastnilo se celkem 14 žáků.  

V devátých ročnících byli žáci směrováni pro závěrečné rozhodování při výběru střední školy. 

Se svými třídními učiteli se zúčastnili Scholy Pragensis. Na škole proběhlo několik prezentací 

středních škol. Rodičům a žákům byly průběžně poskytovány informace o průběhu 



 16 

přijímacího řízení. Žákům byly vytištěny přihlášky a vyplněny zápisové lístky na střední 

školy. 

V tomto školním roce se výchovné poradkyně zúčastnily školení: „Praktické užití plánu 

pedagogické podpory“, „Společné vzdělávání krok za krokem“, „Jak přežít pubertu svých 

dětí“, „Řešení výchovných problémů ve třídě“, „Klady a zápory hyperaktivity“, „Respektovat 

a být respektován - odměny a tresty“. Školní psycholožka se navíc zúčastnila školení: 

„Kyberšikana“, „Závislosti u dětí“, „Tělo jako cesta ke zdraví“, „Masáže ve školách MISP“, 

„Terapeutický výcvik Biosyntézy“ a dalších. 
 

11. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 

Škola se profiluje sportem a rozvíjí v tomto smyslu pohybové nadání žáků. Školní vzdělávací 

program „Se sportem za vzděláním“ vnímá sport a pohyb jako jeden z pilířů zdravého 

životního stylu.  Rozvoj pohybového nadání žáků je rovněž prováděn na základě projektu 

Intenzifikace sportovních tříd, spolupracujeme zejména se sportovními kluby ledního hokeje a 

fotbalu. Posláním projektu je zabezpečovat sportovní přípravu a závodní činnost pohybově 

nadaných žáků a vytváření pohybových a výkonnostních předpokladů pro výběr do kategorie 

dorostu, juniorů a dosažení maximální výkonnosti v seniorské kategorii. Škola na základě 

dohody o spolupráci vytváří organizační a prostorové podmínky pro realizaci sportovní 

výchovy. Zajišťuje nejen rozvrh, který umožňuje návaznost na tréninky, ale také mimořádný 

přístup pedagogického sboru. Přípravy učitelů na vyučování vycházejí z principu eliminace 

přetěžování žáků. Spolupráce školy s jednotlivými trenéry je zajištěna jednak prostřednictvím 

učitelů pověřených spoluprací s fotbalovým a hokejovým klubem, jednak pomocí 

zprostředkovaných kontaktů přímo mezi třídními učiteli a trenéry. 

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. 

Nároky na žáky, ale i na učitele jsou na této škole vyšší, protože je nutné dosáhnout harmonie 

v požadavcích na kvalitu všeobecného vzdělávání na straně jedné a rozvoj sportovních talentů 

na straně druhé. Aby bylo možné této harmonie dosáhnout, jsou kladeny vysoké požadavky 

na profesionalitu pedagogů a je nezbytné úzce spolupracovat s rodiči žáků. Spolupráce školy 

s rodiči je zajištěna i prostřednictvím konzultací, třídních schůzek, webových stránek, 

kulturních i charitativních programů a sportovních akcí. Rodiče s učiteli komunikují osobně, 

telefonicky, písemně nebo prostřednictvím emailů. Snažíme se o spolupráci s rodiči na 

různých úrovních – nabízíme také účast při společných akcích třídy či školy.  

Protože jsme si vědomi důležitosti spolupráce se zákonnými zástupci žáků, hledáme nové 

možnosti – od školního roku 2014/2015 jsme každou první středu v měsíci pořádali tzv. 

rodičovské kavárny. Rodiče měli možnost přijít do školy a besedovat při kávě, čaji a drobném 

občerstvení o tom, co mají na srdci. 

Škola je zapojena do projektu „Rodiče vítáni“, protože si uvědomujeme, jak nezbytná je 

vzájemná informovanost a jak potřebná je spolupráce na základě vzájemné důvěry; 

požadovaná kriteria jsme ve školním roce 2015/2016 opět splnili.  

Školská rada pracuje v souladu s platnou legislativou, jednání probíhají obvykle na výzvu 

ředitelky školy. 

Škola spolupracuje se sousední MŠ, o své činnosti pravidelně informuje prostřednictvím 

bulletinu „Edeník“ také ostatní MŠ v regionu Prahy 10: zorganizovali jsme společné 

sportování předškoláků a prvňáčků a návštěvy dětí z předškolních tříd v prvních třídách. 

Předškolákům nabízíme program „Do první třídy s úsměvem“ 

Prostřednictvím školního parlamentu usilujeme o vyšší úroveň zapojení žáků do života školy. 

Každá třída má v parlamentu svého zástupce. Jeho úkolem je zaznamenávat a předávat 

spolužákům své třídy informace, které získává na schůzkách s vedením školy. Tyto schůzky 

se konají podle potřeby, obvykle dvakrát za měsíc. Stejně důležitým úkolem každého člena 

parlamentu je ale opačná cesta informací – od spolužáků k vedení. Týká se různých problémů, 
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připomínek, ale i námětů a nápadů, které je potřeba řešit ve spolupráci s vedením školy. Ve 

školním roce 2015/2016 zorganizoval parlament samostatné akce – soutěž o nejoblíbenějšího 

učitele, předvánoční burzu hraček a knih, Pomocná ruka, Den naruby a sběr papíru. ZŠ Eden 

je nositelem certifikátu „Škola pro demokracii“. 

Ve škole nepůsobí odborová organizace. 

 

12. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

Ve školním roce 2012/2013 se především díky Mgr. Bc. Petře Bentley podařilo, že byla ZŠ 

Eden přijata se svým projektem „Rainbow of cultures“ do programu Comenius a od Národní 

agentury evropských programů získala finanční prostředky na mezinárodní spolupráci se 14 

zeměmi EU v letech 2013 – 2015. 

Školní rok 2015/2016 byl tedy věnován hodnocení projektu – jednak jeho výstupů, které jsou 

popsány v závěrečné zprávě, ale především získaných zkušeností a celkového přínosu. Jsme 

přesvědčeni o tom, že mezinárodní spolupráce dává žákům a učitelům možnost rozvoje 

mnoha oblastí osobnosti (nejen té jazykové) a jsme připraveni využít získané kontakty i 

reagovat na nové výzvy, které by otevíraly nové možnost mezinárodní spolupráce. Ve 

školním roce navštívili školu učitelé z tureckých škol.  

 

13. Zkušenosti s péčí o nadané žáky 
Vzhledem k tomu, že škola se profiluje sportem a navštěvuje ji mnoho žáků – sportovců 

různých oddílů, je zřejmé, že se v tomto smyslu jedná zejména o nadání pohybové. 

Rozvoj pohybového nadání je zajištěn ze strany školy rozvrhem, umožňujícím návaznost na 

tréninky, přístupem pedagogického sboru – přípravy na vyučující hodiny vycházejí z principu 

eliminace přetěžování žáků. 

V některých jednotlivých případech přistupovalo vedení školy k úpravě organizace 

vzdělávání v souladu s §17 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. 

 

14. Polytechnická výchova 
Zásluhou prozíravosti předchozích paní ředitelek nebyla na naší škole zrušena odborná 

učebna - dílny. Je to místo, kde naši žáci nejen vytvářejí různé výrobky z rozličných 

materiálů, ale kde i rozvíjejí své schopnosti, získávají dovednosti a vytvářejí vztah k manuální 

práci. To v některých individuálních případech ovlivňuje výběr střední školy.  

Ve školním roce 2015/2016 byla dílenská sbírka rozšířena o další vybavení, využívané 

v hodinách pracovních činností. 

Ve škole je k dispozici také školní kuchyňka, pracovna chemie a fyziky.  

 

15. Zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí do ZŠ 
Výchovné poradkyně spolu se školní metodičkou prevence spolupracovaly s třídními učiteli 

v oblasti začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které vyžaduje: 

-  nezbytné četné připomínání povinností zákonných zástupců (zjm. prevence záškoláctví), 

často ve spolupráci s OSPOD a v jednom případě i ve spolupráci s Policií ČR  

- vyšší než obvyklou míru monitorování vztahů mezi dětmi ve třídě a následné aktivity 

s cílem spokojeného jednotlivce a zdravého kolektivu. 

 

16. Vzdělávání cizinců  

Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států k 30. 6. 2016 (podle jednotlivých zemí) 

Stát EU počet žáků 

Slovensko 9 

Polsko 1 
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Stát mimo EU počet žáků 

Rusko 3 

Ukrajina 4 

Tádžikistán 1 

Arménská republika 1 

Mongolsko 2 

Sierra Leone  1 

Ve školním roce 2015/2016 nebyly kromě obvyklých problémů se zvládnutím jazyka 

zaznamenány problémy se  začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, u kterých by bylo 

možno předpokládat přímou souvislost s problematikou integrace dětí cizinců. Výjimkou bylo 

problematické jednání s rodiči jednoho žáka, kteří se školou spolupracují pouze formálně a 

negativně tak ovlivňují vzdělávání, resp. rozvoj schopností svého syna. 

 

17. Environmentální výchova 
Cílem environmentální výchovy je vytvořit kladný vztah žáků ke svému okolí a životnímu 

prostředí, formovat odpovídající postoje. Ve školním roce 2015/2016 byla EVVO realizována 

podle plánu EVVO, jedná se o průřezové téma školního vzdělávacího programu.  

Většina pedagogů je ochotna spolupracovat a aktivně přistupovat k environmentální výchově. 

Koordinátorka EVVO absolvovala v září seminář Odpady v rámci DVPP na Magistrátu hl. m. 

Prahy.  

Veškeré aktivity byly v podobě článků a fotografické dokumentace vždy po ukončení akce 

zveřejněny na webových stránkách školy či jednotlivých tříd. 

V letošním školním roce jsme se opět zaměřili na šetření vodou a energiemi. Sledujeme 

spotřebu vody, žáci jsou informováni o spotřebě vody při splachování na WC a možnostech 

úspory. Při dostatku přirozeného světla nepracujeme se staženými žaluziemi.  

Proběhla každoroční celoroční soutěž v třídění odpadu (směs, plast, papír, bioodpad, baterie, 

malé elektrospotřebiče) a sběr starého papíru.  

V říjnu 2015 za námi přicestovali sokolovití a krahujcovití dravci. Program byl pro všechny 

žáky školy, kteří byli rozděleni na první a druhý stupeň. Stáli v kruhu, aby měli perfektní 

výhled. Po obvodu kruhu byli rozmístěni denní dravci, uprostřed kruhu byly sovy. Součástí 

programu byla soutěž o zajímavé ceny s obrázky dravců, která ověřovala, zda žáci dávají 

během výkladu a ukázek pozor. Největším zážitkem bylo vypouštění dravců na oblohu.  

Žáci 9. ročníků se seznámili s pojmem EKOSTOPA, každý si vypočítal svůj vliv na planetu 

Zemi a zamýšlel se, ve které oblasti by mohl jednat promyšleněji.  

V listopadu se žáci 1. ročníků zúčastnili programu Ptačí krmítka do školních zahrad, při 

kterém instalovali na školní zahradu ptačí krmítka a povídali si o ptáčcích.  

K osvojování dílčích výstupů využíváme terénní formy výuky (vycházky do přírody, ŠVP, 

návštěva Toulcova dvora, Kunratického lesa, Hostivařské přehrady, okolí Botičského potoka,  

exkurze do ZOO a do botanické zahrady). Žáci prvních ročníků tradičně zasadili „své“ 

stromečky. Na 2. stupni jsou výstupy velmi těsně propojeny s očekávanými výstupy 

přírodopisu, zeměpisu a chemie.  

Připomínali jsme si ekologicky významné dny jako Evropský den bez aut, Den stromů, 

Světový den vody, Den Země a Světový den životního prostředí. 

Školní zahrada byla využívána při prvouce, přírodovědě, přírodopisu a pracovních činnostech. 

Za příznivého počasí se žáci vzdělávali v přírodní učebně.  

Utváření správných názorů a postojů k otázkám udržitelného rozvoje napomáhá vzdělávání 

v environmentální oblasti a mezipředmětová spolupráce. Žáci dovednosti získané ve škole 

aplikují v každodenním životě, čímž aktivně ovlivňují své nejbližší okolí. 
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18. Multikulturní výchova 
Multikulturní výchova je realizována jednak jako průřezové téma (viz školní vzdělávací 

program), jednak jako blok v předmětu Zdravotní výchova, a to v 8. a 9. ročníku.  

V každodenním životě školy je samozřejmě praktickou multikulturní výchovou kontakt se 

spolužáky jiných národností, etnik.  

Ve školním roce 2015/2016 jsme ve smyslu školního vzdělávacího programu,  v souladu 

s celoročním projektem Respekt a ve spolupráci s různými organizacemi (např. Amnesty 

international; dobrovolníci během migrační krize…) snažili v dětech budovat humánní 

postoje a informovat o lidských právech. Toto téma bylo i několikrát předmětem 

pedagogických rad.  

Žáci 3. – 9. tříd jako každý rok navštívili projekce festivalu Jeden svět. 

 

19. Prevence rizikového chování 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů pracovala metodička prevence v souladu s  

preventivním programem školy a spolupracovala s kolegy – pedagogy při řešení jednotlivých 

konkrétních problémů, vstupovala do jednání s žáky a jejich zákonnými zástupci. 

Cílem minimálního preventivního programu školy je orientace v oblasti osobního bezpečí a 

možných rizik, výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvíjení osobnosti žáka, zejména ve 

smyslu minimalizace rizik vzniku či rozvoje sociálně patologických jevů. 

Tyto uvedené okruhy jsou součástí mnoha vzdělávacích předmětů (zjm. etická výchova, 

zdravotní výchova, občanská výchova, výtvarná výchova, přírodopis a přírodověda, chemie, 

vlastivěda, literatura) a výchovného působení pedagogů.  

Dále byly uplatňovány různé formy a metody působení na jednotlivce a skupiny dětí, 

zaměřené na podporu rozvoje osobnosti a sociálního chování. Škola spolupracuje s několika 

subjekty, které pomáhají realizovat preventivní program v plném rozsahu.  

Ve školním roce 2015/16  se uskutečnil adaptační výjezd 6. ročníků. 

Proběhla komplexní prevence ve vybraných třídách a selektivní prevence v třídě 3.A ve 

spolupráci s o. s. Život bez závislostí.  

Preventivní program byl pro školní rok 2015/16 byl opět aktualizován, stanovili jsme si nové 

krátkodobé cíle (Parlament – větší samostatnost a aktivita, patronát žáků devátých tříd nad 

žáky prvních ročníků, lyžařský víkend pro pedagogické pracovníky). V tomto školním roce 

jsme zažádali o grant na MČ Praha 10 – (Komplexní program primární prevence SPJ , Zdravý 

kolektiv ZŠ Eden a Divadlem k prevenci). 

Spolupráce s Městskou policií byla zaměřena na dopravní výchovu pro 1. stupeň. 

Žáci 2. stupně se zúčastnili dotazníkového šetření www.proskoly.cz (sociometrie). 

Parlament zorganizoval předvánoční burzu hraček a knih, anketu nejoblíbenější učitel na 2. 

stupni a Den naruby.  

Žáci devátého ročníku starší patnácti let navštívili vazební věznici v Ruzyni. 

Nedílnou součástí prevence je vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí, 

proto škola spolupracuje s agenturou Kroužky. Tato spolupráce je hodnocena jako velmi 

úspěšná a přínosná. 

V závěru školního roku jsme realizovali opět „Živou knihovnu“ pro žáky devátého ročníku. 

Žáci 4. a 5. ročníků absolvovali představení Divadelty na téma kyberšikana. 

Pedagogové průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci na škole z hlediska rizik výskytu 

sociálně patologických jevů a při vzájemné spolupráci a spolupráci s odborníky uplatňují  

různé metody a formy řešení, využívají nejrůznějších dostupných možností. V tomto smyslu 

bylo jako každoročně provedeno autoevaluační dotazníkové šetření a následně přijata 

vyplývající opatření. 

Velmi důležitá je v oblasti sociálně patologických jevů týmová práce členů pedagogického 

sboru, která se zaměřuje na rizika v této oblasti. Zároveň probíhají pravidelné konzultace 
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školního poradenského pracoviště. Škola je součástí sítě škol podporujících zdraví, má titul 

Zdravá škola - její prioritou je vytvořený zdravého prostředí pro rozvoj žáků. 

 

20. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji 

ZŠ Eden navštěvují žáci nejen z celé Prahy, ale i ze vzdálených míst České republiky. Škola 

se profiluje sportem a rozvíjí v tomto smyslu pohybové nadání žáků. 

Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy (z kterých krajů dojíždějí)  

Kraj: Počet žáků celkem Z toho nově přijatí 

Jihomoravský 2 0 

Liberecký 1 0 

Pardubický 2 0 

Středočeský 60 5 

Ústecký 5 0 

Vysočina 1 0 

Zlínský 1 0 

Moravskoslezský 1 1 

 

21. Další údaje o ZŠ 
a) některé akce ve školním roce 2015/2016 

Všechny akce, které se uskutečnily ve školním roce 2015/2016, měly cíle vzdělávací nebo 

výchovné – přispěly ke zkvalitnění vzdělávacích služeb školy či budování pozitivního klimatu 

ve třídách i ve škole jako celku.  

Akce byly zveřejňovány na webových stránkách školy a o většině  z nich informoval 

měsíčník „Edeník“. Ne vždy se však podařilo vzhledem k omezenému prostoru měsíčníku 

informovat o všech akcích (nedošlo např. na informace o všech sportovních úspěších, 

dvojboji prvňáčků a předškoláků ze sousední mateřské školky, jablíčkových dnech, návštěvě 

divadelních představení a programů v knihovně, o celoškolním projektovém vyučování Letem 

hudebním světem, o projektu Vánoce v krabici, programu Veselé zoubky, o skutečném dárku 

učitelů ZŠ Eden (Člověk v tísni), o programu Planeta Země, o všech představeních Klubu 

mladých diváků, o tradičním Jarmarku, o všech návštěvách Toulcova dvora, o Noci 

s Andersenem, o soutěži Stradea…. ).  

Všech 10 čísel (září 2015 – červen 2016) je samostatnou přílohou této výroční zprávy. 

 

b) granty, o které jsme ve školním roce 2015/2016 žádali  
kdo grant vypsal oblast název projektu požadovaná 

částka 

přidělená částka 

MČ Praha 10 Protidrogová 

prevence a 

prevence 

kriminality 

Zdravý kolektiv ZŠ 

Eden:  

představení Divadelta  

Život bez závislostí 

Adaptační výjezd 6. tříd 

105 840 Kč 

 

63 000,-  

32 340,- 

10 500,- 

63 000 Kč 

 

37 000,- 

19 000,- 

  7 000,- 

 

c) dary, služby a částky získané od sponzorů  

sponzor popis částka 

Ve školním roce 2015/2016 byl škole poskytnut účelově vázaný dar (na školu v přírodě) ve 

výši 2000,- Kč. 

 

d) výjezdy žáků mimo objekt školy 

výjezd počet výjezdů počet žáků 

Adaptační kurz 1 47 
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Malta 1 12 

Lyžařský kurz 1 73 

Škola v přírodě 4 176 

 

Hodnocení výše uvedených akcí:Všechny uvedené akce splnily svůj požadovaný a plánovaný 

účel, proběhly bez závažnějších problémů a byly řádně vyúčtovány.  

 

e) způsoby prezentace školy na veřejnosti 

Škola se prezentuje jako základní škola se sportovním zaměřením, která poskytuje svým žákům 

kvalitní základní vzdělání a je dostupná všem žákům bez ohledu na to, na jaké úrovni sportují. 

Prezentujeme se obvyklými a přirozenými způsoby: prostřednictvím našich žáků – jejich 

výsledků, úspěchů včetně sportovních soutěží veřejných vystoupení, jejich vnímáním školního 

prostředí a jejich pocitem sounáležitosti se školou; prezentujeme se prostřednictvím 

spokojených rodičů; prezentujeme se prostřednictvím našich učitelů, vysoké úrovně jejich 

práce a vystupování na veřejnosti. 

Máme své slavné patrony, svou hymnu a vlajku. Při slavnostních příležitostech používáme 

maskota. Budujeme fotogalerii, využíváme powerpointové prezentace o škole a její činnosti. 

V rámci prezentace budujeme dobrou pověst sportovní školy v regionu Prahy 10 tím, že 

informujeme o své činnosti prostřednictvím školních webových stránek, prostřednictvím 

příspěvků na webové stránky zřizovatele, formou distribuovaných prezentačních materiálů, 

využíváme možnosti prezentace v mediích.  

Od školního roku 2013/2014 vydáváme měsíčník Edeník, který distribuujeme. 

 

22. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inpekcí, jiné kontroly 
Ve školním roce 2014/2015 nebylo prováděno žádné kontrolní šetření. 

 

23. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015 – samostatná příloha 

 

 

24. Přílohy: 

příloha č. 1: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015 

příloha č. 2: Edeník č. 1 – 10/2015-2016 

 

 

 

Výroční zpráva projednána dne 21. 9. 2016 na pedagogické radě 

Výroční zpráva projednána dne 26. 9. 2016 školskou radou 

 

 

V Praze dne 26. 9. 2016   PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka školy 


