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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 a vzdělávání dětí 

v přípravné třídě dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. 

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

zákona č. 561/2004 Sb. 

 

2. Charakteristika školy a změny ve škole 
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. Od roku 2019 je škola fakultní základní školou FTVS UK.  

Škola je plně organizovaná, součástí školy je školní družina.  Od školního roku 2016/2017 je 

součástí školy přípravná třída. 

Cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání s důrazem na nezbytnost pohybu pro 

zdravý vývoj člověka. Naším cílem je, aby z naší školy odcházeli absolventi, kteří jsou na 

dobré cestě stát se odpovědnými, zdravě sebevědomými a respektujícími osobnostmi. 

Škola je určena zejména 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. 

Osu koncepce rozvoje školy tvoří tři pilíře projektu Zdravá škola: pohoda 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. Účastníme se různých 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), avšak v zájmu kvality poskytovaného vzdělávání trváme 

na oprávněných požadavcích a neslevujeme z nároků na zodpovědný přístup žáků ke 

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

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

významný způsob primární prevence. 

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

Tomu také odpovídá nejen informativní, ale zejména formativní hodnocení. Používáme 

kombinované hodnocení (tradiční známky spolu se slovním hodnocením), vrstevnické 

hodnocení a za velmi důležité považujeme sebehodnocení.  

Systémem autoevaluace a evaluace ověřujeme požadovanou úroveň vzdělávání v ZŠ Eden. 

Součástí vzdělávání jsou exkurze, výlety, koncerty, výstavy, divadelní představení a projekty 

jednak v rámci ročníků a předmětů, jednak celoškolní tematické a celoroční projekty. 

ZŠ Eden je otevřena výzvám, které přináší vývoj pedagogiky (např. pilotáž a alternativa 

písma Comenia Script, matematika profesora Hejného, formativní hodnocení, využívání 

technologií ve výuce, metody výuky…).  

Škola má úplné školní poradenské pracoviště. Ve škole pracuje speciální pedagožka, žákům a 

jejich rodičům je připravena v případě potřeby pomoci školní psycholožka, výchovné 
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poradkyně a školní metodička prevence. Nadaným žákům se systematicky věnujeme, 

případně umožňujeme úpravu organizace vzdělávání. 

 

Přípravu na školní rok 2019/2020 zahájili pedagogové  tradičně – výjezdem na týmovou 

sborovnu, znovu do Strnadovského Mlýna. Jednou z aktivit pracovních týmů bylo vytvoření 

prezentačních tabulí jednotlivých pilířů projektu Zdravá škola, abychom si je připomněli a 

abychom jejich prostřednictvím informovali veřejnost o principech vzdělávání v naší škole.  

Školní rok 2019/2020 byl slavnostně zahájen 2. 9. 2020 v 7,55 hod. před školou, v 8,15 jsme 

přivítali naše prvňáčky a děti z přípravné třídy.  

Žáci 6. tříd se v září 2019 zúčastnili adaptačního kurzu, v lednu byl zorganizován lyžařský 

kurz pro téměř 100 žáků školy. Školy v přírodě byly naplánovány, nebyly však z důvodu 

koronakrize realizovány. 

Na začátku září 2019 byla v rámci projektu Lezení do škol s finanční podporou Městské části 

Praha 10 zapůjčena mobilní lezecká stěna. Každá třída měla možnost zúčastnit se ukázkové 

hodiny na stěně pod vedením trenérů Českého sportovního lezení.  

Sportovní soutěže, a tím i naše naděje na další velký úspěch v soutěži POPRASK (O pohár 

primátora pražských škol), byly v roce 2020 přerušeny. Reprezentanti školy si však některé 

dílčí úspěchy stačili užít, nejvíc zřejmě na podzim 2019 titul mistra republiky ve fotbalgolfu. 

Toto vítězství zaujalo i porotu mezi nominovanými sportovními kolektivy v soutěži Sportovec 

roku 2020, kterou vyhlašovala MČ Praha 10, a kde jsme obsadili 1. místo. Cenu jsme si ještě 

ve Strašnickém divadle stihli převzít na slavnostním večeru v posledním týdnu běžného 

provozu školy v březnu 2020. 

Téměř polovina pedagogů využila svého práva a zapojila se 6. 11. 2019 do celorepublikové 

stávky, vyhlášené ČMOS pracovníků ve školství za vyšší finanční ohodnocení práce 

pedagogů. Po přijetí potřebných organizačních opatření a ve spolupráci s rodiči žáků se 

podařilo provoz školy v tento den zajistit.  
Projektové vyučování má v ZŠ Eden dlouholetou tradici a 30. výročí Sametové revoluce bylo 

rozhodně pro naši školu příležitostí k celoškolnímu projektu. Cílem procesu bylo upozornit na 

momenty a souvislosti takové zásadní události v historii naší republiky, jakou Sametová 

revoluce je. Tým učitelů formuloval otázky, kdy odpovědi na ně dokumentují dějinné události 

Sametové revoluce (např. Co je to demokracie? Čemu se říkalo „železná opona“? Jak může 

být revoluce sametová?). Každá třída pak dostala jednu z 24 otázek a nelehký úkol: Pomocí 

dvouminutového videa s využitím dramatizace, animace atp. otázku zodpovědět.  Vytvořená 

videa jsme spojili, a tím vznikl celoškolní film Mozaika Sametu. Je to vlastně dokumentární 

výukový film, jehož autory jsou všichni žáci a všichni pedagogové ZŠ Eden. Je naší oslavou 

výročí Sametové revoluce a zároveň výukovým materiálem naší školy s možností využití ve 

vlastivědě a dějepisu v následujících letech. Film Mozaika Sametu měl 14. 11. 2019 

dopoledne tři předpremiéry, kdy se v sále Strašnického divadla vystřídali všichni žáci školy, 

aby se poprvé podívali na celek – společné dílo. Přicházeli do divadla jako hlavní hvězdy po 

červeném koberci. V podvečer téhož dne proběhla slavnostní premiéra pro rodiče žáků a 

hosty. Hosté dostávali při příchodu do divadla jako upomínku sametová srdíčka, která ušily 

děti ve školní družině. Potěšilo nás, že naše pozvání přijala paní starostka a senátorka Renata 

Chmelová, která s ředitelkou školy sametový večer ve Strašnickém divadle zahájila. 

Některé třídy byly na podzim 2019 v zoologické zahradě navštívit levharta obláčkového, 

kterého dlouhodobě sponzorujeme. 

Ve školním roce 2019/2020 zahájil práci ekotým. Jeho činnost je popsána v části výroční 

zprávy, která je věnována environmentální výchově, vzdělávání a osvětě.  

Školní parlament, který dává žákům prostor k aktivnímu občanství v rámci školy, přišel 

v letošním roce s novými aktivitami (např. Červenomodrobílý den), z nichž však jen některé 

mohly být vzhledem k uzavření školy od 11. 3. 2020 realizovány. 
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V rámci víceleté spolupráce s Pedagogickou knihovnou Jana Ámose Komenského byly ve 

škole realizovány další tematické výstavy – „Jan Opletal a další oběti roku 1939“ a „Hurá do 

školy s Marií Terezií“. Na základě zápůjčky od jednoho z rodičů našich žáků proběhla 

výstava „Střípky revoluce“. Na školní zahradě proběhla na konci února a začátkem března 

výstava „Na stromech“ s tematikou fairtrade. 

Žáci 8. a 9. tříd se mohli stát členy Klubu mladého diváka a také ve školním roce 2019/2020 

navštívila relativně početná skupina žáků, členů Klubu, několik zajímavých divadelních 

představení. Neodehraná představení byla přesunuta na následující školní rok. 

Také v tomto školním roce fungovala potravinová banka – místo, kam žáci mohou odložit 

nepotřebnou svačinu a tím ji nabídnout někomu jinému.  

V rámci rozvoje čtenářských dovedností využívají naši žáci čtenářský koutek, před školu je 

k dispozici pouliční knihovna, jejíž využívání je stále četnější a v období obav z Covidu-19 

byla velmi často využívána obyvateli v okolí školy.  

Volnočasové aktivity dětí reagovaly na potřeby a zájem dětí a jejich rodičů, byly zajištěny 

v rámci školní družiny a na základě spolupráce s jinými subjekty. Činnost byla přerušena od 

11. 3. 2020 do konce školního roku. 

Od srpna 2017 funguje Nadační fond ZŠ Eden, jehož posláním je zmírňovat sociokulturní 

rozdíly mezi žáky školy. Spolupracujeme s UNICEF v rámci dlouhodobého projektu Adopce 

panenek a dalších jednorázových projektů. Škola se pravidelně zúčastňuje festivalu Jeden 

svět, jehož projekce stihla i letos ještě většina tříd zhlédnout.   

Také ve školním roce škola realizovala řadu dlouhodobých projektů (např. Rodiče vítáni, Celé 

Česko čte dětem, po několikaleté odmlce Příběhy našich sousedů, Edukavárny, Předškoláček 

Edeňáček, Superstar ZŠ Eden atp.), realizaci některých tradičních projektů znesnadnila či 

zcela zabránila koronakrize (např. Ekotýden, Masáže děti dětem, Absolventské práce, Run 

and Help, Zahradní slavnost). Jsme zapojeni do projektu Centra kolegiální podpory, jedna 

kolegyně pilotovala v hodinách dějepisu nové pracovní sešity pro žáky 6. ročníků.  

Jedním z  projektů, jehož realizace byla znesnadněna, ale který byl zdárně dokončen, bylo 

vytvoření audioknihy „Učitelé ZŠ Eden čtou pohádky Boženy Němcové“. Chtěli jsme u 

příležitosti 200 let od narození Boženy Němcové vzdát poctu této osobnosti české kultury a 

přiblížit našim žákům velmi známou část její tvorby – pohádky. Tvorbu audioknihy pozdržela 

koronakrize, ale nakonec se podařilo audioknihu vytvořit a poslat ji všem rodičům, kteří o to 

projevili zájem. 

Od podzimu 2019 uvažovali pedagogové a žáci o výhodách a nevýhodách školního zvonění. 

Zkoušeli jsme zvonění vypnout, abychom se nakonec odpovědně rozhodli, že od školního 

roku 2020/2021 v naší škole zvonit nebude a odpovědnost za dodržování časů vyučovacích 

hodin ponese každý sám. 

Dne 11. 3. byly v souvislosti s rizikem onemocnění COVID-19 uzavřeny školy a nastala doba 

tzv. distančního vzdělávání, která byla zčásti přerušena návratem žáků 9. ročníků od 11. 5. 

2020, žáků prvního stupně od 25. 5. 2020 a žáků druhého stupně od 8. 6. 2020, vždy za 

přísných hygienických podmínek a přijatých organizačních opatření. V době distančního 

vzdělávání pedagogové ocenili a využívali technické vybavení, které má k dispozici každý 

učitel, a které mohl využívat pro práci z domova. Dodatečně jsme byli vděčni za všechna 

školení, na kterých nás kolegové přesvědčovali o tom, že počítačová gramotnost na určité 

úrovni patří k základním kompetencím pedagogů, snažili se nadchnout nás pro práci 

s technikou, a postupně nás seznamovali s  prostředím Microsoft Office 365, jehož aplikace 

Teams se najednou velmi hodila. Vzrostl význam různých aplikací, které jsme používali. Byli 

jsme zvyklí na to, že každá třída má svou webovou stránku, což nám dalo příležitost pro 

přehledné uspořádání učiva. Učili jsme se za pochodu. Objevila se řada zdrojů, zajímavých 

odkazů, mnohá nakladatelství uvolnila své produkty v elektronické podobě. Snažili jsme se 

učivo zredukovat, nepřehánět to, uvědomovat si limity distančního vzdělávání. Řada učitelů 
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kombinovala zadávání samostatné práce žákům s online výukou, pořádali jsme 

videokonference… A dostávali jsme zpětnou vazbu od rodičů a žáků – říkali jsme si o ní 

v dotaznících, někdy byla spontánní. Jedna z odpovědí rodičů byla: „Zvládáme to, ale milou 

paní učitelku a kamarády nahradit nedokážeme.“ Rodiče občas ztráceli nervy, psali, jak nás 

obdivují, že je to složité…Složité to jistě bylo pro žáky. Byli tací, kterým tento systém 

vyhovoval, ale někteří se potýkali s různými problémy. Nejčastějším problémem bylo nastavit 

si a hlavně dodržovat režim, neodsouvat úkoly „na potom“, nevzdávat to, což je ve věku 

školních dětí skutečně náročné. Nejnáročnější to zřejmě bylo pro žáky devátých tříd, kteří 

dlouho neznali termín přijímacích zkoušek a věděli, že už se obvyklým způsobem všichni 

spolu a se školou nerozloučí. To byl asi největší problém pro všechny – absence nebo 

minimum sociálních kontaktů. Hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo 

výhradně slovní na základě dodatku č. 2  školního řádu. (Dodatky č. 1 a č. 3 doplňovaly 

školní řád o organizační a hygienická opatření, přijatá v souvislosti s etapovým návratem žáků 

na základě vydaného opatření MŠMT) Na pedagogické radě 10. 6. 2020 jsme se dohodli, že 

na týmové sborovně v srpnu 2020 zhodnotíme, co nám tato nečekaná zkušenost dala i co 

vzala, a připravíme se na to, co bude třeba udělat pro zdárný průběh následujícího školního 

roku.  

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

rekonstrukcí a je postupně modernizována, je však třeba stále dbát na její technický stav a na 

potřebnou úroveň vybavení školy, což je od začátku roku 2020 vzhledem ke sníženému 

provoznímu rozpočtu komplikované. Reagujeme na různé grantové výzvy: druhým rokem 

jsme zapojeni do projektu Šablony II; v současné době se jeví jako velmi pravděpodobné 

zapojení do 2. kola výzvy 37 na modernizaci učebny přírodních věd, z MŽP jsme získali 

dotaci na revitalizaci školní zahrady, na MHMP jsme uspěli s žádostí o grant na projekt 

Zahrada, která učí a na projekt Komplexní primární prevence; zřizovatel podpořil v rámci 

dotačního programu Zásobník projektů – město na míru naše projekty Oslava 60. výročí školy 

a výtvarný projekt Nesedíme, tvoříme. Pro zajištění odpovídající úrovně počítačové 

gramotnosti jsme nakoupili ozoboty a 3D tiskárnu. V úzké a efektivní spolupráci se 

zřizovatelem se pracuje na instalaci předokenních žaluzií, které budou eliminovat vysoké 

teploty ve třídách v letních měsících. Na jaře 2020 jsme v reakci na záměr MČ Praha 10 zřídit 

modré parkovací zóny rozšířili počet parkovacích míst v areálu školy tak, aby tím nebyly 

dotčeny plánované záměry revitalizace školní zahrady a zároveň byly uspokojeny potřeby 

zaměstnanců školy při parkování v blízkosti pracoviště.  

 
 

3. Údaje o zaměstnancích školy 

a) personální zabezpečení 

pracovníci k 28. 6. 2019 

fyzické osoby 

k 28. 6. 2019  

přepočtení 

pracovníci 

k 30. 6. 2020 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2020 

přepočtení 

pracovníci 

pedagogičtí 53 včetně 

vychovatelů, 

asistentů, 

speciálního pedagoga 

a školního psychologa 

47,85 včetně 

vychovatelů, 

asistentů, 

speciálního pedagoga 

a školního psychologa 

54 včetně 

vychovatelů, 

asistentů, 

speciálního pedagoga 

a školního psychologa 

48,32 včetně 

vychovatelů, 

asistentů, 

speciálního pedagoga 

a školního psychologa 

nepedagogičtí 9 9,65 9 9,65 

celkem 62 57,5 63 57,97 

Zvýšení počtu pedagogických pracovníků souvisí se zvýšeným počtem žáků školy a dalšími 

pozicemi asistentů pedagoga.  
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b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020 

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

I. stupeň 12 3 

II. stupeň 20 2 

vychovatelé   7 0 

asistenti ped.   6 2 

školní psycholog   1 0 

speciální pedagog   1 0 

celkem 47 7 

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

pedagogických pracovnících, v platném znění):  90,4 %. 

 

c) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020 

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

důchodci 

počet  1 6  22 12 11 2 1 
z toho žen  0 4  18 8 9 2 1 

Průměrný věk pedagogických pracovníků :  40,35 let. 

 

Ve školním roce 2019/2020 byly čtyři zaměstnankyně na rodičovské dovolené, jedna  

zaměstnankyně byla dlouhodobě nemocná. V průběhu školního roku byl přijat jeden učitel, 

jeden asistent a jedna asistentka pedagoga. 

Na konci školního roku byla dohodou ukončena spolupráce se dvěma zaměstnankyněmi, 

jedna zaměstnankyně dostala výpověď z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů poté, 

co odmítla jinou nabídnutou pracovní pozici. 

 

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 

výchovné poradkyně  Mgr. Čalová Jitka (1.st.), Mgr. Kofroňová Helena (2.st.) 

školní metodik prevence   Mgr. Hůlová Barbara  

školní psycholog   Mgr. Hyklová Barbora 

speciální pedagog   Mgr. Hűbschová Václava  

ekonomka a hospodářka školy Skřivanová Lenka   

školník    Čepela Michal 

přípravná třída:  Mgr. Máchová Lucie 

učitelé na I. stupni: Mgr. Čalová Jitka  Mgr. MgA. Doležalová Veronika 

    Bc. Dragounová Alena Mgr. Foltová Vladimíra 

    Mgr. Hantáková Jana  Mgr. Cháberová Zuzana 

    Mgr. Jandová Barbora Mgr. Kotmanová Gabriela  

Mgr. Ritterová Marcela Mgr. Šmídová Lucie 

 Švandrlíková Markéta Mgr. Mgr. Urbanová Renata  

    Mgr. Zahradníček David  MgA. Mgr. Zelená Markéta  

     učitelé na II. stupni: Mgr. Buňková Lucie   Mgr. Černá Martina 

    Mgr. Drahorádová Julie Mgr. Jelínek Michal   

    Mgr. Jelínková Kateřina Mgr. Kotápišová Petra 

    Mgr. Marek Vladimír  Mgr. Pinkr Tomáš  

    Mgr. Poletínová Pavlína Mgr. Svobodová Martina  

netřídní učitelé:  Mgr. Adam David  Mgr. Halko Jiří  
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    BcA. Havlice Jan  Mgr. Hůlová Barbara  

    Mgr. Karoch Petr  Mgr. Kofroňová Helena   

    Mgr. Novák Jaroslav  Mgr. Polanská Alena 

    Mgr. Tomášek Adam   

asistent/ka:   Andjelkovská Kateřina Bartáková Gabriela  

    Chmelová Gabriela   Mgr. Chrzan Passiová Ĺuboslava 

    Kobrlová Michaela  Malinová Jana 

    Bc. Mžourková Veronika Vích Matyáš   

         

vychovatel/ky školní družiny: Hejdová Monika     

     Hrabovská Barbora      

     Bc. Nováková Michaela 

     Novotná Dana – vedoucí vychovatelka 

     Saidl Jaroslav      

     Štempáková Anna 

     Mgr. Urbanová Markéta    

 

 

 
V rámci obvyklých povinností jsou každoročně formulovány priority pro práci pedagogického 

sboru. Pro školní rok 2019/2020 to byly zejména u žáků aktivizační metody, 

konstruktivisticky orientované vzdělávání, vzájemná pomoc, spolupráce a eliminace 

soutěživosti, práce žáků s textem (kritické myšlení, záznam z textu), diferenciace ve výuce; 

možnost výběru úrovně obtížnosti vhodných úloh (gradované úlohy), výraznější zapojení 

školního parlamentu do činnosti školy např. prostřednictvím ekotýmu, samostatnost a 

odpovědnost žáků; u pedagogů vzájemné hospitace pedagogů jako zdroj zkušeností i 

informací o kvalitě pedagogické práce ve škole, sdílení vize školy, strategie rozvoje školy, 

kvalitní příprava a využití prostoru hodin etické výchovy, mezinárodní spolupráce se 

Slovenskou republikou, gramotnostní pojetí výuky, smysluplné využívání IT technologií ve 

výuce; u zákonných zástupců žáků zejména v návaznosti na dotazníkové šetření partnerská 

komunikace školy a rodiny (četnost setkání, kvalitu tripartitních schůzek,  přednost osobního 
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kontaktu, úskalí emailové komunikace, důvody neexistence elektronické žákovské knížky…), 

změna pojetí Rodičovských kaváren na Edukavárny. 

 Povolání učitele je právem považováno za náročné, práce pedagoga v naší škole má navíc 

další specifika. Ta nespočívají jen ve velkém důrazu na kvalitu pedagogické práce, ale i 

bezprostředně souvisejí s tím, že se snažíme ovlivnit budování hodnotového žebříčku našich 

žáků v tom smyslu, aby vzdělání a sport stály v tomto žebříčku na vysokých místech, ne však 

proti sobě. Učitelé se někdy musí vyrovnávat s takovými jevy, jako je např. únava žáků 

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

Pedagogové se setkávají ve třinácti pracovních týmech, které v rámci své činnosti jednak 

reflektují dosahování koncepčních priorit, vyjadřují se k proběhlým zjištěním, vzájemným 

hospitacím atp., a jednak plánují aktivity v zájmu požadované kvality vzdělávání. Mezi formy 

podpory pedagogů se ve školním roce 2019/2020 patřila mimo jiné supervize, která je 

vnímána jako velmi efektivní nástroj podpory.  

 
4. Základní informace o školním roce 2019/2020 

Zahájení škol. roku:  pondělí 2. 9. 2019 v 7,55 hod. před školou za přítomnosti patrona školy  

 (Vladimír Šmicer) a hosta (Jan Novák), v 8,15 hod. pro prvňáčky 

Ukončení školního roku 2019/2020:  pátek 26. 6. 2020 mezi 8 a 9 hod. na školním hřišti, 

 kde třídní učitelé postupně rozdávali přicházejícím žákům vysvědčení; vysvědčení 

 žákům v 15členných skupinách bylo předáno mezi 9 a 12 hod.  

Distanční vzdělávání: 12. 3. – 19. 6. 2020   

Třídní schůzky:  1. třídní schůzka informativní se konala ve středu 25. 9. 2019 v 17 hod.    

      2. třídní schůzka se konala ve formě tripartitních setkání v listopadu 2019 

        3. třídní schůzka –  pro rodiče žáků prvního stupně konzultace  

      po předvánočním programu;  

     ve středu 15. 1. 2020 v 17 hodin pro rodiče žáků 9. tříd 

     4. třídní schůzka se nekonala – byla zrušena, informace byly sděleny  

     prostřednictvím webu školy 

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

 čtvrtletí, pololetí: 6. 11. 2019, 15. 1. 2020, 

 komunikace vedení školy a pedagogů v době od 12. 3. do min. 6. 5. 2020 probíhala 

  prostřednictvím e-mailů, tel. hovorů a videokonferencí, 

 před nástupem skupin žáků s dotčenými pedagogy 6. 5., 20. 5. a 27. 5., 

 závěrečná společná ve školní jídelně 10. 6. 2020 

Prázdniny: podzimní prázdniny: úterý 29. a středa 30. 10. 2019   

  vánoční prázdniny: od pondělí 23. 12. 2019  do pátku 3. 1. 2020  

  pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020 

  jarní prázdniny: 24. – 28. 2. 2020 

  velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020 v době uzavření školy 

Adaptační kurz 6. tř. v Želivu:   16. – 18. 9. 2019 62 žáků 
Lyžařský kurz: Horský hotel Černá hora  3. 1. – 10. 1. 2020  108 žáků 

Dny otevřených dveří:    plánované 18. 3. a 15. 4. 2020 se nekonaly 

Zápis do prvních tříd:    elektronickou formou ve dnech 1. a 2. 4. 2020 

Edukavárny: 2. 10., 6. 11. 2020 a 5. 2., 4. 3. 2020 (následující plánované zrušeny)  

 

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

konfrontace s požadavky školní praxe a s nároky MŠMT. Školní rok 2019/2020 byl tedy již 

dvanáctým 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 

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 210 246 0 96 0 

NJ 0 0 100 0 0 

RJ 0 0 52 0 0 

PJ 0 0 13 0 0 

ostatní 0 0 16 (AJK) 0 0 

 

V 1. a ve 2. ročníku měli žáci možnost navštěvovat nepovinný předmět Angličtina, který byl 

do konce rou 2019 financován zřizovatelem, MČ Praha 10, v rámci účelové neinvestiční 

dotace „Výuka AJ pro 1. a 2. ročník“. 

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

týdně. 

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

byly vyučovány 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 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 (zejména potřeb, související s koncepcí rozvoje 

školy), zájmů jednotlivých pedagogických pracovníků  a rozpočtových možností školy. 

Škola využívá nabídky různých vzdělávacích agentur, pro vzdělávací semináře jednotlivých 

pedagogů preferuje osvědčená vzdělávací střediska. 

Učitelé si navzájem předávají informace z absolvovaných vzdělávacích akcí, a to v rámci 

pracovního týmu či celého pedagogického sboru. Vzdělávání je rovněž samozřejmou úvodní 

přípravou na realizaci různých projektů.  

Nedílnou součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je individuální 

sebevzdělávání – samostudium.  

Učitelská knihovna byla také ve školním roce 2019/2020 doplňována 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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Pokračovalo vzdělávání pedagogů v oblasti IT. Vzhledem k tomu, že je definován standard 

dovedností učitele ZŠ Eden v oblasti IT dovedností, a byl ukončen několikaletý projekt 

vzdělávání, probíhalo zpočátku formou individuální vyžádané podpory. V době distančního 

vzdělávání se pak výrazně zvýšily nároky pedagogů na IT podporu, aby mohli pracovat 

v aplikaci Microsoft Office 365 Teams na potřebné úrovni. Podpora byla poskytována nejen 

koordinátory IT, ale i v rámci pracovních týmů a kolegiálních vztahů, přesto je třeba na 

dovednostech učitelů v této aplikaci systematicky pracovat také v následujícím školním roce. 

V rámci MAP II Praha 10 bylo zorganizováno několik vzdělávacích akcí.  

Také v tomto školním roce měli pedagogové možnost využívat supervize individuální i 

skupinové, hrazené ze Šablon II.  

 

Absolvované vzdělávací akce: 

organizátor název akce počet 

účastníků 

časový rozsah 

vedení a členové 

pedagogického sboru ZŠ, 

LOM (Liga otevřených 

mužů) 

 

Týmová sborovna 

 

49 

 

2 dny 

lektor Hruška Diferenciace a individualizace ve 

výuce 

32 8 hod. (2x4) 

Společně k bezpečí webinář Kázeň ve škole 20 1 den 

 webinář Škola v době koronakrize 

a po ní 

18 1 den 

Fraus Konference pro učitele prvního 

stupně 

4 víkend 

 Nesmrtelný Egypt a moderní 

trendy v dějepise 

1 1 den 

Centrum kolegiální 

podpory – téma inkluze 

Setkávání v rámci projektu (4) 2 5x odpoledne 

Inkluzivní škola Elektronické zdroje, materiály a 

typy do výuky pro žáky s OMJ  

2 4 hod. 

Mat. prof. Hejného Letní škola 2 5 denní prázd. 

kurz 

Člověk v tísni, Varianty Jak hodnocením podporovat učení 2 2 hod. 

Microsoft Road Show pro školy – 3D tisk, 

Office 365 

1 1 den 

Botič o. p. s. Komunikace v kolektivu 1 1 den 

lektor P. Zeman Legislativní změny 1 4 hod. 

Hnutí Tereza Badatelský seminář 1 1 den 

 Badatelsky orientovaná výuka – 

program pro ekotým 

7 4 hod. 

PedF UK Česká společnost dyslexie 1 1 den 

 Efektivní vedení porad 1 1 den 

 Konference školních psychologů 1 1 den 

Centrum Rozum Trénink jazykových schopností 

podle Elkonina 

1 kurz 

Asociace Psychologie 

sportu 

Psychologie sportu v praxi 1 2 dny 

Čadílková M. Jóga pro starší žáky 1 1 den 
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RESK s.r.o. FKSP 1 1 den 

JABOK Principy učení 1 1 den 

Forum Právní minimum pro ředitele 1 1den 

KAP webinář Vedení školy v době 

krize 

1 3 hod. 

NÚKIB NÚKIB v roli školního metodika 

prevence 

1 3 hod. 

 

 

8. Údaje o žácích a jejich výsledcích 
 

a) Počet tříd 

 přípravná 

třída 

I. stupeň  II. stupeň Celkem 

k 30. 6. 2019 1 14 9 24 

k 30. 6. 2020 1 13 10 24 

Od školního roku 2016/2017 je ve škole zřízena přípravná třída, kde bylo ve školním roce 

vzděláváno 13 dětí. Škola nemá 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 30. 6. 2019 325 242 567 

k 30. 6. 2020 319 246 565 

 

c) Průměrný počet žáků  

na třídu: 

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

běžné třídy specializované 

třídy 

 (přípravná třída) 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

23,5 13 24,6 0 24 

na učitele: 12,37 

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 

Ve školním roce 2019/2020 se vzdělávalo v naší škole 74 žáků s diagnostikovanými 

speciálními vzdělávacími potřebami.  V PPP, SPC a jiných zařízeních (dětská neurologie, 

dětská psychiatrie) bylo na základě doporučení třídního učitele či žádosti rodičů vyšetřeno 

během tohoto školního roku 26 žáků, z toho nově bylo vyšetřeno 14 žáků, kontrolní vyšetření 

proběhlo u 12 žáků. Kromě služeb PPP Prahy 10 využívali rodiče především nabídky služeb 

klinických psychologů a soukromých speciálních pedagogů. Pedagogická podpora byla 

pravidelně poskytována 11 žákům, 12 žáků pracovalo s podporou asistenta pedagoga. Pro 3 

žáky byl nastaven a pro 2 žáky cizince byl vypracován Plán pedagogické podpory. 

Dvěma žákům cizincům 2. stupně, kteří nastoupili na naši školu bez základní znalosti českého 

jazyka, byla poskytována intenzivní výuka ČJ v rámci školy. V březnu do školy nastoupili 
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další 2 žáci cizinci 1. stupně bez znalosti českého jazyka, řešíme ve spolupráci s Integračním 

centrem konzultaci v PPP.   

e) Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 – údaj k 26. 6. 2020 

Počet zapsaných dětí 

celkem 

Počet odkladů 

škol. docházky 

Do 1. ročníku nastoupí Předpokládaný počet 

1. tříd 

120 18 75 + 13 přípravná třída 3 + přípravná třída 

 

 

f) Výsledky přijímacího řízení  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 3 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

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 

4 12 2 4 19 8 49 

na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

1 1 0 0 6 0 8 

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

z devátých ročníků z nižších ročníků 

7 1 

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

 - v devátém ročníku: 57   - v nižším ročníku: 1 

 

 

g) zameškané hodiny 

zameškané hodiny 

neomluvené 

Šk. rok 

2018/2019 

počet hodin 

Šk. rok 

2018/2019 

počet žáků 

Šk. rok 

2019/2020 

počet hodin 

Šk. rok 

2019/2020 

počet žáků 

I. stupeň 46 5 6 2 

II. stupeň 479 17 30 9 

Celkem 525 22 36 11 

Problematiku neomluvených hodin, případně podezření ze záškoláctví, řeší škola ve smyslu 

Metodického pokynu MŠMT, některé případy ve spolupráci s OSPOD a Policií ČR. 

 

h) průměrný počet omluvených zameškaných hodin na žáka 

zameškané hodiny Šk. rok 

2019/2020 

1.pol. 

počet hodin 

Šk. rok 

2019/2020 

1.pol. 

prům. na žáka 

Šk. rok 

2019/2020 

2.pol. 

počet hodin 

Šk. rok 

2019/2020 

2.pol. 

prům. na žáka 

I. stupeň 9555 31,74 4325 14,23 

II. stupeň 12573 51,31 5525 22,64 

Celkem 22128 40,52 9850 17,97 
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Disproporce mezi prvním a druhým pololetím je dána uzavřením školy 11. 3. 2020 (Covid-

19). 

 

i) pozitivní a negativní výchovná opatření 

Kázeňská opatření Šk. rok 

2019/2020 

1.pol. 

pozitivní 

Šk. rok 

2019/2020 

1.pol. 

negativní 

Šk. rok 

2019/2020 

2.pol. 

pozitivní 

Šk. rok 

2019/2020 

2.pol. 

negativní 

I. stupeň 97 9 - - 

II. stupeň 49 42 - - 

Celkem 146 51 - - 

Ve druhém pololetí školního roku nebyla uplatněna žádná výchovná opatření z důvodu 

uzavření školy 11. 3. 2020 (Covid-19).  

 

j) výsledky - hodnocení chování  

chování 1. pololetí 2. pololetí 

  žáci % žáci % 

velmi dobré 546 100 548 100 

uspokojivé 0 0 0 0 

neuspokojivé 0 0 0 0 

 

 

k) výsledky – prospěch 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

1. pololetí 

% 

2. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

% 

Klasifikováni   

                      I.st. 

301 100 304 100 

                    II. st. 245 100 244 100 

Prospěli        I. st. 300 99,67 304 100 

                    II. st. 236 96,33 244 100 

z toho s vyznam. 278 50,92 0 0 

Neprospěli   I. st. 1 0,33 0 0 

                   II. st. 9 3,67 0 0 

Neklasifikov.I.st  0 0 0 0 

                   II. st. 0 0 0 0 

Nehodnocen I.st  0 0 0 0 

                   II. st. 1 0 0 0 

 

celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 

I. stupeň 1,318 0 

II. stupeň 1,696 0 

Celkem 1,507 0 

 

Pozn.: Ve školním roce 2019/2020 byli žáci za první pololetí hodnoceni kombinovaně – 

klasifikačním stupněm a slovním hodnocením. Pravidla takového kombinovaného hodnocení 

jsou součástí školního řádu. Kombinovaný způsob hodnocení je 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. Za druhé pololetí 
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školního roku byli žáci na základě dodatku školního, resp. klasifikačního řádu hodnoceni 

výhradně slovně. 

 
 

l) úspěchy v soutěžích a olympiádách  

Také soutěže byly ovlivněny uzavřením školy. Z tohoto důvodu nebyly téměř žádné ze 

soutěží, včetně POPRASKU (soutěže o pohár primátora pražských škol),  zcela dokončeny a 

vyhodnoceny. Soutěžili jsme v mnoha sportovních odvětvích, uvádíme jen nejvýznamnější 

úspěchy: 

  

Fotbalgolf - Pavlíkov MČR (ocenění v soutěži MČ P 10 Sportovec roku) 

1. místo  st .žáci  

2. místo  st. žákyně  

3. místo  mladší  žáci  

1. místo  mladší žákyně jednotlivci  

  

Přespolní běh   

P10  

1. místo  mladší žáci         

1. místo  starší žáci            

Finále Prahy   

3. místo  starší žáci  

2. místo  mladší žáci     

  

Dny Prahy 10  

1. místo  mladší žáci  

   

Minifotbal   

P10  

1. místo  starší žáci  

2. místo  žákyně   

Finále Prahy  

 2. místo  starší žáci   

  

Stolní tenis  

P10  

1. místo  mladší žákyně  

1. místo  mladší žáci  
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Florbal  

P10  

1. místo  starší žáci  

3. místo  mladší žáci  

Finále Prahy  

   5.místo  starší žáci  

 

Házená P10  

1. místo  starší žáci  

  

Basketbal P10  

1. místo  mladší žáci  

2. místo  starší žáci   

1. místo  mladší žákyně  

 

Naši žáci však soutěžili nejen ve sportovních disciplínách, jak dokládá následující tabulka: 
 

Soutěže MŠMT  Školní kolo - účastníci Obvodní kolo - účastníci 

Olympiáda v českém 

jazyce 

19   nekonalo se 

Matematická 

olympiáda 

14   nekonalo se 

Chemická olympiáda 2   nekonalo se 

Pythagoriáda 57   nekonalo se 

Klokan soutěž se nekonala   nekonalo se 

Olympiáda 

v anglickém jazyce 

18 nekonalo se 

Další soutěže   

Soutěž ve zdobení 

vánočního stromečku 

(MČ) 

 čestné uznání 

Recitační a pěvecká 

soutěž STRADEA 

v návaznosti na školní 

soutěž Superstar ZŠ 

Eden 

33  nekonalo se 

 

Do doby uzavření školy žáci rovněž dosahovali mnoha individuálních úspěchů v oblastech 

svých zájmů a volnočasových aktivit (nejen sportovních), o kterých informovali svoje 

spolužáky, učitele i vedení školy. 

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

Máme svého maskota, vlajku, hymnu, žákovské knížky, propagační materiály… 

 

9. Hodnocení činnosti školní družiny  
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školní družinu (ŠD) od září 182 dětí. Pravidelná 

školní docházka byla ukončena v měsíci březnu z důvodu vyhlášené  pandemie COVID – 19. 

V této době docházelo do ŠD  176 dětí,  rozdělených do 7 oddělení. Vychovatelé ŠD se 

zapojili do distančního vzdělávání a z rozhodnutí ředitelky školy řídili práci žáků prvního 

stupně v oblasti výchov. Zadávali různé, převážně motivační, úkoly a poskytovali žákům 

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

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

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

Zvláštní zřetel je věnován prevenci sociálně-patologických jevů v kolektivech.   

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

korálkování, v pěveckém kroužku, v kroužku dopravní výchovy, sportovních her a  v kroužku 

výtvarných a pracovních činností. Děti ze ŠD měly možnost pravidelně navštěvovat kurzy 

plavání v bazénu v areálu Slavie. Prostřednictvím dvou vychovatelek byla školní družina 

zapojena do projektu „Děti na startu“, který podněcuje a rozvíjí pohybové dovednosti dětí. 

První třídy se zapojily do projektu Putování Zdravíkovem, ve kterém plánujeme v příštím 

školním roce pokračovat.  

Školní družina se spolupodílela na realizaci celoškolního projektu k 30. výročí Sametové 

revoluce Mozaika sametu. Děti pod vedením vychovatelů šily sametová srdíčka, která pak 

předaly svým rodičům a která byla předána na slavnostní premiéře školního filmu ve 

Strašnickém divadle.  

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

představení v prostoru ŠD. Vzhledem k množství zájmových kroužků, na které děti během 

svého pobytu ve školní družině odcházejí, není snadné takové akce naplánovat, přesto se za 

spolupráce jednotlivých vychovatelů s lektory podařilo vše s úspěchem realizovat.  

Prostředí ŠD splňuje všechny nároky na činnosti, které se zde v rámci výchovného působení 

provádí. Jednotlivá oddělení ŠD mají vlastní prostory, jejichž estetickému vzhledu a 

funkčnímu vybavení je trvale věnována pozornost ve smyslu úpravy prostor, vybavení 

nábytkem, nákupu pomůcek. Tři oddělení ŠD jsou  rozšířena o nástavby – herní patra. Školní 

družina měla možnost celoročně využívat prostory ve škole a v areálu školy. Využívány byly 

zejména  tělocvičny, školní hřiště a vybudovaná zařízení - pískoviště s malou horolezeckou 

stěnou a skluzavkou, kolotoč, multifunkční věž s houpačkou, lanem na šplh a žebříkem, 

zahradní domeček. Při pobytu na zahradě využívají děti trampolínu, týpí, prolézačkovou 

pyramidu, prvky přírodní posilovny atp.  

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. Ve školním roce 2019/2020 byla zavedena elektronická třídní 

kniha také ve školní družině.  

 

10. Poradenské služby školy 

ZŠ Eden zřizuje školní poradenské pracoviště. V něm působily ve školním roce 2019/2020 

výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Jitka Čalová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. 

Helena Kofroňová, metodička prevence pro 1. a 2. stupeň Barbara Hůlová, speciální 

pedagožka Mgr. Václava Hübschová a školní psycholožka Mgr. Barbora Hyklová. Schůzky 

školního poradenského pracoviště probíhaly jednou za měsíc s ředitelkou školy. Všechny 

členky ŠPP poskytovaly informace ostatním kolegům na pedagogických radách, výchovné 

poradkyně seznamovaly ostatní vyučujícími se závěry doporučení ŠPZ u žáků s potřebou 

podpůrných opatření. Konzultační hodiny probíhaly po telefonické či emailové dohodě, 

abychom se mohli 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, některé dotazy byly zodpovídány také 

při čtyřech pravidelných setkáních v rámci programu „Předškoláček Edenáček“. Obvyklé 

konzultace v době zápisu do prvních tříd nebyly poskytovány, protože zápis probíhal ve 

školním roce 2019/2020 z důvodu epidemie Covid-19 výhradně elektronicky. 
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Naše škola úzce spolupracuje s PPP pro Prahu 10 v Jabloňové ulici. Pravidelně jednou za 

měsíc do školy docházejí zaměstnankyně poradny Mgr. Anna Bartoňová (psycholožka) a 

Mgr. Anna Bárta Holdová (speciální pedagožka). Konzultací třídní učitelé využívali dle 

aktuální potřeby. Pravidelného setkávání se účastnily vždy výchovné poradkyně, školní 

speciální pedagožka Mgr. Václava Hübschová, která na naší škole vede Předmět Speciálně 

pedagogické péče, a školní psycholožka Mgr. Barbora Hyklová.  V době uzavření škol 

probíhala intenzivnější komunikace s PPP ohledně podpůrných opatření pro žáky s SVP pro 

další školní rok. 

Pracovnice pedagogicko-psychologické poradny provedly také v listopadu depistáž ve 2. 

ročnících. 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, 3 žákům byla doporučena návštěva v PPP. Depistáž proběhla rovněž 

v přípravném ročníku. Rodičům byly předány informace, které oblasti a jak je potřeba u dítěte 

rozvíjet. S těmito skutečnostmi také pracovala v rámci rozvoje třídní učitelka přípravného 

ročníku. Návštěva PPP byla doporučena 3 dětem. Kolegyně z PPP také letos uskutečnily 

několik náslechů a pozorování žáků při školní práci přímo ve vyučovacích hodinách. 

Cílem spolupráce se speciálním pedagogem je poskytnout přímou speciálně pedagogickou 

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

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

reedukaci oslabených oblastí, pomoc při osvojování či procvičování učiva, při osvojování 

efektivních učebních strategií, o podporu a vedení při překonávání neúspěchu. Výběr žáků 

proběhl na základě doporučení psycholožky a speciální pedagožky z PPP, třídních učitelů a 

výchovných poradkyň. Byli vybráni žáci, kteří mají výrazné potíže se zvládnutím určitých 

školních dovedností a projevují se u nich příznaky některé z vývojových poruch učení, ale 

také žáci se sociálním znevýhodněním. Do nápravy, kterou prováděla speciální pedagožka 

Mgr. Václava Hübschová, bylo zapojeno celkem 16 žáků (1. – 5. ročník). Učitelé i rodiče 

hodnotí reedukační péči velmi pozitivně. Cíl - zlepšovat proces inkluze žáků s SPU a 

zmírňovat vzdělanostní nerovnosti – je úspěšně plněn. Speciální pedagožka se  zúčastnila 

semináře společnosti "Dyslexie“ (PedF UK). 

Někteří vyučující naší školy se podílí na výukové podpoře žáků v hodinách Pedagogické 

intervence. Letos pracovali s 11 žáky. V tomto školním roce pracovalo 12 žáků s podporou 

asistenta pedagoga. Pro 3 žáky byl nastaven a pro 2 žáky cizince byl vypracován Plán 

pedagogické podpory. Dvěma žákům cizincům 2. stupně, kteří nastoupili na naši školu bez 

základní znalosti českého jazyka, byla poskytována intenzivní výuka ČJ v rámci školy. 

V březnu do školy nastoupili další 2 žáci cizinci 1. stupně bez znalosti českého jazyka, řešíme 

ve spolupráci s Integračním centrem konzultaci v PPP.   

Ve škole je letos celkem vedeno 74 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.  V PPP, 

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

třídního učitele či žádosti rodičů vyšetřeno během tohoto školního roku 26 žáků, z toho nově 

bylo vyšetřeno 14 žáků, kontrolní vyšetření proběhlo u 12 žáků. Kromě služeb PPP Prahy 10 

využívali rodiče především nabídky služeb klinických psychologů a soukromých speciálních 

pedagogů.  

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

také spolupracovali s OSPODem pro Prahu 2, 4, 11. Pravidelně zasíláme zprávy sociálním 

pracovnicím o prospěchu, chování, školní docházce a domácí přípravě sledovaných dětí. Ve 

školním roce 2019/2020 sledoval OSPOD 12 žáků. Škola ohlásila 1 případ podezření na 

zanedbání péče. Spolupráce s OSPODem se jeví jako formální. U 2 žáků 2. stupně proběhly 

letos výchovné komise. 
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Žáci 9. ročníků byli směrováni pro závěrečné rozhodování při výběru střední školy. 

V listopadu se zúčastnili dobrovolného skupinového vyšetření k volbě povolání pořádané PPP 

pro Prahu 10. Se svými třídními učiteli žáci navštívili Scholu Pragensis. Na škole proběhlo 

několik prezentací středních škol. Rodičům a žákům byly průběžně poskytovány informace o 

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

střední školy. 

V tomto školním roce se výchovné poradkyně zúčastnily semináře „Komunikace na 

pracovišti“ (PhDr. Svoboda, OU), webináře „Kázeň ve škole – legislativní aspekty“ a „Právo 

ve škole - škola v době koronakrize“(Mgr. Michaela Veselá, Společně k bezpečí) a setkání 

výchovných poradců (PPP Praha 10).  

Ve škole působila školní psycholožka Mgr. Barbora Hyklová. Dle potřeby chodila na 

pozorování do jednotlivých tříd. Zaměřovala se na žáky s poruchami chování, na akutní řešení 

konfliktních a krizových situací ve třídách a ve škole. Podílela se na odhalování a předcházení 

šikaně. Aktivně spolupracovala s třídními učiteli, s výchovnými poradkyněmi, s metodičkou 

prevence a s vedením školy. Školní psycholožka individuálně konzultovala v tomto školním 

roce se 78 žáky, dále pak se zákonnými zástupci i pedagogy. Školní psycholožka také 

uskutečnila 31 vstupů do tříd. V době distančního vzdělávání proběhly online konzultace s 

dalšími 36 žáky a zákonnými zástupci. Zúčastnila se adaptačního kurzu pro žáky 6. tříd a 

lyžařského výcviku. Absolvovala konferenci školních psychologů a konferenci na téma „Děti, 

škola a násilí“, dále vzdělávací program „Krizová intervence pro 21. století“ pořádaný 

vzdělávací skupinou LEKTOR4U a školící a výcvikový kurz „WISC – III Wechslerova škála 

pro děti“. 

 

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.  Škola na základě dohody o spolupráci se sportovními kluby SK, HC a DHC 

Slavia Praha i ve školním roce 2019/2020 vytvářela organizační a prostorové podmínky pro 

realizaci sportovní výchovy,  zajišťovala nejen rozvrh, který umožňuje návaznost na tréninky, 

ale také mimořádný přístup pedagogického sboru, kdy 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. Ve 

školním roce 2019/2020 proběhlo s SK Slavia Praha dalších několik jednání, která si kladou 

za cíl sladit oboustranné potřeby školy a klubu, když situace ze strany vedení školy není 

vnímána jako optimální. 

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 a tripartitních 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 pořádáme tzv. rodičovské kavárny. Rodiče mají 

možnost přijít do školy a besedovat při kávě, čaji a drobném občerstvení o tom, co je právě 

tématem kavárny (připravují jednotlivé pracovní týmy) i o tom, mají na srdci. Vzhledem 

k tomu, že návštěvnost byla dlouhodobě nízká, změnili jsme od školního roku 2019/2020 
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koncept kaváren na Edukavárny – kromě rodičů jsou vítáni i kolegové z pedagogického 

sboru, kteří tak mají příležitost dozvědět se o práci svých kolegů a zapojit se do diskuze nad 

různými tématy o výchově a vzdělávání. Návštěvnost kaváren ze strany rodičů zůstala i tak 

nízká.  

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 2019/2020 opět splnili.  

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

ředitelky školy. 

Škola spolupracuje s okolními MŠ, zejména se sousední MŠ Vladivostocká (podzimní 

dvojboj).  O své činnosti pravidelně informujeme prostřednictvím bulletinu „Edeník“ 

veřejnost včetně MŠ v regionu Prahy 10.  Ve školním roce 2019/2020 bylo vzhledem 

k uzavření školy poslední číslo Edeníku vydáno v březnu 2020. Předškolákům nabízíme 

program s novým názvem „Předškoláček Edeňáček (dříve „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 jednou za měsíc. Stejně důležitým úkolem každého člena 

parlamentu je ale opačná cesta informací – od spolužáků k vedení. Týká se různých problémů, 

připomínek, ale i námětů a nápadů, které je potřeba řešit ve spolupráci s vedením školy. Ve 

školním roce 2019/202 zorganizoval parlament samostatné akce – předvánoční burzu hraček a 

knih, Pomocná ruka. Plánované akce – Den naruby a Červenomodrobílý den – nemohly být 

z důvodu uzavření školy uskutečněny. ZŠ Eden je nositelem certifikátu „Škola pro 

demokracii“. 

Ve škole nepůsobí odborová organizace. 

 

12. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 

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 možnosti mezinárodní spolupráce.  

Ve školním roce 2019/2020 jsme na základě navázané spolupráce s MŠ a ZŠ Cádrova pozvali 

své kolegy na návštěvu a pak jim návštěvu oplatili. Při vzájemných návštěvách jsme v záplavě 

informací definovali, čím bychom se mohli vzájemně obohatit: MŠ a ZŠ Cádrova je pro nás 

inspirativní svým ekologickým zaměřením a zkušenosti v oblasti environmentálního 

vzdělávání a výchovy, bratislavské kolegy recipročně zaujalo využívání technologií ve výuce 

v naší škole, konkrétně prostředí Microsofte Office 365 – Teams.  

Proto jsme se rozhodli podat žádost o grant v rámci programu Erasmus +, abychom mohli na 

základě předaných zkušeností zkvalitnit práci ve svých školách. V současné době čekáme na 

vyjádření k podané žádosti. 
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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. 

Od školního roku 2018/2019 cíleně vyhledáváme nadané děti v oblasti matematiky, od 

školního roku 2019/2020 také v oblasti českého jazyka a následně s nimi systematicky 

pracujeme na rozvíjení jejich schopností. 

Rozvoj matematického nadání a nadání v oblasti mateřského jazyka podporujeme několika 

způsoby: 

1) Na prvním stupni vyhledáváme v prvních a druhých ročnících matematicky nadané děti, 

kteří mají možnost chodit do kroužku Šikula. Zde děti hravou formou prohlubují hlavně 

logické schopnosti, strategii řešení úkolů a upevňujeme zájem o matematiku. 

2) Ve čtvrtém ročníku probíhá výběrová hodina pro matematicky nadané děti, zde se děti 

seznamují s těžšími úlohami, logickými hádankami a hrami, učí se pracovat ve skupinách a 

spolupracovat.  

3) Ve čtvrtém ročníku probíhá výběrová hodina českého jazyka pro děti, jejichž nadání se 

projevilo zejména v dílnách čtení a psaní.  

Náš pedagogický sbor je proškolen a dokáže k žákům přistupovat individuálně. Jako škola 

máme koordinátora pro rozvoj nadání, se kterým lze konzultovat postupy a materiály. 

 

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 zejména rozvíjejí své schopnosti, získávají dovednosti a vytvářejí si vztah 

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

Také ve školním roce 2019/2020 byla dílenská sbírka rozšířena o další vybavení, využívané 

v hodinách pracovních činností, i když shánění materiálu je obtížné z důvodu nižšího 

provozního rozpočtu a hledání ochotného dodavatele.  

Střední školy v Praze 10 nabízejí také své velmi dobře vybavené prostory k výuce pracovních 

činností, překážkou k realizaci jsou zejména časové nároky na přesun žáků tam a zpět. 

Ve škole je k dispozici také školní kuchyňka, která je využívána příležitostně. 

 

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

prostředí do ZŠ 
Školní poradenské pracoviště spolupracovalo 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, případně 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. 

Konkrétní zkušenosti jsou zmíněny dříve, v popisu poradenských služeb školy.  

Ve školním roce 2019/2020 se v souvislosti s uzavřením školy (pandemie Covid-19) objevil 

zásadní problém, a to dostupnost vybavení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí pro 

nároky distančního vzdělávání. Několika žákům bylo zapůjčeno vybavení ze školy. Zřizovatel 

školy rovněž nabídl pomoc zápůjčkou počítačového vybavení, prvotně sloužícího pro potřeby 
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voleb, jednání však byla zdlouhavá. Je nezbytné přesně zjistit tyto potřeby dětí v začátku 

následujícího školního roku a pokusit se o připravenost ve smyslu techniky. Zůstává však 

problém připojení.  

 

16. Vzdělávání cizinců   

Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států k 30. 6. 2020 (podle jednotlivých zemí) 

Stát EU počet žáků 

Slovensko 5 

 

Stát mimo EU počet žáků 

Rusko 5 

Ukrajina 7 

Afgánistán 1 

Bělorusko 3 

Makedonie 1 

Nizozemsko 1 

Tádžikistán 2 

Vietnam 1 

Mongolsko 1 

Srbsko  1 

Kazachstán 2 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme poprvé řešili problém, kdy se žáky naší školy staly děti 

zcela bez znalosti českého jazyka. Ve výroční zprávě 2017/2018 jsou popsány problémy, se 

kterými jsme se potýkali. Ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 pokračovalo úsilí 

pedagogů, které v kombinaci se snahou dětí přináší výsledky, které těší žáky a jejich učitele. 

Péče o žáky s odlišným mateřským jazykem bez jakékoli znalosti českého jazyka však 

zůstává i nadále nesystémová.  

 

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

prostředí, formovat odpovídající postoje. Ve školním roce 2019/2020 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.  

Většina aktivit byla v podobě článků a fotografické dokumentace vždy po ukončení akce 

zveřejněna na webových stránkách školy či jednotlivých tříd. Stále sledujeme 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. Ve třídách, kde jsou umístěny měřiče oxidu uhličitého, sledují nejen učitelé, ale i 

žáci případné nepříznivé hodnoty koncentrace a následné větrání. Ve školním roce 2019/2020 

jsme pokračovali v prevenci plýtvání potravinami, kdy máme ve škole tzv. potravinovou 

banku – místo, kam žáci mohou odložit nepotřebnou svačinu a tím ji nabídnout někomu 

jinému. 

Žáci druhého stupně se opět seznámili s projektem Prales dětem, ve kterém děti formou 

interaktivní přednášky zjistily, jak fungují prales a oceány a proč je dobré je chránit.  

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“ 
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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, 

nicméně se zvýšil počet vyučujících, kteří využívají školní zahradu k výuce i v jiných 

předmětech (matematika, český jazyk, fyzika, chemie, anglický jazyk). 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.  

Ve školním roce 2018/2019 si koordinátor EVVO aktivně doplnil náročné studium v oblasti 

EVVO, které úspěšně v listopadu 2019 dokončil. 

Pět vyučujících se zapojilo do projektu Mistři kolegiální podpory zaměřeného na rozvoj 

přírodovědné gramotnosti. Tento projekt bude ukončen koncem kalendářního roku 2020. 

Velkým úspěchem je zapojení do mezinárodního projektu Ekoškola a s tím související 

založení ekotýmu, který je složen jak z učitelů, tak zejména ze žáků, kteří jsou hybateli celého 

projektu. 

Ve školním roce jsme byli úspěšní v grantovém řízení, a to u MŽP s projektem Pojďme spolu 

za školu a na MHMP s projektem Zahrada, která učí. 

 

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. V tomto směru napomáhají budování postojů žáků jejich 

spolužáci z různých zemí. Žáci 9. tříd besedovali se studenty žurnalistiky o mediální 

gramotnosti, kdy se hoaxy často objevují v souvislosti s otázkou migrace. 

Stejně jako v předchozích letech, také ve školním roce 2019/2020 jsme se ve smyslu školního 

vzdělávacího programu snažili v dětech budovat humánní postoje a informovat o lidských 

právech. Věnovali jsme se problematice vzájemného respektu a tolerance v etické výchově i 

na pedagogických radách.  

Většina 3. – 9. tříd stihla ještě před uzavřením školy 11. 3. 2020 jako každý rok navštívit 

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. 

Zřizovatel školy přispěl k financování preventivních programů ve škole.  

Cílem 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.  
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Preventivní program pro školní rok 2019/20 byl aktualizován, stanovili jsme si nové 

krátkodobé cíle (Parlament – větší samostatnost a aktivita, týmová spolupráce a respekt, 

sounáležitost se školou, eliminace soutěživosti, zkvalitnění spolupráce s trenéry, bezpečný 

internet…). 

V tomto školním roce jsme s úspěchem zažádali o grant na MHMP Komplexní program 

primární prevence na ZŠ Eden a adaptační kurz 6. tříd. 

S cílem zlepšit bezpečné klima na naší škole jsme se od letošního školního roku zapojili do 

projektu „ Nenech to být“, který funguje na principu online schránky důvěry. Děti si mohou 

na webových stránkách či ve zdarma dostupné mobilní aplikaci vyhledat svou školu.  

Anonymní schránka důvěry je zřízena ve spolupráci s MŠMT ČR, Linkou důvěry a PPP Brno. 

Ve školním roce 2019/20 se uskutečnil adaptační výjezd 6. ročníků, kterého se zúčastnili 

ředitelka školy, školní psycholog, metodik prevence a třídní učitelé. 

V 5. a 6. ročnících proběhl program „Digitální stopa“ zaměřený na zneužívání dat na 

internetu. 

 Na 1. stupni ve spolupráci s Proxima Sociale proběhla prevence  zaměřená na „Vztahy ve 

třídě“ a „Kamarádství a respekt“ . Na 2.stupni  probíhala prevence vedená lektorem Života 

bez závislostí. Prevence byla realizována na základě zakázek, které připravili TU. 

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

Ve školním roce 2019/20 proběhla zážitková divadelní představení pro žáky 4. – 8. ročníků  

na téma hazard a sázení, šikana, nebezpečí internetu a finanční gramotnost (Divadelta). 

V jedné třídě na 2. stupni proběhla selektivní prevence. 

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

proto škola věnuje pozornost široké nabídce volnočasových aktivit. 

 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 sociometrické šetření, v 1. a 2. třídách jej realizovala školní 

psycholožka, ve 4. – 9. třídách jsme využily služby www.proskoly.cz. Se zjištěnými výsledky 

jsme zejména s třídními učiteli pracovali v zájmu optimálních vztahů v třídních kolektivech.  

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 

školního poradenského pracoviště. Škola je součástí sítě škol podporujících zdraví, má titul 

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

Řadu z tradičních aktivit (Živá knihovna, autoevaluační šetření ve třídách…) nebylo možné 

vzhledem k uzavření školy 11. 3. 2020 realizovat. V období distančního studia se na 

webových stránkách školy objevovaly metodické materiály určené pro žáky a rodiče. 

 

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 

Jihočeský  8 3 

Liberecký 1 0 

Jihomoravský 1 1 

Královéhradecký 1 0 

Středočeský 50 2 

Ústecký 5 2 

Vysočina 3 2 

Zlínský 1 0 
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Moravskoslezský 4 2 

Olomoucký 2 0 

 

 

21. Další údaje o ZŠ 
a) některé akce ve školním roce 2019/2020 

Všechny akce, které se uskutečnily ve školním roce 2019/2020, byly plánovány a realizovány 

s předpokladem zkvalitnění či rozšíření vzdělávacích služeb školy a budování pozitivního 

klimatu ve třídách i ve škole jako celku. Aktivity, plánované na období 11. 3. 2020 – 30. 6. 

2020, nemohly být z důvodu uzavření školy realizovány. 

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

„Edeník“. Všech 7 čísel (září 2019 – březen 2020) je samostatnou přílohou této výroční 

zprávy. 

 

b) granty a rozvojové programy, o které jsme ve školním roce 2019/2020 žádali  
kdo grant vypsal oblast název projektu požadovaná 

částka (Kč) 

přidělená částka 

(Kč) 
MŠMT OP VVV ZŠ Eden – šablony II 

(2roky) 

1 684 736 

 

1 684 736 

druhý rok 

realizace 
MŽP EVVO Pojďme spolu za 

školu 

259 896 

 + 15% 

spoluúčast 

školy 

259 896 

 

MHMP primární 

prevence ve 

školách a 

školských 

zařízeních 

Komplexní program 

primární prevence na 

ZŠ Eden; Adaptační 

kurz 

85 000 61 700 

MHMP   
 

EVVO Zahrada, která učí 153 300 100 000 

 OP Praha – 

pól růstu 

(opakovaná 

výzva 37) 

ZŠ Eden – 

Modernizace učebny 

přírodních věd 

2 500 000 peníze 

rozpočtem 

MHMP 

přiděleny, 

smlouva zatím 

není uzavřena) 
MČ Praha 10 Zásobník 

projektů – 

partnerství pro 

Prahu 10 

Oslava 60 let školy 50 000 50 000 

MČ Praha 10 Zásobník 

projektů – 

partnerství pro 

Prahu 10 

Nesedíme, tvoříme 35 000 35 000 

     

 

c) dary, služby a částky získané od sponzorů  

sponzor popis částka 

soukromá osoba 1 sportovní a kulturní vyžití jedné třídy 10 000,- 
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d) výjezdy žáků mimo objekt školy  

výjezd počet výjezdů počet žáků 

Adaptační kurz 6. třídy 1 62 

Lyžařský kurz 1 108 

Škola v přírodě 0 0 

Všechny uvedené akce splnily svůj požadovaný a plánovaný účel, proběhly bez závažnějších 

problémů, byla předána závěrečná zpráva a byly řádně vyúčtovány. Plánované školy v přírodě 

v jarních měsících nemohly být uskutečněny.  

 

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 a veřejných vystoupení, jejich vnímáním 

školního prostředí a jejich pocitem sounáležitosti se školou; prezentujeme se prostřednictvím 

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

práce a vystupování na veřejnosti při různých příležitostech – ve školním roce 2019/2020 se 

jednalo zejména o školní film Mozaika sametu a audioknihu Pohádky Boženy Němcové čtené 

pedagogy ZŠ Eden. 

Máme svého patrona, svou hymnu a vlajku. Při slavnostních příležitostech používáme maskota.  

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

informujeme o své činnosti prostřednictvím školních webových stránek, formou 

distribuovaných prezentačních materiálů, využíváme možnosti prezentace v mediích. 

V poslední části školního roku 2019/2020 jsme využili možnost prezentace prostřednictvím 

periodika Praha 10.  

Vydáváme měsíčník Edeník, který zveřejňujeme a distribuujeme. 

 

22. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inpekcí, jiné kontroly 
Ve školním roce 2019/2020 proběhlo v ZŠ Eden šetření ČŠI, které zjišťovalo způsob realizace 

distančního vzdělávání po uzavření školy. Zveřejněné výstupy byly pouze souhrnné za celou 

ČR.    

 

23. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 – samostatná příloha 

 

24. Přílohy: 

příloha č. 1: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

příloha č. 2: Edeník č. 1 – 7/2019-2020 

 

Výroční zpráva bude projednána dne 23. 9. 2020 na pedagogické radě 

Výroční zpráva byla projednána dne 3. 9. 2020 školskou radou 

 

V Praze dne 3. 9. 2020   PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka školy 
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