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I. Základní údaje o škole, školském zařízení 
 
1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a 

školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2014. 
 
Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. 
Trojská 110/211 
171 00 Praha 7 - Troja 
 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon. 
 
Mgr. Kateřina Čížková – ředitelka školy, cizkova@euroskola.cz, tel.: 233 541 232 
 

3. Webové stránky školy (současná adresa). 
 

http://www.euroskola.cz 
http://praha.euroskola.cz 
 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová 
kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). 

 
Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. 
63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání – cílová kapacita 480 žáků 
64-41-L/51 – Podnikání – cílová kapacita 150 žáků 
 

5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku 
 

škola kód  
název oboru / vzdělávacího 
programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka  
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 
dobíhající atd.) 

Euroškola Praha 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 480 od 1. 9. 2009 

Euroškola Praha 64-41-L/51 Podnikání 150 od 1. 9. 2011 

     

     

 
6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 

2012/2013: 
a) nové obory / programy – nejsou 
b) zrušené obory / programy - nejsou 

 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka 
objektu): 

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 - 
Troja (MČ Praha 7 - Troja) 

b) jiná 

mailto:cizkova@euroskola.cz
http://www.euroskola.cz/
http://praha.euroskola.cz/
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8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 
 

Euroškola Praha sídlí od září 2012 v Budově Čechovy školy společně s Trojským gymnáziem a ZŠ 
Trojská. 

Škola disponuje jednou učebnou výpočetní techniky, která je vybavena 23 počítači PC Triline 
Profi I20. Učebna je multimediální a je akreditována pro testy ECDL. V učebně je umístěn video-data 
projektor, který učitel využívá k výkladu probírané látky. 

Počítače školy pracují v síti Windows server 2008 STD. Exchange serverem 2010 a Windows 
serverem 2003 s programovým vybavením Windows 7 Professional CZ,  Microsoft Office 2010, v  
ekonomické oblasti s  programy Premier. 

Škola dále vlastní tři počítačové servery, kam si žáci mohou ukládat svá data (dokumenty) nebo 
odkud mohou čerpat informace ze studentských informačních disků (studijní materiály, zadání úkolů, 
...) 

V prostorách Euroškoly Praha je pro žáky k dispozici bezdrátová Wi-Fi síť, díky které jsou pro ně 
přístupné dokumenty na serveru pomocí intranetu. Pomocí extranetu informačního systému 
Bakaláři mají žáci a rodiče přístup ke klasifikačním datům a informacím školy. Přístup k Internetu  je 
pomocí WiFi umožněn i z vlastních notebooků a jiných zařízení pracujících s Wi-Fi v odděleném 
zabezpečeném okruhu. Žákům je přístupná síťová tiskárna za poplatek. 

Škola disponuje dvěma kopírovacími stroji CANON, žáci mohou využívat kopírovací stroj v 1. 
patře školy.  

Pro vyučující školy je neustále rozšiřována odborná česká a anglická knihovna, většinou dle jejich 
přímých požadavků. 

Pro výuku jazyků má škola k dispozici řadu CD-přehrávačů, využívá i PC k výuce online. Postupně 
jsou doplňovány další nové učební pomůcky. 

V prostorách školy jsou dále umístěny automaty na chlazené a teplé nápoje. Žáci Euroškoly Praha 
se také mohou během hlavní přestávky občerstvit v bufetu. 

 
Euroškola Praha se vzhledem k dlouhodobému nárůstu žáků v ZŠ Tupolevova snažila nalézt 

vhodné prostory pro přemístění.  
Ve spolupráci se zřizovatelem a majitelem školy bylo v červnu 2012 rozhodnuto, že se Euroškola 

Praha přestěhuje do prostor Čechovy školy v ulici Trojská 110/211, Praha 7, kde sídlí partnerské 
Trojské gymnázium. Euroškola Praha si zde pronajala kmenové a odborné učebny. 

Euroškola Praha a Trojské gymnázium nadále fungují samostatně, rozhodnutí sestěhovat se do 
jedné budovy však výrazně posílilo nejen ekonomickou stránku, ale zároveň i spolupráci obou škol.  

Euroškola Praha a Trojské gymnázium kromě sdílení prostor využívají také vzájemně svých 
pedagogických pracovníků. Na Euroškole Praha vyučovalo ve šk. roce 2013/2014 7 pedagogů 
Trojského gymnázia. Vedení obou škol si průběžně vzájemně vyměňuje zkušenosti v organizaci 
výuky.  

Spolupráce funguje i mezi studenty – organizovány jsou společné školní akce či přednášky, 
studenti se vzájemně zvou na prezentace svých projektů (projektový den žáků Trojského gymnázia 
v listopadu 2013, školní kolo fiktivních firem žáků Euroškoly v prosinci 2013).  

Vzhledem k nárůstu počtu žáků na Trojském gymnáziu je pro Euroškolu Praha potřeba zajistit 
nové prostory. Ve spolupráci se zřizovatelem jsou během letních prázdnin 2014 připravovány 
prostory v protějším diplomatickém komplexu, kde bude od září 2014 probíhat výuka MS i DS.  
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9. Školská rada – datum ustanovení, seznam členů 
Datum ustanovení: 19. 12. 2005 
Zástupce zřizovatele: Mgr. Radim Jendřejas (místopředseda), tel.: 233 541 232, e-mail: 

jendrejas@esopraha.cz 
Zástupce učitelů: Ing. Martina Marešová (předsedkyně rady), tel: 233 541 232, e-mail: 

maresova@euroskola.cz, od 22. listopadu 2011 
Zástupce rodičů a žáků: Nguyen Tuyet Trinh (studentka), od 26. listopadu 2012 

 

 

mailto:maresova@euroskola.cz
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II. Pracovníci školy 
(Níže uvedené tabulky a údaje jsou v provedení vyžadovaném OŠ MHMP) 

 

1.  Pedagogičtí pracovníci k 30. 9. 2013 
 

a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Euroškola Praha 1 1 3 2 14 3,9 17 5,9 

 
 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 
výkazu, 30. 9. 2013) 

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Euroškola Praha 
  kvalifikovaných 13 70% 

  nekvalifikovaných 4 30% 

 
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků ve škol. roce 2013/2014 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 

1 
1 
1 
1 
1 
 

Zadavatel - KOSS 
El. učebnice jazyků 

Erasmus+ 
Leonardo da Vinci 

Comenius 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Cermat/NIDV 
Klett 
DZS 
DZS 
DZS 
 

školský management 

1 
1 
1 
1 
 

KOSS – management 
škol 

Nový občanský zákoník 
Systém Epis2 

Niques – nové inf. 
systémy 

1 
1 
1 
1 
 

Cermat 
Fakta s.r.o. 
ČŠI 
ČŠI 
 

rozšiřování aprobace 1 
Doplňující pedagogické 

studium 
1 VŠE Praha 

BOZPO 1 odborné 17 externí, p.Bína 
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d. jazykové vzdělávání a jeho podpora 
 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

7 

z toho 

s odbornou kvalifikací  
(dle zákona o ped. prac.) 

5 

bez odborné kvalifikace  
(dle zákona o ped. prac.) 

1 

rodilý mluvčí 1 

 
 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 
 

a. počty osob 
 

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

4 0,29 

 
 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře     

kurzy     

jiné (uvést jaké) 1 BOZ+PO 3 p. Bína 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
(Níže uvedené tabulky a údaje jsou v provedení vyžadovaném OŠ MHMP) 

 
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů k 30. 9. 2013 
 

a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

škola 
počet  

tříd / skupin 
počet  

žáků / studentů 

Euroškola Praha 2 26 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2013/2014: 

 přerušili vzdělávání: 0 

 nastoupili po přerušení vzdělávání: 1  

 sami ukončili vzdělávání: 1 

 vyloučeni ze školy: 0 

 nepostoupili do vyššího ročníku: 2      z toho nebylo povoleno opakování: 1 

 přestoupili z jiné školy:  1 

 přestoupili na jinou školu: 1  

 jiný důvod změny (uveďte jaký): - 
 
 

b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

škola 
počet  

tříd / skupin 
počet  

žáků / studentů 

Euroškola Praha 5 73 

 
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2013/2014: 

 přerušili vzdělávání: 5 

 nastoupili po přerušení vzdělávání: 1  

 sami ukončili vzdělávání: 13 

 vyloučeni ze školy: 13 

 nepostoupili do vyššího ročníku: 1       z toho nebylo povoleno opakování: 0 

 přestoupili z jiné školy: 1 

 přestoupili na jinou školu: 2  

 jiný důvod změny (uveďte jaký):  - 
 

 
2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle 

zahajovacího výkazu) 
 

a. denní vzdělávání 
 

škola 
průměrný počet  

žáků na třídu 
průměrný počet  
žáků na učitele 

Euroškola Praha 13 4,4 
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b. vzdělávání při zaměstnání 
 

škola 
průměrný počet  

žáků na třídu 
průměrný počet  
žáků na učitele 

Euroškola Praha 14,6 12,37 

 
 

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
 

škola kr
aj

 

Ji
h

o
če

sk
ý 

Ji
h

o
m

o
ra

vs
ký

 

K
ar

lo
va

rs
ký

 

V
ys

o
či

n
a 

K
rá

lo
vé

h
ra

d
e

ck
ý 

Li
b

er
ec

ký
 

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

ý 

O
lo

m
o

u
ck

ý 

P
ar

d
u

b
ic

ký
 

P
lz

eň
sk

ý 

St
ře

d
o

če
sk

ý 

Ú
st

ec
ký
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ý 

C
EL

K
EM

 

Euroškola 
Praha 

počet žáků 
celkem 

1 1 0 3 0 3 2 0 1 2 19 0 1 33 

z toho nově přijatí 0 1 0 3 0 1 1 0 1 2 6 0 1 16 

      
 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci – 
srpen 2014) 

 
a. denní vzdělávání 
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: prospělo s vyznamenáním 0 

neprospělo 1 

opakovalo ročník 0 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 19 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 70% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

97,481 

z toho neomluvených 0,481 
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b. vzdělávání při zaměstnání 
 

              

šk
o

la
 

Eu
ro

šk
o

la
 P

ra
h

a
 

z 
ce

lk
o

vé
h

o
 

p
o

čt
u

 

žá
ků

/s
tu

d
en

tů
: prospělo s vyznamenáním 4 

neprospělo 1 

opakovalo ročník 0 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 36 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 72% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

32,92 

z toho neomluvených 0 

 
 
5. Výsledky maturitních zkoušek 
 

maturitní zkoušky  

šk
o

la
 

Euroškola Praha 

d
en

n
í 

vz
d

ěl
áv

án
í 

vz
d

ěl
áv

án
í 

p
ři

 z
am

ěs
tn

án
í 

 

počet žáků, kteří konali zkoušku 18 15 

z toho konali zkoušku opakovaně 3 0 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 
zkoušce v řádném termínu 

3 0 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni : 

prospěl s vyznamenáním 1 0 

prospěl 15 7 

neprospěl 2 8 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 
 

a. SŠ 
                      

sk
u

p
in

a 
 

o
b

o
rů

 v
zd

ěl
án

í 

kó
d

, n
áz

ev
 

 

Eu
ro

šk
o

la
 P

ra
h

a
 

p
ři

jím
ac

í ř
íz

e
n

í p
ro

 š
ko

ln
í r

o
k 

2
0

1
4

/2
0

1
5

 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  11 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem 12 

z toho v 1.kole 9 

z toho ve 2.kole 2 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 0 

počet volných míst po přijímacím řízení  
(obor, počet míst) 

 

obor: 63-41-M/01 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 
2014/2015 

50 

 
 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Škola poskytuje vzdělávání i žákům z jiných zemí. Ve školním roce 2013/2014 se na Euroškole 
Praha vzdělávalo celkem 9 cizinců. 

Velký počet těchto žáků žije v České republice dlouhodobě, hovoří velmi dobře česky a nemá 
s výukou větší problémy.  

 
 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
Euroškolu Praha navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 

2013/2014 je doložili posudkem z PPP 2 žáci. Na základě posudků byly výchovnou poradkyní 
sestaveny pokyny pro vyučující.   

Individuální studijní plán 
Individuální studijní plán byl udělen studentovi čtvrtého ročníku, který byl zařazen do 

hokejového klubu mimo Českou republiku. Zadané úkoly splnil v termínu. 
Individuální studijní plán byl udělen také studentovi, který byl souběžně přijat na Právnickou 

fakultu Masarykovy univerzity. Studium na Euroškole Praha ukončil na vlastní žádost v průběhu 
školního roku. 

Na Euroškole Praha nestudují žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Dojde-li 
k situacím, že rodiče momentálně nemohou zaplatit školné v plné výši, poskytuje Euroškola možnost 
splátkového kalendáře, případně slev ze sociálních důvodů.  
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9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 
Na Euroškole Praha v tomto školním roce studoval mimořádně nadaný žák. Vzhledem k tomu, že 

byl přijat a studoval souběžně na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, bylo mu umožněno 
studovat na Euroškole Praha dle individuálního vzdělávacího plánu. 

Žákům s výborným prospěchem je však poskytována motivace formou prospěchových stipendií. 
Žáci, kteří v 1. pololetí 9. třídy základní školy získají vyznamenání, mohli v 1. ročníku škol. roku 
2013/2014 na Euroškole studovat zdarma (neplatili školné). Žáci vyšších ročníků mohou získat slevu 
na školném dle dosažených výsledků v předcházejícím školním roce v rozsahu 50% (průměr v obou 
pololetích předcházejícího škol. roku do 1,5), příp. 100% (průměr v obou pololetích 1,0). 
 
 

10.  Ověřování výsledků vzdělávání 
Základním měřítkem pro ověřování výsledků vzdělávání je úspěšnost u maturitních zkoušek. Po 

čtyřech ročnících státní maturitní zkoušky lze konstatovat, že studenti Euroškoly dosahují ve 
společné části maturitní zkoušky průměrných až nadprůměrných výsledků. Vynikající výsledky 
dosahují z předmětu cizí jazyk. 

V květnu 2014 proběhla státní maturita. U písemné části uspěli téměř všichni žáci denního 
studia (výjimkou je 1 didaktický test z matematiky a 1 písemná práce z českého jazyka), u ústní části 
uspěli téměř všichni žáci. 

Z předběžných výsledků společné části maturitní zkoušky 2013/14 opět vyplývá, že kvalita výuky 
je na Euroškole Praha stále na velmi dobré úrovni. 

Po absolvování maturitních zkoušek proběhly 10. června 2014 mezinárodní zkoušky ESA. Za 
předsednictví mezinárodního komisaře Matthewa Pearsona (ESO Berlin) získala 1 studentka 
zaměření Ekonomoika a management (Asistent ESA) certifikát Office Assistance ESA. Dva studenti, 
kteří absolvovali půlroční pracovní stáž v partnerské škole New College Durham ve Velké Británii 
(Euroškola Praha získala grant v rámci programu Leonardo da Vinci), se zúčastnili vyšší mezinárodní 
zkoušky a byli jim udělen diplom Office Management ESA.  

V květnu 2014 proběhl na Euroškole Praha interní audit ISO německé společnosti CERTQUA, při 
kterém nebyly zjištěny závažné závady. Doporučení z předcházejícího auditu byla realizována 
v průběhu školního roku 2013/2014. Pan K. H. Brunk a paní P. Kaltofen konstatovali, že systém 
managementu kvality odpovídá požadavkům normy DIN ISO 29990:2010. Euroškola Praha je 
certifikována do 10. 4. 2017. Euroškoly patří mezi první školy v České republice, které tento certifikát 
obdržely! 
 
 

11.  Školní vzdělávací programy 
Škola od 1. 9. 2009 pracuje s novým rámcovým vzdělávacím programem 63-41-M/01 Ekonomika 

a podnikání, který byl rozpracován pomocí programu SMILE do školského vzdělávacího programu 
Ekonomika a služby. Ve školním roce 2013/2014 byl ŠVP realizován ve všech ročnících denního 
maturitního studia. 

Vzhledem k zájmu žáků o ruský jazyk byl tento jazyk doplněn jako třetí cizí jazyk v zaměření 
Ekonomika a management (ESA), ruský jazyk byl zaveden od 1. 9. 2011. 

Od 1. 9. 2011 byla zahájena výuka dle nového ŠVP pro tříleté dálkové nástavbové studium – 64-
41-L/51 Podnikání – tento ŠVP byl realizován v 1., 2. a 3. ročníku dálkového nástavbového studia.  

Od 1. 9. 2013 byla nově zkrácena výuka tříletého dálkového nástavbového studia na dvouleté. 
Tento krok přinesl Euroškole Praha mnohonásobně vyšší počet uchazečů o tuto formu studia. Se 
zkrácením doby studia však nebyl snížen objem učiva. Studium je tedy mnohem intenzivnější a 
náročnější.    
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12.  Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
Pro Euroškolu Praha je výuka cizích jazyků stěžejním pilířem vzdělávacích programů. 
Žáci se od prvního ročníku učí povinně dvěma cizím jazykům. Hodinová dotace pro první cizí 

jazyk (AJ či NJ) činí 5h, pro druhý cizí jazyk (NJ či AJ) činí 3h. Od 3. ročníku mají žáci ve vybraných 
zaměřeních možnost studia třetího cizího jazyka. Zvolit si žáci mohou mezi francouzským a 
španělským jazykem, na základě zájmu žáků byl od 1. 9. 2011 otevřen i ruský jazyk. 
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IV. Aktivity školy - Prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Výchovné a kariérní poradenství 
Na škole působí školní výchovná poradkyně, která spolupracuje s PPP. Poskytuje individuální 

konzultace žákům i rodičům, účastní se výchovných komisí, podílí se na organizaci a výběru školních 
akcí.  

V průběhu roku byly řešeny problémy s nedocházkou do školy, pozdním omlouváním absence a 
nižším zájmem o studium, řešena byla i nekázeň v hodinách.  

Škola má zpracován plán činnosti výchovného poradce a metodika prevence, jehož součástí jsou 
minimální preventivní programy sociálně patologických jevů a minimální program protidrogové 
prevence ve škole. 
 
 

2. Prevence sociálně patologických jevů 
V letošním školním roce se studenti Euroškoly Praha zúčastnili motivačního semináře 

s úspěšnými českými podnikateli, „Můžeš…“  
Ve škole proběhl seminář k HIV a AIDS. Vedl jej muž, který touto nemocí trpí již několik let.  
Znalosti zeměpisné i kulturní si studenti prohloubili během setkání na téma „Moderní Izrael“. 
Vysokoškolskou přednášku na téma „Právní formy podnikání“ uspořádala Metropolitní univerzita 

Praha.  
Španělsko-ekonomická exkurze proběhla v Oficina economica y comercial. 
Studenti posledního ročníku se zúčastnili veletrhu vzdělávání Gaudeamus. 
   

 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 
Škola pracuje s plánem Ekologické výchovy, environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému 

rozvoji, který je zveřejněn na webových stránkách školy.  
Ekologická a environmentální výchova je začleněna v předmětech Základy přírodních věd a do 

společenskovědních předmětů.  
Ve škole je dbáno na třídění odpadu (plasty, papír, baterie). Ve třídách, na chodbách a 

kabinetech jsou k dispozici nádoby k tomu určené. 
 
 

4. Multikulturní výchova 
Na škole studuje 9 žáků - cizinců ze 4 zemí (Rusko, Slovensko, Vietnam, Ukrajina), kteří mají 

pouze výhody vyplývající z nařízení a vyhlášek MŠMT ČR. Začlenili se bez problémů mezi ostatní žáky 
školy.  

Multikulturní výchova je zařazena např. do výuky cizích jazyků, společenských věd, cestovního 
ruchu, základů dějin kultury. Žáci jsou seznamováni s kulturami a zvyky jiných národů a jsou vedeni k 
tomu, aby respektovali jiné národnosti. 
 
 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 
Tato výchova je začleněna v programu ekologické výchovy na škole (bod č.3) 
 
 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
Ve školním roce 2013/2014 proběhlo na Euroškole Praha hned několik vzdělávacích a 

poznávacích zájezdů: 
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Výměnný jazykový pobyt Praha - Bamberg 
Termín: 6. – 16. 11. 2013 
Ve dnech 6. - 16. listopadu navštívili žáci Euro-Schulen Bamberg Prahu. Společně se žáky Euroškol 
Česká Lípa, Strakonice, Praha a Trojského gymnázia absolvovali pestrý program, který doplňoval 
výuku němčiny s německým vyučujícím pro české studenty a výuku češtiny pro německé studenty.  
 
Lyžařský výcvikový kurz 
Termín: 25. – 31. 1. 2014 
Od 25. 1. do 31. 1. 2014 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro studenty Euroškol a Trojského 
gymnázia v Rokytnici nad Jizerou. Studenti Euroškoly Praha této možnosti nevyužili a kurzu se 
nezúčastnili. 

 
Výměnný jazykový pobyt Bamberg - Praha 
Termín: 31.3. – 9. 4. 2014 
Druhá část projektu proběhla začátkem dubna v Bambergu. Opět se účastnili studenti z českých 
Euroškol a Trojského gymnázia. Stejně jako na podzim v Praze i v Německu probíhala dopoledne 
intenzivní výuka, která byla doplněna o nejrůznější výlety, exkurze a další zážitky. 

 
 
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Ve školním roce 2013/2014 spolupracovali žáci Euroškoly Praha s charitativní organizací Liga 
proti rakovině. V rámci „Českého dne proti rakovině“ vybraly studentky O3.A celkem 6.870,- Kč.  
 
 

8. Soutěže  
Sportovní soutěže 

Žáci Euroškoly Praha se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili např. turnaje Open Florbal Troja, 
který pořádalo naše partnerské Trojské gymnázium. V červnu se studenti zúčastnili Olympijského dne 
v Troji. 
 
Ostatní soutěže 

Studenti Euroškoly Praha se v tomto školním roce nezúčastnili žádných dalších soutěží. 
 
 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů 
Projekt Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci  
V únoru 2013 podala Euroškola Praha žádost o příspěvek na projekt „Získání mezinárodně 

uznávaného vzdělávání a praxe“, který byl v květnu 2013 schválen. Ve školním roce 2013-2014 
strávili dva vybraní účastníci půlroční stáž v New College Durham.  

Projekt Poznáváme kořeny jazyka našich zahraničních přátel (Česko-německý fond 
budoucnosti) 

Ředitelka Euroškoly Praha podala v červnu 2013 žádost o grant k Česko-německému fondu 
budoucnosti. Žádost byla v září 2013 schválena, avšak ne v plné výši (místo požadovaných 134.120,- 
Kč bylo schváleno 80.000,- Kč). Na základě konzultace s pracovnicí ČNFB byl projekt zkrácen ze 14 na 
10 – 11 dnů. Termín první výměny byl stanoven na 6. – 16. 11. 2013, druhá výměna pak proběhla ve 
dnech 31. 3. – 9. 4. 2014. 

V červnu 2014 se ředitelé českých Euroškol a Trojského gymnázia zúčastnili výročního zasedání 
škol ESO (Euro-Schulen Organisation) v německém Bambergu. Ředitelka Euroškoly Praha byla 
oslovena zástupkyní ředitele ESO Berlin s nabídkou budoucí spolupráce. 

Euroškoly v České republice byly v roce 2013 osloveny s nabídkou praxe v hotelu 
Maximilian***** v bavorském Bad Griesbachu. Délka praxe je 8 týdnů, ubytování a jídlo je v režii 
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hotelu, praktikanti získají navíc kapesné 200,- € / měsíc. Tyto stáže zatím probíhají ve spolupráci 
s Euroškolou Strakonice. 

 
 

10.  Spolupráce školy s partnery 
Škola je členem mezinárodní organizace European Schools for Administration and Management 

(ESA) se sídlem ve Vídni. Členské školy této organizace poskytují vyšší odborné vzdělání 
administrativního a manažerského typu rozšířené po celé Evropě.  

Aktivity ESA: Od roku 2008 Euroškola Praha realizuje vzdělávání v oboru ESA – Office 
Management. Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2013/2014 Euroškola Praha získala grant z 
programu Leonardo da Vinci, vyjeli dva absolventi zaměření Office Assistance ESA na půlroční 
zahraniční stáž (New College Durham VB), která je povinná pro realizaci oboru Office Management 
ESA. Mezinárodní zkoušky s přítomností zahraničního komisaře se tedy konaly v červnu 2014 pro 
zaměření Office Assistance ESA, proběhla i vyšší zkouška v oboru Office Management ESA (účastníci 
získali diplom Office Management ESA).  

Euroškola Praha pravidelně získává informace z centrály ESA ve Vídni. Má tak přímý kontakt s 
nejmodernějšími trendy v odborném vzdělávání realizované v Evropské unii. Tyto podněty přenáší 
do tvorby ŠVP školy. 
 
 

V. Aktivity školy - Přehled 
 

Sportovní aktivity školy  
 
Open Florbal Troja 2013 – ve spolupráci s Trojským gymnáziem 

Ve dnech 2. 11. 2013 proběhl  florbalový turnaj, který pořádá Trojské gymnázium, Sdružení 
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, MČ Praha - Troja a Občanské sdružení Trojskoúhelník.  
Nejlepší týmy získaly hodnotné ceny, vítěz pak pohár.  
 
Sportovní den Euroškol, Olympijský den 

Olympijský den se v Troji koná již tradičně, letos si více než 300 účastníků vyzkoušelo lezení po 
stěně, raftování, střelbu, skákací boty a zaběhlo tradiční běh. 
 

Exkurze, školní akce, novinky 
 

září 2013 

Praxe studentů 
Studenti 4. ročníku absolvovali druhou část praxí od 2. do 13. září 2014.  

 
Královská stezka 

Královskou stezkou se prošli v rámci angličtiny třeťáci 5. září 2013. 
V první části jsme se věnovali přípravě vycházky. Popsali trasu a 

pojmenovali základní anglické názvosloví  
míst na trase. 

Následně jsme se autobusem 
přepravili na Náměstí Republiky a započali 
trasu u Prašné brány, Obecního domu, 
Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. 
Pojmenovali anglické názvy (Dům U Černé 
Matky Boží, Staroměstské náměstí, Dům U 

Kamenného Zvonu, Palác Kinských, Pomník Jana Husa, 

http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
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Staroměstská radnice s orlojem, Chrám Matky Boží před Týnem, Chrám  sv. Mikuláše aj.). 
Pokračovali jsme přes Malé náměstí, Karlovou ulicí kolem Klementina na Křižovnické náměstí. Vrátili 
jsme se Karlovou ulicí na Staroměstské náměstí, Náměstí Republiky a tramvají a autobusem zpět do 
školy.  

Úkol: Zpracovat prezentaci Královské cesty s anglickou terminologií. Bude prezentováno a 
hodnoceno v hodině angličtiny. 

  Mgr. Zdeňka Koutná 

 
Neviditelná výstava 

Neviditelnou výstavu navštívili studenti O4.A v úterý 17. září 2013. 
Výstava přibližuje svět nevidomých. Devět speciálně zatemněných místností, simulace 

interiéru a exteriéru. Na prohlídce se řídíte hmatem, sluchem a čichem za asistence nevidomého 
průvodce. V další části výstavy si lze vyzkoušet pomůcky nevidomých. 

Odjezd na akci byl po přípravné hodině, kde jsme si objasnili rozdíly mezi psaním formálního 
a neformálního dopisu a přiblížili některé zajímavosti výstavy. 

Výstupem po zhlédnutí, respektive prožití výstavy, je 
dopis příteli, vyjadřující prožitek z výstavy v anglickém jazyce 
nebo zpráva pro studentský časopis. 

Prezentace světa nevidomých je neobvyklým a velmi 
poutavým projektem, který nenásilnou formou prožitku přibližuje 
svět nevidomých. Budí respekt a odhaluje záludnosti, výhody a 
nevýhody světa nevidomých. 

Projekt měl kladný ohlas u studentů. 
Mgr. Zdeňka Koutná 

 

říjen 2013 

Předčasné parlamentní volby 2013 
Studenti Euroškoly a TG se ve středu 2. října zúčastnili 

studentských předčasných parlamentních voleb. 
Výsledek voleb částečně kopíruje výsledky z ostatních škol. 
Nejvíce hlasů získala TOP 09 (25 hlasů z 51), na druhém místě 

se umístilo ANO. 
  
Volby pořádá společnost Člověk v tísni a účastnilo se jich 400 

středních škol v ČR. 
 

Den pro zdraví 
Den pro zdraví organizovala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. 

května 51, 140 00 Praha 4 ve čtvrtek 3. října 2013 a zúčastnili se ho studenti O3.A. 
  
V budově školy byly instalovány výstavky a improvizovaná odborná stanoviště, kde se 

studenti a žáci ZŠ seznamovali s uvedenými tématy. Výhodou je asistence mladých studentů, kteří 
srozumitelným a zábavným  způsobem  přibližují témata poskytování první pomoci, prevence 
drogové závislosti, základů zdravé výživy a dalších uvedených námětů. 

U studentů nejoblíbenější byla ukázka slaňování a záchrany osoby ve výškách, jídelna zdravé 
kuchyně, masáže a asistovaná první pomoc. 
 

Poděkování Janě a Veronice 
Liga proti rakovině poslala certifikát s poděkováním za spolupráci při prodeji kytiček v 

květnu 2013. 
Sbírky se zúčastnila Jana a Veronika a vybraly celkem 8.370,- Kč. 

http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
http://www.praguecityline.cz/wp-content/gallery/karluv-most/praha-1-karluv-most010.jpg
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Můžeš...  

V pondělí 21. října proběhl motivační seminář s 
úspěšnými českými podnikateli "Můžeš...". Zúčastnili se jej 
studenti O3.A, O4.A a septimy. 

Hlavními postavami byli dva mladí podnikatelé - p. Pavel 
Komárek (ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti 
Prosperita) a p. Petr Rokůsek (předseda představenstva spol. 
Nano Energies), kteří se snažili studentům přiblížit svou práci a 
zároveň je i namotivovat a vysvětlit, že podnikat může opravdu 
každý. Stačí přijít s nápadem a hlavně - nebát se! 

Doufáme, že seminář byl pro naše studenty motivací a že třeba za pár let bude stát před 
tabulí někdo z nich :-).... 
 
 

listopad 2013 

AIDS 
Třeťáci se zúčastnili diskuse s HIV pozitivním mužem... 

V pátek 1. listopadu jsme měli přednášku o HIV a AIDS. 
Bylo nám vysvětleno, jak se taková nemoc přenáší, jak se 

projevuje a jaké má důsledky. Přednášel nám muž, který nemocí 
trpí už 11 let. Vyprávěl nám, jak se nakazil, jaké má potíže a že je 
tato nemoc bohužel neléčitelná. 

Měl s sebou prezentaci, kde měl vše přehledně zapsané - 
např. jak se taková nemoc projevuje, jaké druhy HIV jsou, jak 
nemoci předcházet, atd. 

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. 
Jan Koudelka, O3.A 
 

Jazykový projekt Praha - Bamberg 
Ve dnech 6. - 16. listopadu 2013 proběhla první část výměnného projektu "Poznáváme 

kořeny jazyka našich zahraničních přátel". 
Ve středu odpoledne přijelo do Prahy celkem 8 

studentů z Euroškoly v bavorském Bamberku, společně s 
paní ředitelkou Elke Beyer-Poser. Část studentů byla 
ubytována v pražských rodinách, část v hotelu Loděnice 
nedaleko školy. 

Hned ve čtvrtek ráno začala výuka. Němečtí 
studenti pilně trénovali výslovnost českého "ř" a základní 
fráze s českými vyučujícími, česká skupina zase 
zdokonalovala své znalosti němčiny s paní ředitelkou. Na 
odpoledne byla připravena procházka v centru Prahy s 
odborným výkladem paní učitelky Zouplnové. 

V pátek po vyučování obě skupiny vyrazily na Petřín, na Pražském hradě je pak akorát zastihl 
soumrak, a tak mohli němečtí hosté obdivovat výhled na rozsvěcující se Prahu i Hrad.  Sobota byla ve 
znamení nakupování - dopoledne ve škole, odpoledne ve městě. A v neděli byl připraven celodenní 
výlet na Karlštejn (prohlídku absolvovali všichni účastníci v němčině) s následnou procházkou na 
oběd do (ne)dalekého Srbska. 

Nový týden jsme zahájili exkurzí po trojských zahradách. Pracovní listy, které vznikly v rámci 
projektu Trojské trumfy pražským školám v Trojském gymnáziu, jsme česky i německy vyplňovali v 
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botanické zahradě. Na přání německých hostů jsme pak v zoo 
zhlédli žirafy, slony, tygry, gorily a hlavně tučňáky :-). 

Úterý bylo ve znamení kultury - během výuky se 
německá skupiny seznámila s ukázkami z českých filmů, večer 
byla připravena návštěva Fausta (černé divadlo). Středa nás opět 
zavedla na Pražský hrad, kde jsme si tentokrát s českým i 
německým průvodcem prohlédli katedrálu a Starý královský 
palác vč. Vladislavského sálu.  

Ve čtvrtek byl naplánován další celodenní výlet - dvě 
účastnice projektu nás vzaly domů, do Euroškoly Česká Lípa. Zúčastnili jsme se výuky a studenti 

hotelové školy naservírovali skvělý oběd. Následovala prohlídka města 
a návštěva v Centru textilního tisku, kde si všichni vyzkoušeli, jak se 
tiskne metodou sítotisku. 

Páteční témata do výuky si vybírali studenti sami - německá 
skupina se tak dozvěděla něco např. ze zeměpisu České republiky. 
Studenti se zúčastnili také čtení básniček - projektu Trojského 
gymnázia v rámci Dne poezie. Závěrečný večírek už se nesl ve znamení 
loučení - prohlížení fotografií, vzpomínání, dobrého jídla a pití. 

Deset dní uteklo jako voda. Doufáme, že přinesly nejen nová slovíčka, ale také nové 
kamarády a plno zážitků.  

A budeme se těšit na druhou část projektu, na naši dubnovou návštěvu v Bamberku. 
 
 

Durham 2013 
Dva absolventi Euroškoly Praha tráví půlroční pracovní stáž v anglickém Durhamu. Pobyt je 

spolufinancován z projektu Mobility v rámci programu Leonardo da Vinci.  

Počáteční těžkosti při příletu a začátek na praxi popisuje Jirka... 

Dobrý den, 
zrovna jsem si včera říkal, že bych mohl napsat. :) 
První den byl velice krušný, jelikož jsme měli hodinové zpoždění s 

letadlem. Do Newcastlu jsme přijeli asi ve 23:00. Nicméně, žádné vlaky už 
nejezdily, tudíž jsme museli někam metrem, a pak busem asi 35min do 
Durhamu. Co bylo vtipné Richard (člověk, který nás měl vyzvednou v Durhamu 
na vlakovém nádraží), tomu jsme se nemohli dovolat ani napsat sms, jelikož 
jsme měli stále česká čísla a nešlo se s ním spojit. Takže jsme dorazili do 
Durhamu na autobusové nádraží a nějaký mladý kluk, který nám pomohl už v 
metru, co a jak a kam máme jet, řekl, že si jen skočí domů nabít mobil a dá 
nám zavolat od sebe. Ale mezitím volal Richard, že už je pozdě a že měl pivo, 
takže nemůže přijet atd. Takže si máme vzít na dnešní noc hotel. Ten kluk mezitím přijel autem a 
odvezl nás do nejbližšího hotelu. Díky Bohu za něj! Richard nás tam kolem 13:00 další den nabral a 
odvezl na naše ubytování :) Takže krušný začátek ale už je to dobré. 

Já osobně mám spolubydlící dvě Němky, jednoho Němce, a jednu Španělku. Zatím je to vše 
ok. 

Co se týče praxe, tak pracujeme s Kubou každý zvlášť, já v oddělení marketing. Jsem v 
kanceláři s paní jménem Marilyn. Hodně pomáhám na PC (Excel,Word,Access) ale kdokoliv tam z 
oddělení marketing něco potřebuje tak tam pomáhám, tisknu prospekty, plakáty, připravuji vizitky 
apod. Je to skvělá zkušenost. Angličtina je lepší a lepší si myslím. 

Takže z mého pohledu se tu mám skvěle. Angličtinu se stále učím a učím. Vařím si tu, peru si 
tu, už to není jako od maminky vše připravené :) Takže také super jak se trochu osamostatnit a 
připravit se na život. 
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Fotky nějaké přiložím (jak čekám na letišti, jak vypadá můj 
pokojík a typický britský Doubledecker, Durhamská katedrála, a 
typické britské telefonní budky) :) 

A zdravím Euroškolu :) 
Jirka Ziegler 

 

 

 

A kluci se ozvali i v polovině listopadu… 

Dobrý den, 
konečně jsem se dostal k odepsání.  
  
U mě všechno v pořádku, praxe je skvělá, angličtina se zlepšuje, myslím si, že to pořád není 

ono na nějaké hodinové konverzace, ale dorozumím se. Člověk už je smělejší, že se nebojí zeptat, 
když něco neví, nebo v obchodě. Takže je to super.  

Bydlení u mě dobré, až na jednu spolubydlící. Je těhotná... A stále děla neplechu... Neumývá 
pořádně nádobí…  Vodí si sem klidně na tři dny někoho... Ačkoliv je nás tu pět a prostě takové boje s 
ní. Ale naštěstí už v prosinci jede domů. Takže snad bude lépe. Kamarádů už mám dost, chodíme s 
nimi například na volejbal a badminton. Před týdnem tady bylo promítání v kině (ve škole) mají své 
menší vlastní kino, takže to bylo super. 

Zažili jsme Halloween, což je taky super zážitek.  
A zrovna včera jsme byli na výletě v Newcastlu, jeli jsme do Metrocentra (jedno z největších 

nákupních středisek v UK) takže jsem nakoupil hromadu oblečení a dárků na Vánoce. Jen teď musím 
trochu šetřit a takový velký nákup udělat maximálně jednou až budeme odjíždět. :D 

S pozdravem 
Jirka 

 
prosinec 2013  

Cemach 
Ve středu 4. prosince se studenti TG a O3.A zúčastnili na téma 

"Moderní Izrael". 
Kromě zajímavostí o této zemi se studenti také dozvěděli o kreativní 

soutěži v poznávání moderního Izraele - soutěži Cemach. 
Přednášela předsedkyně poroty Sabina Středová-Viera, která je 

zároveň předsedkyní poroty. 
 
 
 

Vysokoškolská přednáška – Metropolitní univerzita Praha 
Na téma "Právní formy podnikání" přednášel v pátek 13. 

prosince 2013 Prof. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. hab. z Metropolitní 

univerzity Praha, o. p. s. Zúčastnili se studenti O3.A a septimy. 
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Školní veletrh FIF 2013 
Školní kolo proběhlo 19. prosince 2013. 

Školní kolo veletrhu fiktivních firem se letos konalo ve velké učebně. Již od rána probíhaly 
velké přípravy. U jednoho ze stánků vonělo několik druhů čajů, u 
dalšího chutnala čokoláda a domácí cukroví vlastní výroby. Třetí 
stánek nabízel doplňky stravy pro sportovce. Zástupci jednotlivých 
firem prezentovali svoji firmu a její nabídku. Kromě češtiny letos 
své portfolio obohatili ještě o angličtinu, němčinu a dokonce i 
španělštinu a ruštinu. Po prezentacích byli všichni hlasující z řad 
studentů a učitelů Trojského gymnázia pozváni k ochutnávce a 
hlasování o nejlepší firmu. 

Stejně jako loni zvítězila firma Grand Chocolate s.r.o., 
která si tak vybodovala reprezentaci na mezinárodním veletrhu na Výstavišti Praha Holešovice. 
Vzhledem k tomu, že se její představitelé budou tou dobou připravovat na maturitu, předali 
pomyslnou štafetu mladším, a sice firmě EmotionTea s.r.o. 
Ing. L. Drahňovský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF 2014 
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leden 2014 

Oficina economica y comercial 
Španělsko-ekonomická exkurze pro skupinu španělštinářů z O4.A proběhla v pátek 24. ledna 

2014. Skupina španělštinářů si vyzkoušela, jaké to je, bavit se o ekonomice v cizím jazyce. Studenti 
Euroškoly mají španělštinu od 3. ročníku v rámci zaměření Ekonomika a management.  

 

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 
2014 

Proběhl 28. ledna 2014 a zúčastnili se jej studenti 4. ročníku. 
Na veletrhu Gaudeamus byla přehlídka vysokých škol, univerzit a 

dalších škol poskytujících pomaturitní vzdělávání. Bylo zde k vidění také 
několik jazykových škol, poskytujících intenzivní jazykové kurzy. Každá 
škola se zde prezentovala a měla zde své zástupce, kteří ochotně 
zodpovídali veškeré dotazy žáků a poskytovali jim potřebné informace. 

Největší přínos veletrhu byl hlavně v tom, že si žáci mohli na jednom místě, přesněji ve 2 
pavilonech, vybrat školu, na kterou podají přihlášku.  
 
 

únor 2014  

Výstava Peníze  
Výstavu „Peníze“ v Národním muzeu v únoru navštívili třeťáci a čtvrťáci v rámci 

ekonomických předmětů dne 18. února 2014. 
Prohlídka výstavy byla velmi pěkná. Zaujaly nás mince z doby Ferdinanda III. Cena největší 

zlaté stodukátové mince se odhaduje na 10.000.000,-Kč. Dále nás zaujaly nejrůznější  bankovky. Byly 
tam nejstarší čínské bankovky na světě, ale také československé bankovky z doby I.republiky. Velice 
pěkná byla truhla se zlatými a stříbrnými příbory,  nebo také šperky.  

Na výstavě byl spis o nejbohatším člověku historie Johnu 
D.Rockefellerovi, jehož jmění bylo 663 000 000 000$. Dále 
nejbohatší člověk současnosti Bill Gates, jehož jmění  je 
76 000 000 000$ . Byla zde také vystavena typická kancelář dnešní 
doby, v provedení tzv. open space.  

Výstava byla pro nás velice poučná a inspirující. Zobrazuje 
vývoj peněz od starověku až do současnosti. Jejich vliv na společnost, světovou ekonomiku a životní 
úroveň. 

 
Jan Koudelka a Maxim Khomenko 

 
březen 2014 

Mezinárodní veletrh FIF  
Mezinárodní veletrh FIF proběhl od úterý do středy (18. – 19. 3. 2014) v Křižíkově pavilonu B 

na Výstavišti v Praze - Holešovicích. Euroškolu Praha zastupovala firma Emotion Tea s.r.o. 
Děkujeme jim za reprezentaci! 
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Petr Stupka a Aneta Vignerová v Troji 
V úterý 25. března přijal pozvání pana ředitele Trojského gymnázia známý český šéfkuchař 

Petr Stupka. Za zdatné asistence Miss ČR Anety Vignerové ukázal (a dal ochutnat), jaké dobroty se 
dají připravit z jihočeského kapra. 
Vše ke kuchařskému umění Petra Supky zde: http://kulinar.cz 

 
  

 
 
 

duben 2014 

Jazykový projekt Bamberg - Praha 
Ve dnech 31. března - 9. dubna 2014 proběhla druhá část výměnného projektu "Poznáváme 

kořeny jazyka našich zahraničních přátel". 
Projektu se opět zúčastnili studenti českých Euroškola Trojského gymnázia, kteří tentokráte 

vyrazili na desetidenní pobyt do bavorského Bambergu.  
Pro cestu byla zvolena doprava z Prahy vlakem. Ačkoliv měl autobus se studentkami z České 

Lípy zpoždění, podařilo se jim nakonec vlak dohnat a cesta dále pokračovala bez adrenalinových 
překvapení.   

Všichni čeští studenti byli ubytováni v rodinách. Většina z 
nich v rodinách vyučujících německé Euroškoly, kteří měli děti v 
podobném věku. Měli tedy možnost podrobně poznat život 
v německých rodinách. 

V dopoledních hodinách probíhala výuka, němečtí 
studenti se snažili osvojit základní české fráze. Čeští studenti měli 
každý den výuku s německým lektorem (gramatika, konverzace, 

reálie). Dva studenti, kteří ovládají německý jazyk podstatně lépe, 
byli začleněni do běžné výuky a absolvovali tak např. hodiny 
němčiny, angličtiny, španělštiny, občanské nauky společně s 
ostatními německými studenty. 

Po obědě byl pro naši skupinu připraven bohatý program. 
Zařazena byla např. prohlídka města, při které s odborným 
výkladem provázel pan Hartmann-Porzellius, výlet na hrad 
Altenburg, výlet na zámek Weißenstein v Pommersfeldenu s paní ředitelkou a s následnou večeří 
v pizzerii, či páteční odpoledne v aquaparku. Víkend byl ve znamení dvou celodenních výletů – 

sobota do Norimberku (hrad, nákupy), neděle – turistický výšlap 
zakončený pozdním obědem s nabídkou typicky bavorských 
pokrmů. V pondělí studenti navštívili zámek Seehof nedaleko 
Bamberku a v úterý večer se konalo rozloučení na bowlingu, 
spojené s kvízem o Bamberku. 

Zpáteční cesta se trochu zkomplikovala nuceným 
přestupem v Plzni (problém na straně ČD), studenti se přesto 

vrátili s mnoha zážitky a novými kontakty. 
 

http://kulinar.cz/
http://praha.euroskola.cz/images/article/image/202.jpg
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Listopadový a dubnový pobyt jsou součástí projektu „Poznáváme kořeny jazyka našich zahraničních 
přátel“, na který Euroškola Praha získala příspěvek v rámci grantu od Česko-německého fondu 
budoucnosti ve výši 45.000,- Kč. Na pobyt studentů dále přispěly jednotlivé školy – 1.500,- Kč/žák, 
zřizovatel – 1.000,- Kč/žák, část nákladů také hradili studenti – 3.000,- Kč za oba pobyty. 
 

Praktická maturitní zkouška 
Praktická maturitní zkouška proběhla 15. dubna 2014. Jako každý rok byl pro maturanty 

připraven opakovací seminář.  
 

Mezinárodní zkouška ESA – písemná zkouška 
22. dubna 2014 proběhla písemná část mezinárodní zkoušky ESA. Studenti skládali zkoušku 

z angličtiny (překlad, korespondence) a z mezinárodních vztahů.  
 

Přijímací zkoušky 
Přijímací zkoušky do 1. ročníku proběhly na Euroškole Praha 22. dubna 2014. 
 

 
květen 2014 

Certifikát kvality obájen! 
Ve středu 7. května 2014 proběhl na Euroškole Praha audit ISO. 
Během auditu, který vedl pan K. H. Brunk a nově také paní P. Kaltofen, bylo zjištěno, že 

Euroškola Praha splňuje požadavky normy DIN ISO 9001:2008 a DIN ISO 29990:2010. 
Euroškola Praha dodržuje a splňuje politiku kvality. 
  
Od společnosti CERTQUA z Bonnu jsme obdrželi nové certifikáty s platností do 10. 4. 2017. 
 

Liga proti rakovině 
Ve středu 14. května proběhl Den proti rakovně. Jana a Verča z O3.A opět vyrazily 

se žlutými kytičkami a pokladničkou. 

Částka, kterou vybraly, je 6.870,- Kč.  

Gratulujeme a děkujeme! 
 

 

Maturitní zkoušky 
Písemné maturitní zkoušky proběhly od 2. do 9. května 2014, ústní maturitní zkoušky od 19. 

do 23. května 2014.  

 

Praxe studentů 
Studenti 3. ročníku absolvovali první část praxí od 19. do 30. května 2014.  
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červen 2014 

Předávání maturitních vysvědčení 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v pondělí 2. června 2014 v Trojském 

zámku. 
Maturitní vysvědčení převzali studenti denního studia a letos poprvé i absolventi dvouletého 

nástavbového studia. 
Všem moc gratulujeme! 

 

 

Mezinárodní zkoušky ESA 
Proběhly v úterý 10. června 2014. 
Terez skládala zkoušku nižší, Office Assistance (ústní část zkoušky je z angličtiny a 

ekonomiky), Kuba a Jirka pak zkoušku vyšší - Office Management (v ústní části se zkouší z 
mezinárodních vztahů, odborné angličtiny a němčiny).  

Z rukou mezinárodního komisaře Matthewa Fergusona (ESO Berlin) pak přebrali Certifikát a 
Diplomy. 

Všem zúčastněným gratulujeme! 

Olympijský den 2014 a raftování na Trojském kanále 

Trojské gymnázium, MČ Praha – Troja, MČ Praha 7 a 
občanské sdružení Trojskoúhelník každý rok pořádají ve 
spolupráci s Českým olympijským výborem, Českou olympijskou 
a.s. a společností McDonalds sportovní soutěže v rámci 
Olympijského dne 2014. 
Letos proběhl ve středu 25. 6. 2014. 

Největší atrakcí byl určitě rafting na Trojském kanále. I 
další disciplíny si více než 300 žáků z pražských základních škol a 
českých Euroškol náležitě užilo - horolezecká stěna, skákací boty, 
chůze po slack-line, vzduchovky, dovednostní soutěže. A samozřejmě 
nechyběl ani tradiční přespolní orientační běh podél řeky a po 
protipovodňovém valu, na jehož konci čekalo na účastníky slušivé 
modré tričko. 

Zkrátka v Praze – Troji Česko sportuje!  
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Klub mladého diváka:  
Euroškola Praha nabízí dlouhodobě svým žákům možnost kulturního vyžití. Již několik let 

spolupracuje s Klubem mladých diváků, v rámci kterého mohou žáci navštívit vybraná představení 
pražských divadel. Svůj divadelní zážitek mohou zúročit nejen při výuce českého jazyka a literatury.  
 
První představení: 12. listopadu 2013, Divadlo: Divadlo V Dlouhé, Představení: Naši furianti 
Druhé představení: 16. prosince 2013, Divadlo: Švandovo divadlo, Představení: Kurz negativního 
myšlení 
Třetí představení: 27. ledna 2014, Divadlo: Studio Ypsilon, Představení: I já 
Čtvrté představení: 17. února 2014, Divadlo: ABC, Představení: Sen čarovné noci 
Páté představení: 21. března 2014, Divadlo: Divadlo Na Zábradlí, Představení: Korespondence V+W 
Šesté představení: 15. dubna 2014, Divadlo: Divadlo Na Zábradlí, Představení: Europeana 
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 
2013/2014 

 
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na Euroškole Praha kontrola České školní inspekce. 

 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2013/2014 
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 
 

V květnu 2014 proběhl na Euroškole Praha interní audit ISO německé společnosti CERTQUA, při 
kterém nebyly zjištěny závažné závady. Doporučení z předcházejícího auditu byla realizována 
v průběhu školního roku 2013/2014. 

Během auditu, který vedl pan K. H. Brunk a nově také paní P. Kaltofen, bylo zjištěno, že Euroškola 
Praha splňuje požadavky normy DIN ISO 9001:2008 a DIN ISO 29990:2010. 

Od společnosti CERTQUA z Bonnu obdržela Euroškola Praha nové certifikáty s platností do 10. 4. 
2017. 

Euroškola Praha dodržuje a splňuje politiku kvality. 
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013  
 

 
1. Výsledky hospodaření školy za rok 2013 (účetní období) 
 

PŘÍJMY Kč 

1 příjmy celkem 3.505.170,- 

2 dotace příjmy      1.844.000,- 

3 školné příjmy 1.391.333,- 

4 hospodářská činnost příjmy                                    0,- 

5 ostatní příjmy 296.837,- 

VÝDAJE  

1 investiční výdaje 0 

2 neinvestiční výdaje 3.328.814,- 

z toho  

2.1 mzdové náklady                                                            2.185.561,- 

2.2 učební pomůcky a drobný materiál                         30.405,- 

2.3 energie                                                                     152.855,- 

2.4 nájemné                                                                   157.173,- 

2.5 odpisy                                                                       0,- 

2.6 služby pro školu                                                      552.965,- 

2.7 provozní náklady ostatní                                         248.855,- 

   

ROZDÍL 176.356,- 

   
 
 

2. Audit hospodaření 
 

Podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací, musí soukromá 
škola, na rozdíl od krajské školy, předložit příslušnému krajskému úřadu do 10. 8. zprávu auditora, v 
rozsahu a struktuře uvedené v metodickém pokynu MŠMT, ověřující, že Výkaz zisku a ztráty ve všech 
významných ohledech věrně zobrazuje náklady, výnosy a vykazovaný výsledek hospodaření školy v 
souladu s českými předpisy o účetnictví. Audit také musí ověřit vynaložení případného zisku na 
výdaje na vzdělávání a běžný provoz školy. 

Audit hospodaření proběhl, výrok auditora byl „bez výhrad“ a zpráva auditora byla předána a 
projednána 1. 7. 2014. 
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VIII. Další informace 
 
Přílohy Výroční zprávy: 

1. Učební plán 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
2. Učební plán 64-41-L/51 Podnikání 
3. Zpráva auditora 
4. Zápis ze školské rady 6. 10. 2014 
5. Prezenční listina ze školské rady 6. 10. 2014 

 



 31 

IX. Poskytování informací podle zákona č. 106/1990 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 
 
UIV Praha 1 – statistiky: 4x 
MHMP – informace: 6x 
SŠ – žádosti o poskytnutí ped. dokumentace: 0x 
soukromník – žádosti o informace o studiu e-mail, telefonicky: cca 450x 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0x 
 
  

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
 
Nebyla podána odvolání proti rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
Obsah výroční zprávy byl projednán a schválen školskou radou v souladu s §168, odst. 1, zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou 
této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady ze dne: 6. 10. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. října 2014      Mgr. Kateřina Čížková 
        ředitelka Euroškoly Praha 
 
 


