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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. 2015. 
 
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 

2013/2014: 
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 2012 R2 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 2014/2015 11 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 2014, kterého se zúčastnili studenti Euroškoly Praha, zahraniční výjezdy).  

Vzhledem k nárůstu počtu žáků na Trojském gymnáziu je pro Euroškolu Praha potřeba zajistit 
nové prostory. Ve spolupráci se zřizovatelem byly během letních prázdnin 2014 připravovány 
prostory v protějším diplomatickém komplexu. Čtvrtý ročník byl od září 2014 přesunut do 
diplomatického komplexu nad poštou (prostory byly využívány již v roce 2012/13) a pro nově 
otevřený první ročník bylo nutné zajistit prostory nové. To se podařilo opět v budově diplomatického 
komplexu nad pizzerií. Ze dvou menších místností byla v létě 2014 vybudována učebna, k dispozici je 
kabinet pro učitele, WC a kuchyňka. Žáci mohou přestávky trávit v relaxačním koutku na chodbě. 
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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 listopadu 2015 
Zástupce rodičů a žáků: paní Kamila Hurdová (rodič), od listopadu 2015 

 

 

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. 2014 
 

a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Euroškola Praha 1 1 2 1,9 17 3,8 19 5,7 

 
 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 
výkazu, 30. 9. 2014) 

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Euroškola Praha 
  kvalifikovaných 15 78% 

  nekvalifikovaných 4 22% 

 
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků ve škol. roce 2014/2015 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
 

Čtenářská gramotnost 
Pravopis a stylistika 

ZAD PUP 
ZAD 

HOD PUP 
ŠMK 

Nové metody ve výuce 
Niqes – testování 

Erasmus+ 
 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

všichni 
všichni 

1 
 

Descartes 
Enter education govin 
Cermat 
Cermat 
Cermat 
Cermat 
ESO 
ČŠI 
DZS 
 

školský management 

1 
 

1 
1 
 

KOSS – management 
škol 

Inspis ŠVP 
Kariérní systém učitelů 

 

1 
 

1 
1 
 

Cermat 
 
ČŠI 
ČŠI 
 

rozšiřování aprobace 1 
Doplňující pedagogické 

studium 
1 UJAK 

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

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

5 

z toho 

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

2 

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

2 

rodilý mluvčí 1 

 
 

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

a. počty osob 
 

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

4 0,5 

 
 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 1 
Novinky v pers. a mzd. 

oblasti 
1  

kurzy     

jiné (uvést jaké) 1 BOZ+PO všichni 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. 2014 
 

a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

škola 
počet  

tříd / skupin 
počet  

žáků / studentů 

Euroškola Praha 2 20 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2014/2015: 

 přerušili vzdělávání: 0 

 nastoupili po přerušení vzdělávání: 0  

 sami ukončili vzdělávání: 2 

 vyloučeni ze školy: 1 

 nepostoupili do vyššího ročníku: 2      z toho nebylo povoleno opakování: 0 

 přestoupili z jiné školy:  1 

 přestoupili na jinou školu: 0   

 jiný důvod změny (uveďte jaký): - 
 
 

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

škola 
počet  

tříd / skupin 
počet  

žáků / studentů 

Euroškola Praha 4 85 

 
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2014/2015: 

 přerušili vzdělávání: 10 

 nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 

 sami ukončili vzdělávání: 13 

 vyloučeni ze školy: 4 

 nepostoupili do vyššího ročníku: 4       z toho nebylo povoleno opakování: 0 

 přestoupili z jiné školy: 0 

 přestoupili na jinou školu: 1 

 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 10 3,5 
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b. vzdělávání při zaměstnání 
 

škola 
průměrný počet  

žáků na třídu 
průměrný počet  
žáků na učitele 

Euroškola Praha 21,25 14,9 

 
 

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

škola kr
aj
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C
EL

K
EM

 

Euroškola 
Praha 

počet žáků 
celkem 

1 3 1 3 3 3 1 0 1 2 14 9 2 43 

z toho nově přijatí 1 2 1 0 3 2 1 0 0 0 6 3 1 20 

      
 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci – 
srpen 2015) 

 
a. denní vzdělávání 
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: prospělo s vyznamenáním 1 

neprospělo 2 

opakovalo ročník 0 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 13 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 68% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

118,737 

z toho neomluvených 6,68 
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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 2 

neprospělo 6 

opakovalo ročník 0 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 54 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 77% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

34,972 

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 7 32 

z toho konali zkoušku opakovaně 2 7 

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

3 4 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni : 

prospěl s vyznamenáním 0 1 

prospěl 5 27 

neprospěl 2 4 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016 
 

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  9 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem 9 

z toho v 1.kole 8 

z toho ve 2.kole 1 

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 
2015/2016 

50 

 
 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Škola poskytuje vzdělávání i žákům z jiných zemí. Ve školním roce 2014/2015 se na Euroškole 
Praha vzdělávalo celkem 5 cizinců. 

Tito žáci žijí v České republice dlouhodobě, hovoří velmi dobře česky a nemají s výukou větší 
problémy.  

Stát Počet žáků 

Ázerbajdžán 1 

Moldavsko 1 

Rusko 1 

Ukrajina 2 

Celkem 5 

 
 

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

2014/2015 je doložil posudkem z PPP 1 žák dálkového studia. Na základě posudků byly výchovnou 
poradkyní sestaveny pokyny pro vyučující a byly mu uzpůsobeny podmínky při maturitní zkoušce.   

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. 
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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.  
 
 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 
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 
2014/2015 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). 

Ve školním roce prospěchového stipendia využili 3 žáci 1. ročníku denního maturitního studia, 
díky výsledkům na ZŠ získali slevu na školném ve výši 50%. Na základě výsledků v prvním ročníku tuto 
slevu získá ve školním roce 2015/16 jedna studentka. 
 
 

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

pěti 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 2015 proběhla státní maturita. U písemné části uspěli téměř všichni žáci denního 
studia (výjimkou je 1 didaktický test z českého jazyka a 1 písemná práce z anglického jazyka), u ústní 
části uspěli téměř všichni žáci. 

V dálkovém studiu v květnu 2015 poprvé maturovali absolventi dvouleté zkrácené formy. Z 28 
maturujících převzalo maturitní vysvědčení celkem 21 absolventů. Úspěšnost u nové formy studia 
tedy činí 75%. 

Z předběžných výsledků společné části maturitní zkoušky 2014/15 opět vyplývá, že kvalita výuky 
je na Euroškole Praha stále na velmi dobré úrovni. 

Po absolvování maturitních zkoušek proběhly 4. června 2015 mezinárodní zkoušky ESA. Za 
předsednictví mezinárodního komisaře Matthewa Pearsona (ESO Berlin) získali 2 studenti zaměření 
Ekonomoika a management (Asistent ESA) certifikát Office Assistance ESA.  

V dubju 2015 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 2014/2015. Paní P. Kaltofen konstatovala, 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 2014/2015 byl ŠVP realizován ve všech ročnících denního 
maturitního studia. 

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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Od listopadu 2014 byla na Euroškole Praha zavedena podpora výuky pomocí e-learningu – 
systém Google Classroom. Tento systém umožňuje vyučujícím předávat žákům nejen informace 
k výuce, učivo, zajímavé odkazy či domácí úkoly, poskytuje jim ale také zpětnou vazbu od studentů. 

 
 

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. 

Studenti dálkového studia absolvují jeden cizí jazyk – angličtinu. Hodinová dotace je oproti jiným 
předmětům zvýšená a činí 50 h ročně. Vzhledem k zaměření Euroškoly Praha poskytujeme 
studentům dalších 10 hodin ročně zdarma navíc. V maturitním ročníku je pro studenty dále 
organizován přípravný seminář k maturitní zkoušce. 
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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 několika akcí: 
Profesia Days – exkurze na veletrh práce – nabídka volných pracovních míst (studenti posledního 

ročníku) 
Připomenutí výročí - 17. listopad 1989 

- Život podle Václava Havla: filmové představení 
- projektový týden společně s Trojským gymnáziem 

Projektový týden – proběhlo v SRN, společně s Euroškolou Strakonice a německými školami 
- Globální vesnice 
- Biopotraviny 

Možnosti studia za peníze britské vlády – přednáška o možnostech studia ve Velké Británii 
Czech Press Photo - exkurze 
Prezentace VOŠ – informace o možnostech studovat na VOŠ (studenti posledního ročníku 
Gaudeamus 2015 – evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání (studenti 

posledního ročníku) 
Jak vyhrát boj s prokrastinací...? – seminář na téma „Prokrastinace“ 
Květinový den 2015 – Liga proti rakovině 
Olympijský den 2015 

 

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. 
V dubnu 2015 se žáci zúčastnili akce „Ukliďme Česko“, kdy se zapojili do jarního úklidu okolí školy 

a Troji. 
 
 

4. Multikulturní výchova 
Na škole studuje 5 žáků - cizinců ze 4 zemí (Ázerbajdžán, Moldavsko, Rusko, 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. 
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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 2014/2015 proběhlo na Euroškole Praha hned několik vzdělávacích a 

poznávacích zájezdů: 
 
 
Projektový týden společně s Euroškolou Strakonice 
Termín: 13. – 17. 10. 2014 

Od pondělí 13. 10. do pátku 17. 10. se studenti O1.A zúčastnili projektového týdne v německém 
Waldmünchenu. Společně se studenty z bavorských škol zpracovávali projekty na téma „Globales 
Dorf“. 
 
Projektový týden společně s Euroškolou Strakonice II 
Termín: 24. – 26. 11. 2014 

Vzhledem k pozitivně hodnocenému prvnímu projektovému týdnu se vybraní studenti zúčastnili 
dalšího projektového setkání, opět v bavorském Waldmünchenu společně se studenty Euroškoly 
Strakonice a studenty z německého Erlangenu – tentokrát zpracovávali téma „Biopotraviny“. Další 
část projektu proběhla v únoru ve Strakonicích a v květnu v Praze. 
 
Lyžařský výcvikový kurz 
Termín: 15. – 20. 2. 2015 
Od 15. 2. do 20. 2. 2015 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro studenty Euroškol a Trojského 
gymnázia v Rokytnici nad Jizerou.  
 
 
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Ve školním roce 2014/2015 spolupracovali žáci Euroškoly Praha s charitativní organizací Liga 
proti rakovině. V rámci „Českého dne proti rakovině“ vybrali studenti O1.A celkem 5.209,- Kč.  
 
 

8. Soutěže  
Sportovní soutěže 

Žáci Euroškoly Praha se ve školním roce 2014/2015 zúčastnili např. 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 2015 podala Euroškola Praha žádost o příspěvek na projekt „Získání mezinárodně 

uznávaného vzdělávání a praxe“, který byl v květnu 2015 schválen jako projekt náhradní (z důvodu 
nedostatku financí v národní agentuře). Ve školním roce 2015-2016 budou moci dva vybraní 
účastníci strávit půlroční stáž v New College Durham v případě, že se z evropských zdrojů uvolní 
finanční částka pro náhradní projekty..  

Projekt Globales Dorf 
Studenti 1. ročníku denního studia se v říjnu a v listopadu zúčastnili společně se studenty 

Euroškoly Strakonice dvou projektových týdnů v bavorském Waldmünchenu. Společně se studenty 
německých škol zpracovávali projekty na téma „Globální vesnice“ a „Biopotraviny“. 
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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. V případě, že Euroškola Praha získá grant z programu Erasmus+, vyjíždějí 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 pak konají v červnu pro zaměření Office Assistance ESA, proběhne i vyšší 
zkouška v oboru Office Management ESA (účastníci získají 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  
 
Olympijský den 

Olympijský den se v Troji koná každoročně, organizátorem je Trojské gymnázium. Letos si 
zúčastnilo téměř 400 žáků. Hlavní disciplinou byl olympijský běh, dále bylo k dispozici lezení po 
stěně, raftování, kajaky, střelba, skákací boty či slack line. 
 

Exkurze, školní akce, novinky 
 

září 2014 

Praxe studentů 
Studenti 4. ročníku absolvovali druhou část praxí od 1. do 12. září 2014.  

 

Praha v AJ 
Studenti O1.A si vyzkoušeli roli průvodců po Praze. 

V první části jsme se věnovali přípravě vycházky. Popsali 
trasu a pojmenovali základní anglické názvosloví míst na trase. 
Studenti měli jeden týden na přípravu prezentace. 

Další týden jsme se přepravili na Náměstí Republiky a začali 
trasu u Prašné brány. Studenti na místě prezentovali získané 
informace o jednotlivých budovách jako Obecní dům, Prašná brána. 
Po cestě Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí popsali Dům U 
Černé Matky Boží, Staroměstské náměstí, Dům U Kamenného 

Zvonu, Palác Kinských, Pomník Jana Husa, Staroměstská radnice s orlojem, Chrám Matky Boží před 
Týnem, Chrám sv. Mikuláše  se stručnou definicí  slohu, založení a 
účelu stavby). Pokračovali jsme přes Malé náměstí, Karlovou ulicí 
kolem Klementina na Křižovnické náměstí. Vrátili jsme se Karlovou 
ulicí na Staroměstské náměstí, Náměstí Republiky a zpět do školy. 

Úkol: Zpracovat prezentaci Královské cesty s anglickou 
terminologií. Bylo splněno velmi dobře.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé téma, doporučuji 
pokračovat další částí v následujících ročnících. 

Mgr. Zdeňka Koutná 
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Sociální sítě – Facebook a Twitter, Wikipedia 
Od září 2014 má Euroškola Praha svůj účet na sociální síti Twitter. Přiblížila se tak další cílové 

skupině uchazečů. 
Na sociální síti Facebook bylo osloveno více než 500 sledujících. 
V létě 2014 byl zřízen profil na Wikipedii nejen pro Euroškolu Praha, ale zároveň pro všechny 

Euroškoly a Trojské gymnázium. Pod heslem Euroškola lze najít informaci ke všem školám.  
 

Převzetí studentů Euroškoly Litvínov 

Euroškola Litvínov ukončila svou činnost k 31. 8. 2014. Euroškola Praha nabídla studentům 
denního i dálkového studia přestup. Této možnosti využilo 10 studentů dálkového nástavbového 
studia, kteří v září přestoupili do maturitního ročníku. Vzhledem k tomu, že se nemohli pravidelně 
účastnit středečních konzultací, organizovala pro ně Euroškola Praha zvláštní konzultace vždy 1x za 
měsíc v sobotu. Konzultace se týkaly hlavně maturitních předmětů. 
 
říjen 2014 

Exkurze do tunelu Blanka 
Dne 1. října v 9:45 jsme se sešli na Letné, abychom se podívali do známého tunelu Blanka. 

Exkurze byla zajímavá nejenom tím, že jsme patřili 
mezi první, kteří tuto stavbu mohli vidět, ale i zajímavostmi, 
které jsme se tam dozvěděli. Pan František Polák (tiskový 
mluvčí společnosti Metrostav) nám vysvětlil složitý systém 
tunelu, musíme sami uznat, že je pozoruhodné, jak je 
důkladně propracovaný. Dozvěděli jsme, se proč stavba 
trvala několik let, nebo proč se nemá šlapat na čerstvě 
namalované čáry na zemi :-). Z informačního centra jsme se 

pak přesunuli přímo ústí tunelu na Letné, kde jsme si za menšího vichru (zrovna probíhal test 
odvětrávání) prošli ústí do tunelu včetně spojovacích chodeb. 

Z exkurze jsme byli nadšení! 
Lilly Opatrná, třída O1.A 
  
P.S. Užila si to i paní ředitelka :-) 

 

Karty ISIC pro studenty MS a ALIVE pro studenty DS 

Od začátku října 2014 umožňujeme našim studentům vydání karet ISIC a ALIVE přímo v 
Euroškole Praha. 

Karta ISIC je určena pro studenty denního studia. 
Karta ALIVE je určena pro studenty dálkového studia 

 

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

květnu 2014. 
Sbírky se zúčastnila Jana a Veronika a vybraly celkem 6.870,- Kč. 
 

 

Profesia Days 
Dne 23.10. 2014 jsme se zúčastnili veletrhu práce Profesia Days na výstavišti v Letňanech.  
Osobně jsme se setkali se zástupci společností, kteří nám nabízeli volná 

pracovní místa. Zúčastnili jsme se workshopu a přednášek zaměřených na 
zvýšení našich šancí získat zaměstnání. Otestovali jsme si své jazykové znalosti a 
vyzkoušeli jsme si také test počítačové gramotnosti.  

Cílem tohoto veletrhu bylo, dát lidem příležitost, získat dobré zaměstnání. 
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Veletrh nás zaujal a byl pro nás přínosem.  
Jan Koudelka a Maksym Chomenko. 
 

Projektový týden - Waldmünchen 
Od pondělí 13. 10. do pátku 17. 10. se studenti O1.A účastní projektového týdne v 

německém Waldmünchenu. 
  

DEN PRVNÍ 
Ranní autobus jsme všichni úspěšně stihli, do Waldmünchenu jsme dorazili kolem jedenácté.  
Nejprve seznámení s "týmery" - našimi českými a 

německými lektory, s pravidly pobytu. Oběd, ubytování na 
pokojích, odpolední blok seminářů - téma seznamování. 

Kromě nás, studentů ze Strakonic a Písku je tu přes 30 
studentů z bavorského Grafenau.  

Prostředí je příjemné, pokoje čisté. Pokusíme se 
nahrát i několik fotek.  

Zdravíme domů! 
  

DEN DRUHÝ 
Po snídani jsme se opět sešli v aule.  Po rozehřívacích hrách jsme dostali úkol. Pomocí 

pantomimy znázornit to, jak si Češi představují Němce a Němci 
Čechy (pozitivně i negativně). S kostýmy i hudebním 
doprovodem byly některé scénky opravdu vtipné :-). 

A protože je venku krásně, změnil se nám odpoledne 
program a šli jsme sportovat. Basketbal, volejbal, ping pong a 
kulečník... I s velkým finále. 

Česko-německý kulturní večer se přesunul na čtvrtek, v 
aule bylo možné sledovat fotbalový zápas Německo x Irsko. 

  
DEN TŘETÍ 

Středa byla ve znamení venkovních aktivit. 
Po snídani jsme vyrazili k jezírku Perlsee, které je jen kousek za městem. Na břehu jezera je 

lanové centrum. 
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. 
První skupina šla do vysokolanového centra. Zde 

čekaly dvě lektorky, které nás nejprve proškolily a 
zkontrolovaly, zda máme pořádně utažené pásy. Ještě na zemi 
jsme si zkusili, jak zacházet s karabinami, jak překlikávat na 
konci překážky a hlavně to, že se máme neustále vzájemně 
kontrolovat s partnerem. Potom už výstup na plošinu a start.  

Většina z nás zvládla vysoký okruh. Někteří se vydali 
na okruh nižší, někdo zvládl pár překážek. Ale VŠICHNI se 

dostali nahoru a zkusili překonat strach a zvládnout 
překážky! 

Druhá skupina šla do nízkolanového centra. 
Tady jsme zkoušeli týmové hry. Na kládě jsme zkoušeli 
naši rovnováhu, pak jsme překonávali překážky - houpali 
jsme se na lanech, přecházeli po kládách, trénovali 
spolupráci v týmu. 

K jezeru nám přivezli oběd, po kterém se 
skupiny vyměnily. 
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Počasí nám přálo, nepršelo a kolem poledne začalo svítit slunce. Nikdo nespadl, všichni jsme 
živí a zdraví. I tento den se docela povedl :-). 

  
DEN ČTVRTÝ 

Dnešek začal Chaosem. Hned ráno jsme se rozdělili do dvojjazyčných skupin, hodili kostkou a 
potom po areálu hledali čísla s obrázky. Rychle naučit české a 
německé slovíčko, rychle k porotě pro otázku, rychle 

odpovědět (jéje, kolik let trvá v ČR 
povinná školní docházka, jak dělíme 
Českou republiku, jak že je vysoká naše 
nejvyšší hora a jak se jmenuje náš 
prezident...?). A všechno znovu dokola. 
Hra končí tím, že jedna ze skupin odpovídá na poslední otázku. A je to skupina s 
našimi děvčaty :-). 

Ještě před obědem vyhlášení projektové práce. Téma zní: česko - 
německé vztahy. Je libo hudební videoklip (lipDub),  fotostory, animovaný 
příběh (stop trik film)...? Válečná porada ve všech skupinách. Nápady, rozdělení 
rolí, plán. Po obědě vyzvednutí potřebných pomůcek (média, kostýmy), focení, 
natáčení... Následně střih, hudba, titulky. Něteré skupiny pracují i po večerce. 

Dnešní večeře je trošku jiná, zkušení Strakoničtí pro celou skupinu grilují v zámeckém sklípku 
maso a klobásky. Vrámci česko-německého kulturního večera ochutnáváme německý koláč a 
nabízíme naše jednohubky, jogurty a sušenky. 

A pak už jen na pokoje a balit. Zítra nás čeká přehlídka výsledků našeho dnešního snažení. A 
oběd a domů... 
 

50 let ESA 
Euroškola Praha je členem mezinárodní organizace ESA (European Schools 

of Higher Education in Administration and Management). 
Tato organizace v letošním roce slaví 50 let své existence.  
Zástupci Euroškol v ČR se ve dnech 30. - 31. 10. 2014 se společně s 

ostatními zástupci škol z celé Evropy zúčastnili výročního zasedání ve Vídni. 
Program byl velmi plný, navázány byly nové kontakty, potvrzena spolupráce 

s New College Durham - v příštím školním roce budou moci 2 absolventi Euroškoly 
Praha absolvovat půlroční stáž v Durhamu! 

 
listopad 2014 

Google Classroom – Euroškola Praha zavádí e-learning! 
V polovině listopadu 2014 byl uveden do provozu e-learningový portál 

Google Classroom. Byli proškoleni vyučující, studentům byly předány přístupové 
údaje a vysvětlen princip fungování programu. Ten umožňuje přímou komunikaci 
učitel <-> žák, předávání informací a dokumentů, zadávání úkolů a zaslání 

vypracovaného úkolu učiteli. V polovině měsíce ledna pak byla zpřístupněna i mobilní aplikace pro 
zařízení s OS Android a iOS. 
 

Připomenutí výročí - 17. listopad 1989 – Život podle Václava Havla 
Studenti 4. ročníku se 18. listopadu zúčastnili promítání filmu Život podle Václava Havla 

v Kině Lucerna. 
 

Volby do školské rady 
V průběhu 3. listopadového týdne byli do školské rady zvoleni zástupci rodičů a studentů a 

pedagogů. Zvolena byla paní Kamila Hurdová a Ing. Martina Marešová. 
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Projektová výuka – 25 let od pádu komunismu 
Trojské gymnázium už 10 let pořádá poslední listopadový týden projektovou výuku. Studenti 

se na jeden týden rozdělí do projektových skupin a zpracovávají v 
různých předmětech své projekty. 

Letošní hlavní téma znělo "25 let od pádu komunismu" a 
poprvé se ho účastnili také studenti O1.A Euroškoly Praha. 

Vybíralo se celkem z 9 možností, např. "Děti učí rodiče", 
"Protestsongy z doby komunismu" či "Magie a fyzika". Naši prváci se 
připojili do skupiny "25 zastavení s chemií", "Znovu 89" a většina se 
rozhodla pro téma "Český finanční trh dnes". 

Týdenní program byl velmi pestrý, ekonomové se 
podívali do ČNB, navštívil je finanční poradce i expertka z 
dTestu, dějepisáři se prošli po 25 letech v místech, kudy šel 
průvod studentů, navštívili trenažér komunismu, Český 
rozhlas či podebatovali s prof. V. Klausem, chemikáři se 
věnovali pokusům. 

Ve čtvrtek večer pak své zážitky i nově získané 
informace prezentovali svým rodičům, hostům a spolužákům. 

V pátek dopoledne proběhlo zhodnocení projektů, studenti také vyplnili anketní lístky. 
Výsledky ankety si můžete přečíst zde. 

Euroškoláci týden zhodnotili vesměs pozitivně, a tak se příští rok připojíme znovu, ovšem 
tentokrát už na jiné téma :-). 

 
prosinec 2014 

Možnosti studia za peníze britské vlády 
Ve středu 3. 12. se sešli studenti O4.A, septimy a oktávy s paní Anetou Řezníkovou, která už 

podruhé (poprvé v roce 2012) na naší škole představila možnosti studia na University College 
Birmingham. 

Nabídka oborů na škole je velice pestrá (obory týkající 
se cestovního ruchu, hotelnictví, managementu...). Studenti 
se účastní ročních pracovních stáží po celém světě, vybavení a 
servis je na UCB na vysoké úrovni. Uplatnění v praxi 
bezproblémové. 

Nejdůležitější informace se ale týkala výše školného a 
možnosti, že na něj lze kompletně získat finance od britské 
vlády. Školné se pak v budoucnu splácí poté, co hrubá mzda 

dosáhne určité výše. 
  
Hodina utekla jako voda, někteří studenti si vzali informace a kontakt. Tak uvidíme, zda od 

někoho příští rok dostaneme pozdrav z Birminghamu :-).  

 
Czech Press Photo 

Studenti O1.A se společně s kvintou Trojského gymnázia zúčastnili výstavy Czech Press 
Photo. 
 

Vánoční Drážďany 2014 
V úterý 16. 12. se malá skupinka prváků vypravila na exkurzi do vánočních Drážďan. 
Každý si připravil krátkou informaci o některé památce, takže jsme během dopoledne viděli 

Frauenkriche, Schloss, Fürstenzug, Semperoper a Zwinger. Protože do 17 let je vstupenka do galerie 
Alte Meister ve Zwingeru zdarma, mohli jsme se alespoň krátce podívat na Sixtinskou madonu a další 
díla. 

http://praha.euroskola.cz/uploaded/files/Vyhodnocení%20ankety%20projekt%2025%20let_verze%20na%20web.doc
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K obědu klobása na středověkém trhu a pak už známý 
Striezelmarkt a samozřejmě nákupy ve vedlejší Altmarktgalerie. 

Den utekl jako voda, zážitků i nakoupených dárků plno. 
Cesta vlakem zpátky do Prahy uběhla velmi rychle. 

Na fotografie se můžete podívat do fotogalerie. 
 

Fiktivní firmy 2014 
 
Poslední vánoční čtvrtek si čtvrťáci připravili pro studenty 1. 

ročníku krátké prezentace své fiktivní firmy v několika jazycích. 
Vánoční atmosféru doplnila 

dámská část firmy vlastnoručně 
pečenými perníčky a dalším 
občerstvením. 

 
 

Vánoční bruslení 
Těsně před Vánocemi si studenti mohli zabruslit na zimním stadionu Hasa ve Vršovicích. 

 
PF 2015 

 
 
leden 2015 

Prezentace VOŠ 
Čtvrtý ročník se v polovině ledna zúčastnil prezentace VOŠ. 

 
Gaudeamus 2015 

V úterý 27. ledna studenti O4.A navštívili evropský veletrh 
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Letos se konal na 
výstavišti PVA Letňany. 

Prezentovalo se zde několik desítek státních, soukromých, českých i 
zahraničních vysokých škol a vyšších odborných škol. Čtvrťáci se tak mohli 
seznámit s velmi širokou nabídkou pomaturitního studia. Snad jim to v 

jejich rozhodování pomůže. 
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únor 2015 

Terakotová armáda a první čínský císař 
A jak se výstava líbila? 
Minulý pátek 6. 2. 2015 jsme jeli na Výstaviště 

Holešovice se podívat na výstavu Terakotová armáda.  
Dostali jsme kvíz, ve kterém jsme měli odpovídat 

na otázky, například - jak se jmenuje první čínský císař, z 
kolika částí je vyroben terakotový voják, či kdo a jak 
objevil pohřebiště prvního císaře.  

Mně se velmi líbil filmový dokument, kde bylo 
ukázáno, jak vytvářeli sochy. A docela mě zaujala ještě 
jedna věc: Všichni ti vojáci vypadali úplně stejně, aspoň tedy mně se to tak zdálo, ale přesto byl 
každý obličej úplně jiný. 

Také byly moc pěkné napodobeniny vojáků a koní. Viděli jsme tam i různé nástroje či zbraně, 
které používali v životě a během válek. Byla tam dokonce i ukázka hrobky. 

Výstavu jsme si užili.  
  
Áďa Křížková 
  

Vědecký den na TG a den otevřených dveří 
Studenti a vyučující TG si na čtvrtek 19. února připravili pro žáky základních škol vědecký den, 

který byl spojen se dnem otevřených dveří na obou školách.  
Naši prváci se aktivně zapojili, pomáhali při psaní 

neviditelným inkoustem v rukopisné dílně, při pečetění 
listin, u čínské násobilky a jiných matematických záhad, 
uváděli skupiny do učebny O1.A, kde se konaly cestopisné 
přednášky, či asistovali panu cestovateli Lipskému při jeho 
povídání. 

K vidění bylo také mobilní planetárium, trilobiti, 
chemické pokusy, lidské tělo a zásady první pomoci, žáci si 
mohli vyzkoušet divadlo, cestu kolem světa za 30 minut 

nebo si zahrát logické počítačové hry. 
Celý den se moc povedl.  

 

Lyžařský kurz 2015 - Rokytnice nad Jizerou 
Lyžařský kurz 2015 Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše 
S Trojským gymnáziem jsme strávili báječných 6 dní v lyžařském středisku Rokytnice nad 

Jizerou. Byli jsme ubytovaní v horské chatě Světlanka přímo u sjezdovky. Celých 6 dnů jsme měli 
krásné slunečné počasí až na úterý, kdy byla ráno hustá mlha. Na vrcholu Lysé hory bylo však vždycky 
sluníčko a čistě azurové nebe. Snídaně, obědy a večeře jsme měli ve Světlance. Vždycky jsme se tam 
dobře najedli. Sjezdovky byly upravené, ale odpoledne, jak svítilo sluníčko, sníh začal pomalu tát. 
Večery jsme trávili s lidmi z gymnázia většinou na pokojích nebo jsme využili i saunu. 

Opravdu jsme si ten týden suprově užili. :-) 
Alena Pilnáčková, O1.A 
 

březen 2015 

Jak vyhrát boj s prokrastinací...? 
Minulé úterý 17.3.2015 jsme byli v divadle „U Hasičů“. Čekala na nás hodinu a půl dlouhá 

přednáška o prokrastinaci, kterou uváděl institut GrowJOB. Na místě nás uvítal pan organizátor, kde 
nám vysvětlil průběh a ukázal nám naše místa. Po začátku nám přednášející vysvětlila pojem 
prokrastinace, což znamená chorobné odkládání věcí. Z připravené prezentace nám nadále 
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upřesňovala hodnotu svého času, motivaci k plnění úkolu, které většinou odkládáme na poslední 
chvíli, akceschopnost a hrdinství. 

Přednášku beru pozitivně, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, které byly podané vtipnou 
a zábavnou formou. 

Martin Hynek, O1.A 
 
duben 2015 

Praktická maturitní zkouška 
Praktická maturitní zkouška proběhla 14. dubna 2015. Jako každý rok byl pro maturanty 

připraven opakovací seminář.  
 

Mezinárodní zkouška ESA – písemná zkouška 
21. dubna 2015 proběhla písemná část mezinárodní zkoušky ESA. Studenti skládali zkoušku 

z angličtiny (překlad, korespondence). 
 

Přijímací zkoušky 
Přijímací zkoušky do 1. ročníku proběhly na Euroškole Praha 22. dubna 2015. 
 

Certifikát kvality obájen! 
V pondělí 27. dubna 2015 proběhl na Euroškole Praha audit ISO. 
Během auditu, který vedla 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. 
 

květen 2015 

Fokus Václava Moravce 
V pondělí 4. 5. 2015 se studenti O1.A zúčastnili natáčení pořadu Focus VM v Trojském 

zámku. 
Natáčení probíhalo od 18:45 do 22 hodin a studenti tak 

byli přítomni nejen živému přenosu, ale i přípravám, které mu 
předcházely. 

  
... jeden postřeh... 
V pondělí  4. 5. jsme se s Trojským gymnáziem zúčastnili 

přímého přenosu Fokusu Václava Moravce, vysílaného 
z Trojského zámku.  Tentokrát to byl čtvrtý díl na téma "Chudí 
versus bohatí".  Pořad uváděl Václav Moravec, který zde měl 
jako hosty 4 dvojice - Václava Bělohradského a Jana Sokola, Pavla Juříčka a Marka Hrubece, Jana 
Švejnara a Vladimíra Špidlu, Šimona Pánka a Matěje Bajgara. Bylo velmi zajímavé vidět, jak takový 
přímý přenos probíhá a co to všechno obnáší. 

Honza Veselý, O1.A  
 

Maturitní zkoušky 
Písemné maturitní zkoušky proběhly od 4. do 7. května 2015, ústní maturitní zkoušky od 18. 

do 26. května 2015.  
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Návštěva v zoo 
Dne 4. 5. 2015 jsme šli na exkurzi do pražské zoologické zahrady. Zúčastnila se Euroškola a 

Prima z Trojského gymnázia, společně s paní učitelkou Prokopcovou. Po příchodu jsme byli rozděleni 
do 2 - 3 členných skupinek a měli jsme za úkol vypracovat pracovní list na téma, které nám bylo 
zadáno. Exkurze se nám velmi líbila a proběhla bez problému. 

  
Dufková Aneta 
 

Euroškola fandila hokeji 
V pondělí 11. 5. jsme společně se třídou měli možnost 

navštívit hokejové utkání Německa proti Rakousku na 
mistrovství světa. Sešli jsme se před O2 arénou a následně jsme 
společně šli dovnitř. Místa jsme měli v prvním patře, ze kterého 
byl hezký výhled na celou ledovou plochu. 

Atmosféra v hale byla úžasná. 
Dohromady nás tam šlo 10. Sice jsme si udělali plakát s 

německou vlajkou, ale poté jsme fandili Rakousku, které nakonec vyhrálo. Celou dobu s námi fandili i 
malí fanoušci z neznámé základní školy, kteří v řadách za námi 
pokřikovali a radovali se z každého gólu. Zápas byl docela 
napínavý. Soupeři se neustále doháněli svými brankami. Když to 
v posledních minutách vypadalo, že Rakousko vyhraje, Německo 
vyrovnalo. Zápas skončil samostatnými nájezdy, kde Rakousko 
vyhrálo 3:2. 

Po zápase jsme opustili arénu a mohli jsme jet domů. 
Myslím, že jsme si zápas všichni moc užili a že to byl velký zážitek. 

Studenti Dan Baleanu a Tereza Nedvědová 
 

Květinový den 2015 
Kytičky 2015, 25. výročí 

Dne 13. 5. 2015 jsme se zúčastnili prodeje žlutých kytiček. Peníze jdou na boj proti 
rakovině a na pomoc nemocným lidem.  

Tento den jsme si hodně užili. V centru Prahy jsme sice neprodali úplně všechno, ale 
za to nám vyšlo pěkné počasí. Prodávali jsme na Florenci, v Celetné ulici, na Staroměstském 
náměstí, na Náměstí Republiky a i na Václavském náměstí. Lidé si za námi chodili s radostí 

kupovat jednu i více kytiček. Někteří ani kytičku nechtěli, chtěli jen podpořit Ligu proti rakovině.  
Myslím, že to byl opravdu příjemně strávený den v centru 

Prahy. 
Alena Pilnáčková, O1.A 
  
A jaký byl výsledek? 
Celkem se prodalo 187 kytiček. 

Skupina děvčat utržila 3.074,- Kč, skupina chlapců 2.134,- Kč. 
 

červen 2015 

Předána maturitní vysvědčení - krásný úspěch dálkařů! 
V pondělí 1. června jsme v Trojském zámku slavnostně předali maturitní vysvědčení. 
Letos kromě studentů denního studia maturovali i dálkaři – oficiálně první absolventi 

dvouleté nástavbové formy. 
Ti nastoupili na Euroškolu Praha v září 2013. 
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Výuka ve zkrácené dvouleté formě je velmi intenzivní a pro studenty, kteří přes den pracují a 
ve svém volném čase se kromě učení věnují i svým rodinám, to bylo 
hodně náročné období. 

O to větší máme radost z krásných výsledků, kterých dosáhli. 
Většinou velmi pěkné výkony jsme slyšeli u ústních zkoušek z češtiny i 
z angličtiny (státní část) či v ekonomice a účetnictví (profilová část). A 
potěšila nás i vysoká úspěšnost u písemných částí státních maturit. 

  
Všem absolventům srdečně gratulujeme a přejeme jim nadále 

hodně úspěchů! 
 

Mezinárodní zkoušky ESA 2015 jsou za námi 
Ve čtvrtek 4. června se na Euroškole Praha uskutečnila ústní část mezinárodních zkoušek 

ESA. 
Pod dohledem mezinárodního komisaře Matthewa 

Fergusona z ESO Berlin skládala Veronika a Honza zkoušku z 
Ekonomiky, Angličtiny a Ekonomické angličtiny. 

Oba uspěli a převzali z rukou p. Fergusona Certifikát 
Office Assistance ESA. 

Mohou se tak zúčastnit půlroční stáže v New College 
Durham. Náš projekt v rámci programu Erasmus+ byl schválen, zatím čekáme na uvolnění finanční 
prostředků. 

  
Oběma absolventům gratulujeme! 
  

Olympijský den 2015 
Trojské gymnázium, MČ Praha – Troja, MČ Praha 7, TJ Sokol Troja 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. 

Letos proběhl ve středu 24. 6. 2015. 
Základní disciplínou byl olympijský běh, kterého se zúčastnilo 

bezmála 400 žáků! Naši studenti si vyzkoušeli skákací boty, discgolf, 
střelbu ze vzduchovky a jízdu na kajaku po Trojském kanále. Dalšími 
disciplínami byla horolezecká stěna, raft či chůze po slack-line.  

Počasí tentokrát přálo, a tak si všichni kromě triček odnesli i 
dobrý pocit z příjemně stráveného dne. 

 
 
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: 13. listopadu 2014, Divadlo: Divadlo Na Zábradlí, Představení: Zlatá šedesátá 
Druhé představení: 17. prosince 2014, Divadlo: Stavovské divadlo, Představení: Pán z Prasečkova 
Třetí představení: 7. ledna 2015, Divadlo: Disk, Představení: Čechov na Jaltě 
Čtvrté představení: 17. března 2015, Divadlo: Divadlo v Dlouhé, Představení: 407 g z Bohumila 
Hrabala 
Páté představení: 27. dubna 2015, Divadlo: Divadlo ABC, Představení: Pan Kaplan má třídu rád 
Šesté představení: 6. května 2015, Divadlo: Divadlo Rokoko, Představení: Oddací list 



 27 

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 
2014/2015 

 
Ve školním roce 2014/2015 neproběhla na Euroškole Praha kontrola České školní inspekce. 

 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2014/2015 
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 
 

V dubnu 2015 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 2014/2015. 

Během auditu, který vedla 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 2014 
 

 
1. Výsledky hospodaření školy za rok 2014 (účetní období) 
 

PŘÍJMY Kč 

1 příjmy celkem 3.290.216,- 

2 dotace příjmy      1.348.000,- 

3 školné příjmy 1.482.673,- 

4 hospodářská činnost příjmy                                    92.141,- 

5 ostatní příjmy 367.402,- 

VÝDAJE  

1 investiční výdaje 0 

2 neinvestiční výdaje 3.254.515,- 

z toho  

2.1 mzdové náklady                                                           1.772.272,- 

2.2 učební pomůcky a drobný materiál                         82.927,- 

2.3 energie                                                                     95.678,- 

2.4 nájemné                                                                   147.227,- 

2.5 odpisy                                                                       98.033,- 

2.6 služby pro školu                                                      138.631,- 

2.7 provozní náklady ostatní                                         919.747,- 

   
 
 
 
 

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. 2015. 
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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. 2015 
5. Prezenční listina ze školské rady 6. 10. 2015 
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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 
HSHMP – informace: 1x 
SŠ – žádosti o poskytnutí ped. dokumentace: 0x 
soukromník – žádosti o informace o studiu e-mail, telefonicky: cca 350x 
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. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. října 2015      Mgr. Kateřina Čížková 
        ředitelka Euroškoly Praha 
 
 


