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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. 2016. 
 
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 

2014/2015: 
a) nové obory / programy – nejsou 
b) zrušené obory / programy  

63-41-L/507 Podnikové hospodaření  
 dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání: 2r.0měs., povolený počet žáků 150 
63-41-M/018 Podnikové hospodaření 
 denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 4r.0měs., povolený počet ž. 480 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
 dálková forma vzdělávání, délka vzdělávání: 5r.0měs., povolený počet ž. 20 
Odůvodnění:  Na Euroškole Praha střední odborné škole s.r.o. v těchto oborech již 3 roky neprobíhá 
výuka. 
 

 

mailto:cizkova@euroskola.cz
http://www.euroskola.cz/
http://praha.euroskola.cz/
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7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka 
objektu): 

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku:  
Trojská 211/110, 171 00 Praha 7 - Troja (MČ Praha 7 - Troja) 
Trojská 632/173b, Troja, 171 00 Praha 7 (Magic Carpet)  

b) jiná 



 6 

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. Dalším místem poskytovaného vzdělávání jsou prostory v protějším diplomatickém 
komplexu. 

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. Učebna výpočetní techniky je umístěna 
v hlavní budově a využívají ji nejen studenti denního a dálkového studia Euroškoly Praha, ale také 
studenti Trojského gymnázia. 

Počítače školy pracují v síti Windows server 2008 STD. Exchange serverem 2010 a Windows 
serverem 2012 R2 s programovým vybavením Windows 10 Education CZ,  Microsoft Office 2013, v  
ekonomické oblasti s  programy Premier. V prosinci 2015 byly zakoupeny nové a výkonnější 
komponenty, které v průběhu letních prázdnin nahradily stávající (6 let starý) hardware. Následně 
došlo k povýšení stávajícího software na Windows 10 a Microsoft Office 2013. 

Ve všech učebnách je funkční systém Bakaláři, vyučující mají k dispozici modul Třídní kniha a 
další. 

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 kopírovacím strojem CANON, který mohou využívat jak vyučující, tak žáci.  
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 2015/2016 celkem 9 pedagogů 
Trojského gymnázia, jeden pedagog Euroškoly Praha naopak vyučuje na Trojském gymnáziu. 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 2015, 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 připraveny prostory v protějším diplomatickém 
komplexu nad pizzerií. Ze dvou menších místností byla v létě 2014 vybudována učebna, k dispozici je 
zázemí pro učitele, ředitelna, šatna, 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. 2015 
 

a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Euroškola Praha 1 1 2 1,4 15 2,5 17 3,9 

 
 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 
výkazu, 30. 9. 2015) 

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Euroškola Praha 
  kvalifikovaných 15 88% 

  nekvalifikovaných 2 12% 

 
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků ve škol. roce 2015/2016 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

Google Classroom a 
Flubaroo 

Ozbrojený útočník ve 
škole 

Webinář – KA1 - 
Comenius 

ŠMK 
Správní řád 

Komisař pro státní 
zkoušky z graf. disciplin 

Asertivita a vy 
Efektivní komunikace 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

Gymnázium J. Město/IDV 
 
KŘ policie hl. m. Prahy 
 
DZS 
 
NIDV 
SSŠČMS 
NUV, STÚ 
 
Descartes 
Descartes 
 

kurzy v zahraničí 

2 
1 
1 

 

Metodický kurz - UK 
Metodický kurz - Malta 

Jazykový kurz - UK 
 

2 
1 
1 
 

Erasmus+ 
Erasmus+ 
Erasmus+ 
 

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 
 

1 

Novinky v pers. a mzd. 
oblasti 

Bakalář – knihovna, př. 
řízení 

1 
 

1 

 
 

P. Pavelka 

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. 2015 
 

a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

škola 
počet  

tříd / skupin 
počet  

žáků / studentů 

Euroškola Praha 1 10 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2015/2016: 

 přerušili vzdělávání: 1 

 nastoupili po přerušení vzdělávání: 0  

 sami ukončili vzdělávání: 0 

 vyloučeni ze školy: 0 

 nepostoupili do vyššího ročníku: 0      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 70 

 
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2015/2016: 

 přerušili vzdělávání: 10 

 nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 

 sami ukončili vzdělávání: 8 

 vyloučeni ze školy: 0 

 nepostoupili do vyššího ročníku: 3       z toho nebylo povoleno opakování: 0 

 přestoupili z jiné školy: 0 

 přestoupili na jinou školu: 1 

 jiný důvod změny (uveďte jaký):  4 
 

 
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 2,6 
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b. vzdělávání při zaměstnání 
 

škola 
průměrný počet  

žáků na třídu 
průměrný počet  
žáků na učitele 

Euroškola Praha 17,75 17,9 

 
 

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

 

Euroškola 
Praha 

počet žáků 
celkem 

2 2 2 0 5 3 4 2 3 0 9 6 1 39 

z toho nově přijatí 2 0 1 0 3 1 3 2 3 0 4 5 1 25 

      
 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci – 
srpen 2016) 

 
a. denní vzdělávání 

 

              

šk
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ra
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h
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u
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ků

/s
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d
en

tů
: prospělo s vyznamenáním 1 

neprospělo 0 

opakovalo ročník 0 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 7 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 63% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

132,111 

z toho neomluvených 5,111 
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b. vzdělávání při zaměstnání 
 

              

šk
o

la
 

Eu
ro
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ra
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a
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o

vé
h

o
 

p
o

čt
u

 

žá
ků

/s
tu

d
en

tů
: prospělo s vyznamenáním 0 

neprospělo 3 

opakovalo ročník 3 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 45 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 84% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

30,094 

z toho neomluvených 0 

 
 
5. Výsledky maturitních zkoušek 
 

maturitní zkoušky  

šk
o

la
 

Euroškola Praha 

d
en

n
í 
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d

ěl
áv

án
í 

vz
d

ěl
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án
í 

p
ři
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ěs
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án
í 

 

počet žáků, kteří konali zkoušku 1 30 

z toho konali zkoušku opakovaně 1 6 

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

0 1 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni : 

prospěl s vyznamenáním 0 0 

prospěl 1 20 

neprospěl 0 10 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017 
 

a. SŠ 
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a 
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(d
en

n
í v
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ěl
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án

í)
 

počet přihlášek celkem  3 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem 3 

z toho v 1.kole 3 

z toho ve 2.kole 0 

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 
2016/2017 

58 

 
 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Škola poskytuje vzdělávání i žákům z jiných zemí. Ve školním roce 2015/2016 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 

Bělorusko 1 

Celkem 3 

 
 

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

2015/2016 je však nedoložil posudkem z PPP žádný žák. Na základě posudků jsou výchovnou 
poradkyní sestaveny pokyny pro vyučující a žákům jsou uzpůsobeny podmínky při maturitní zkoušce.   

Individuální studijní plán 
Individuální studijní plán nebyl udělen žádnému žákovi. 
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 
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 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 2015/16 tuto slevu využila jedna studentka 2. ročníku denního maturitního 
studia. 

Na základě výsledků v druhém ročníku tuto slevu získá ve školním roce 2016/17 opět jedna 
studentka. 
 
 

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

šesti 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 žáci denního studia. 

V květnu 2016 proběhla státní maturita. V letošním školním roce opakoval maturitní zkoušku 
pouze 1 žák denního studia, zkoušku složil úspěšně. Maturitní zkoušky se pak soustředily na žáky 
dvouletého dálkového nástavbového studia. U písemné části neuspěli 3 žáci z DT ČJ a 3 z PP ANG, u 
ústní části budou 2 žáci opravovat ČJ, 3 AJ. Celkem 3 žáky čeká opravná zkouška z profilových 
předmětů, tedy EKO a UCT. Z 30 maturujících převzalo maturitní vysvědčení celkem 20 absolventů, 
což je obdobný výsledek jako v loňském školním roce. Úspěšnost u nové formy studia tedy činí 66%. 

Vzhledem k absenci maturitní třídy v denním studiu v letošním školním roce neproběhly 
mezinárodní zkoušky ESA.  

V červnu 2016 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 2015/2016. 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 2015/2016 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. Již koncem školního roku 2014/15 byl ŠVP převeden do systému InspIS a při této 
příležitosti byl ŠVP zrevidován a doplněn s platností od 1. 9. 2016. Stejně tak je postupně převáděn a 
aktualizován ŠVP pro denní formu studia (Ekonomika a podnikání). Předpokládaný termín dokončení 
je 1. pololetí 2016/16. 

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. 
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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. 

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 nebyly řešeny žádné výrazné problémy. Přestupky týkající se pozdního 
omlouváním absence řešil třídní učitel.  

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 rizikového chování 

Výchovná poradkyně a metodička primární prevence poskytuje individuální konzultace žákům, 

rodičům i kolegům, účastní se výchovných komisí s problematickými žáky, zabývá se integrací žáků s 

SPU a podílí se na výběru mimoškolních akcí.  Věnuje se také kariérnímu poradenství.  Spolu s 

ředitelkou školy se účastní individuálních jednání s rodiči žáků, je přítomna i u rozhovorů rodičů s 

třídními učiteli, případně s ostatními učiteli v okamžiku výskytu problémů výchovně-vzdělávacího 

charakteru. Průběžná úzká spolupráce mezi výchovnou poradkyní a preventistkou SPJ je zárukou 

budování školy vstřícné pro žáky, pedagogy i rodiče. 

Euroškola Praha spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, využívá její 
nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a konzultujeme posudky žáků se SVP. 
 
V letošním školním roce se studenti Euroškoly Praha zúčastnili několika akcí: 
Chceš se stát odborníkem v oblasti mezinárodního obchodu? 

- seminář na Metropolitní univerzitě Praha 
Projektový týden – Svět 

- projektový týden společně s Trojským gymnáziem 
Projektový týden Waldmünchen 

- proběhlo v SRN, společně s Euroškolou Strakonice a německými školami 
- Globální vesnice 

Projekt Edison 
- Projekt s mezinárodními studenty (společně s Trojským gymnáziem) 

Projekt Berlín – Praha: kulturní výměna partnerských škol 
- výměnné pobyty 

Sebeobrana 
- přednáška (společně s Trojským gymnáziem) 

Věznice Pankrác 
- exkurze, následně diskuse s pí. Mallory 

Diskuse s viceguvernérem ČNB 
Kyberprostor a jeho nástrahy 

- přednáška 
Karel IV. 

- výstava k 700. výroční narození Karla IV. ve Valdštejnské jízdárně 
Květinový den 2016 – Liga proti rakovině 
Olympijský den 2016 
 

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.  



 17 

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 3 žáci - cizinci ze 3 zemí (Ázerbajdžán, Moldavsko, Bělorusko), 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 2015/2016 proběhlo na Euroškole Praha hned několik vzdělávacích a 

poznávacích zájezdů: 
 
Projektový týden společně s Euroškolou Strakonice 
Termín: 19. – 23. 10. 2015 

Vzhledem k pozitivně hodnocenému projektovému týdnu, který absolvovali na podzim 2014, se 
vybraní studenti O3.A zúčastnili projektového setkání, opět v bavorském Waldmünchenu, společně 
se studenty Euroškoly Strakonice a studenty z německého Erlangenu.  Od pondělí 19. 10. do pátku 
23. 10. společně zpracovávali projekty na téma „Globales Dorf“. 
 
Projekt Berlín Praha – Kulturní výměna partnerských škol 
Termín: únor a březen 2016, spolufinancováno Česko-německým fondem budoucnosti  

Nově byla navázána spolupráce s ESO Berlin – během mezinárodní zkoušky ESA prostřednictvím 
mezinárodního komisaře. Byl naplánován projekt „Praha – Berlin: kulturní výměna partnerských 
škol“, kterého se zúčastnili žáci všech Euroškol a Trojského gymnázia. Projekt byl spolufinancován Č-
N fondem budoucnosti. 
 
Lyžařský výcvikový kurz 
ČR, Rakousko 
Žádný z lyžařských kurzů, které žákům Euroškoly Praha nabídlo partnerské Trojské gymnázium, žádný 
ze žáků neabsolvoval.  
 
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Ve školním roce 2015/2016 spolupracovali žáci Euroškoly Praha s charitativní organizací Liga 
proti rakovině. V rámci „Českého dne proti rakovině“ vybrali studenti O2.A celkem 8.012,- Kč.  
 

8. Soutěže  
Sportovní soutěže 

Žáci Euroškoly Praha se ve školním roce 2015/2016 zúčastnili např. Olympijského dne v Troji. 
 
Ostatní soutěže 

Soutěž v psaní na počítači 
V letošním školním roce vyslala Euroškola Praha svého zástupce na soutěže v psaní na PC. Pod 

vedením Ing. Hochové se Robert Čermák zúčastnil těchto soutěží: 
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 4. prosince 2015 - Obchodní akademie Praha 1, Dušní 7 - Soutěž pro žáky 2. ročníků pražských 
středních škol v psaní na klávesnici PC. Z celkem 32 soutěžících z 11 pražských škol se Robert Čermák 
ze třídy O2A umístil uprostřed soutěžního pole s 250 úhozy za minutu. 
21. a 22. března 2016 - OA Heroldovy sady - Krajská soutěž. Robertu Čermákovi se podařilo napsat 
236 č. úhozů/min s přesností 0,22. 
15. dubna 2016 - Karlínská obchodní akademie - Kollárův beránek: opis anglického textu. Robert 
Čermák napsal 245 č. úhozů/min s přesností 0,11. 
 
 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů 
Projekt Mobility v rámci programu Erasmus+  
Vzhledem k absenci maturitního ročníku v denním studiu v roce 2016 nepodala Euroškola Praha 

žádost o příspěvek na projekt „Získání mezinárodně uznávaného vzdělávání a praxe“. V rámci tohoto 
dlouhodobého projektu mohou vybraní účastníci strávit půlroční stáž v New College Durham 
v případě, že se z evropských zdrojů uvolní finanční částka pro náhradní projekty..  

Projekt Comenius v rámci programu Erasmus+ 
Euroškola Praha v zimě 2016 znovu podala žádost o příspěvek na projekt „Kolik řečí umíš, tolikrát 

jsi učitelem 2“ v rámci programu KA1 Erasmus+ (Školní vzdělávání, Comenius). Náš projekt byl 
zařazen mezi projekty náhradní. V rámci loňského úspěšného projektu však během letních prázdnin 
2016 absolvovali 4 vyučující metodické a jazykové kurzy ve Velké Británii a na Maltě. 

Projekt Globales Dorf 
Žáci 2. ročníku denního studia se v říjnu zúčastnili společně se studenty Euroškoly Strakonice 

projektového týdne v bavorském Waldmünchenu. Společně se studenty německých škol 
zpracovávali projekty na téma „Globální vesnice“ . 

 

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. 
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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 2015 

Slavnostní zahájení školního roku 2015/16 
Nový školní rok zahájili studenti denního studia v úterý 1. září. Studenti dálkového nástavbového 
studia přišli poprvé do školy v pondělí 7. a ve středu 9. září 2015. 

 
Český den proti rakovině 2015 - Certifikát 

Obdrželi jsme poděkování za spolupráci a certifikát od Ligy proti rakovině. Naši loňští prváci se v květnu 
zúčastnili sbírkové preventivní akce Český den proti rakovině. Podařilo se jim prodat žluté kytičky za 
celkem 5.234,- Kč. 
 

 

Čtení ve vlaku 
Druháci se zúčastnili ve čtvrtek 17. 9. Festivalu autorského Čtení ve vlaku. Přizvali i spolužáky ze sexty 

Trojského gymnázia. 
Jeli v 9 hodin z Masarykova nádraží do Nymburka. Ve vlaku jim četl spisovatel Tomáš Zmeškal, na 

zpáteční cestě pak Pavel Göbl. 
Jak to proběhlo, popsala Áďa Křížková, která se zúčastnila i dalších akcí: 
  
Dne 17. 9. 2015 naše třída podnikla cestu z Masarykova nádraží v 

Praze do Nymburka. Cestou nám četli dva spisovatelé - Tomáš Zmeškal a 
Pavel Gobl. Bylo to moc příjemné a jel s námi gympl. Myslím si, že to byl 
přínosný a velice příjemně strávený den. 

Ve čtvrtek jsem byla na Literárním Jarmarku, kde jsem poznala nové 
lidi. Dokonce jsem se vyfotila i se všemi spisovateli, kteří četli ten týden ve 
vlaku. 

Čtení ve vlaku je poněkud nová událost, poprvé byla zorganizována 
minulý rok, toto byl už druhý ročník. A já doufám, že bude i třetí. A také 
doufám, že si to sexta i naše třída užila a přeji hodně úspěchu tomuto 
festivalu, ať se mu daří. 

Přikládám pár fotek z vlaku i z jarmarku. 
Na Facebooku najdete i stránku Čtení ve vlaku. 
Aďa Křížková 

 

říjen 2015 

Kurz ANG a ŠPJ pro naše studenty 
Od října odstartoval kurz ANG – příprava na maturitní zkoušku pro studenty dálkového studia. Pro 

studenty 2. ročníku denního studia bude celý rok probíhat výuka španělštiny pro začátečníky s rodilým 
mluvčím, p. I. Arciou. 
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Projektový týden - Waldmünchen 2015 
Ája, Aďa a Lilly se od 19. října účastnily projektového týdne v bavorském Waldmünchenu. 
  

Pondělí 19. 10. 2015 
Nikdo nezaspal, autobus v 7 ráno holky stihly. O půl deváté přesedly ve Strakonicích k ostatním a v 11 

hodin hlásí, že už jsou v pořádku ve Waldmünchenu. 
Tak jsme úspěšně zvládli cestu sem do Waldmünchenu, úspěšně jsme i absolvovali první den, který byl 

pro nás docela namáhavý. Jsme ubytované všechny tři 
společně, máme pěkný pokoj a celkově s ubytováním 
jsme spokojené. 
První seminář byl spíše informační a trochu i 
seznamovací. Už jsme se tu i seznámily s lidmi ze 
Strakonic a dokonce i s nějakými Němci. Jsou tu 
převážně Němky - mám pocit, že v naší skupině na 
seminář ani žádní kluci Němci nejsou. 
Hráli jsme seznamovací hry, například na zapamatování 
jmen, ve skupinách jsme vytvořili erby, ve kterých jsme 
shrnuli naše koníčky, pak to odprezentovali, zkrátka je 
to celé podobné jako minulý rok. 
Jídlo tady mají super, hlavně pěkný výběr. 
Po večeři jsme šli na kratší procházku po městě. Chtěli jsme si zajít do obchodu s potravinami, ale už měli 
zavřeno, tak jsme se jenom porozhlédli kolem a šli nazpátek. Je tu zima, odpoledne poprchávalo, doufejme, že 
zítra to bude lepší. :) 
Mnoho pozdravů, 
vaše studentky Adéla, Alena a Lilly 

  
Úterý 20. 10. a středa 21. 10. 2015 

Dobrý večer, 
Jak se máte v Praze? Tady je stále chladno a spíš mlhavo. Včera jsme měli docela dlouhý den. Měli jsme 
normálně dopoledne a odpoledne semináře víceméně seznamovací. Němky tady jsou opravdu přátelské a dá se 
s nimi normálně dorozumět, ať už německy, anglicky nebo i česky.  
V úterý byl taky Kulturní večer, kdy jsme se rozdělili na českou a německou skupinu a připravili vystoupení. My s 

holkama jsme se postaraly o občerstvení a ostatní secvičili 
různé scénky typické pro naší českou kulturu - Mikuláš, čert a 
anděl, Velikonoce, 1. Máj, dokonce i úryvek ze Slunce Seno 
Jahody. 
Němky si připravily 4 stanoviště, ve kterých jsme mohli 
ochutnat typické bavorské jídlo, vyzkoušet si typický taneček, 
který se tancuje na Oktoberfestu, a poznali jsme taky nějaká 
bavorská slovíčka. 
Dneska, ve středu, jsme ráno šli do Lanového centra, ale bylo 
opravdu mokro a klouzalo to, takže jsme spíš my tři nelezly. Z 
lanového centra jsme se vrátili na oběd a po obědě jsme 

dostali polední klid, kdy jsme s holkama usnuly a jaksi jsme zaspaly začátek odpoledního semináře. Takže jsme 
dostaly bohužel trest a měly jsme zazpívat před ostatními. Byla to pro nás upřímně spíš sranda, jelikož jsme si 
vybraly písničku  "Pijte vodu" od Jaromíra Nohavici. 
Dnešní večer máme volný a asi se ještě budeme dívat na nějaký film. 
Přejeme hezký večer, 
Adéla, Alena a Lilly 

  
Čtvrtek a pátek 22. a 23. 10. 2015 

Dobrý večer paní ředitelko, 
dojely jsme domů v pořádku všechny. A užily jsme si to tam, ale příště tam musíme jet ve větším počtu, tím 
myslím, aby jela naše třída. 
 
A včerejšek byl moc příjemný, natáčeli jsme závěrečná videa. Měli jsme na výběr a naše skupinka, ve které jsem 
byla já, jsme si vybrali video. A skupina Lilly měla koláž, která popisovala typické německé a české věci. A Ájina 
skupina měla video, ale to vám vše určitě pošle paní učitelka Kastnerová. Jinak po projektech jsme měli 
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grilování a diskotéku, na které jsme se byly aspoň podívat a trochu i zatrsat. 
 
Grilování bylo super, moc dobře grilovali a moc jsme si pochuntaly. 
Dneska ráno jsme si uklidily pokoj a šly jsme naposled do auly, kde jsme si promítali ta videa. Naše video mělo 
úspěch, všichni se moc nasmáli, protože je to velmi vtipné. 
 
Ale i ta ostatní videa, koláže a stop motion byli moc príma. 
Pak jsme hráli úplně poslední hru, která spočívala v tom, že nám na záda nalepili papírky a my jsme na ně měli 
napsat, co se nám na těch druhých líbilo. 
 
V půl dvanácté jsme se šly naobědvat  a hned jsme vyrazili, 
když jsme přijely do Strakonic tak nám ujel autobus ve 
13:30 přímo před nosem, ale pak jsem jely autobusem ve 
14:15 a v Praze jsme byly cca v 15:45. 
Bylo to moc príma a příště tam musí jet více lidí, respektive 
aspoň půlka naší třídy. 
Pěkný večer, 
Adél Křížková  

  
... A já jsem ráda, že se holky vrátily v pořádku a projektový týden si užily. A podle informací se chovaly 

vzorně :-). 
Děkujeme Euroškole Strakonice a panu řediteli M. Viererovi za umožnění účasti, děkujeme také paní 

učitelce V. Kastnerové, která na děvčata dohlížela. 
K. Čížková 

 
listopad 2015 

Projektová výuka – Svět 
Trojské gymnázium už více než 10 let pořádá v listopadu projektovou výuku. Studenti se na jeden 

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

Letos proběhl od 9. do 13. listopadu a tématem byl "Svět". 
Stejně jako loni se jej zúčastnili i studenti Euroškoly. 

Projektové skupiny nabízely velmi pestrý program. Vybíralo 
se celkem z 9 možností, např. Svět gotiky, Svět uprchlíků, English 
World, Svět sportu, Svět pravěku a starověku, Svět potřebuje chemii. 

U Euroškoláků nakonec 
zvítězil Svět čísel, Svět 
přírodních kuriozit a také 
Onen svět. 

Od pondělí do středy studenti např. zpovídali Pražany, 
brouzdali po hřbitovech či hledali zkameněliny. 

Ve čtvrtek večer absolvovali prezentaci před rodiči, v pátek 
pak před ostatními studenty. 

Týden byl velmi akční a plný zážitků a Euroškoláci si projekt 
určitě budou chtít zopakovat i v příštím roce :-) 
 

prosinec 2015 

Mikulášská soutěž v psaní na klávesnici 
V pátek 4. prosince 2015 pořádala Obchodní akademie Praha 1, Dušní 7 pro žáky 2. ročníků pražských 

středních škol soutěž v psaní na klávesnici PC. Zúčastnilo se celkem 
32 soutěžících z 11 pražských škol. Za Euroškolu Praha soutěžil Robert 
Čermák ze třídy O2A. Umístil se uprostřed soutěžního pole s 250 úhozy za 
minutu. 

Několik Robertových slov: 
Ze soutěže jsem byl mile překvapen. Od začátku byla organizace 

velmi profesionální. Třída, ve které se soutěžilo, byla moderně zařízena. 
Upřímně řečeno, to jsem nečekal. Soutěžící dostali čas na rozepsání. 
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Instrukce k soutěži byly srozumitelné. Také nám byla po soutěžení poskytnuta volná učebna s PC a 
občerstvením. Účast v soutěži byla pro mě zajímavá zkušenost a určitě nelituji, že jsem si tuto soutěž zkusil. R. 
Čermák, O2.A 

Ing. Irena Hochová, vyučující KOM 
  
Robertovi gratulujeme! :-) 

 
Euroškola v divadle 

Poslední předvánoční úterý strávili studenti denního studia v divadle ABC. Na programu byla V+W 
revue a studenti vstupenky dostali jako malý vánoční dárek. 
 
 

PF 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden 2016 

Adoptovali jsme papouška  
Už delší dobu jsme přemýšleli o tom, že bychom využili blízkosti 

pražské zoo a adoptovali bychom některé ze zvířat. Od slonů, lvů a žiraf jsme se 
dostali ke zvířatům menším, až jsme objevili nádherného papouška. 

A tak se Euroškola Praha stala adoptivním rodičem papouška 
nádherného. 

Za náš adopční příspěvek jsme od Zoologické zahrady hl. m. Prahy 
obdrželi volné vstupenky, takže se na našeho kluka / holku brzy vyrazíme 

podívat :-).  

 
Seminář na Metropolitní univerzitě Praha 

Chceš se stát odborníkem v oblasti mezinárodního obchodu? 
Tak se ptal seminář pro O2.A a sextu v pátek 15. ledna na 

Metropolitní univerzitě Praha. 
Zabývali jsme se tématy Mezinárodní obchod a komoditní 

burzy, Role zlata v mezinárodním obchodě, Nadnárodní společnosti v 
mezinárodním obchodě. Nechyběla soutěž pro pozorné a výborné 
občerstvení . 
 

 



 23 

únor 2016 

Edison 2016 
Od pondělí 8. února proběhl na Trojském gymnáziu projekt Edison, O2.A se připojila a společně se 

sextou představovala Prahu zahraničním studentům. 
Pondělní dopoledne bylo ve znamení seznamování. Sedmi 

studentům z Ukrajiny, Indonésie, Gruzie, Egypta, Číny, Kyrgizstánu a 
Turecka jsme představili naše školy, vybraní zástupci své třídy, a ukázali 
jsme jim všechny naše budovy. Všech sedm studentů pak představilo 
sebe. Popřát hodně 
zdaru přišel i pan 
starosta MČ Troja 
(projekt získal od MČ 
podporu). 

Od oběda pak 
proběhl první blok. Čínská studentka Soso představila svou 
zemi, město, zvyky a tradice... Na oplátku každý z českých 
studentů připravil krátkou prezentaci na téma Praha. Studenti 
O2.A měli na starosti zajímavé městské části. Doplnili tak 
informace sextánů o historii Prahy, významných památkách či 
zajímavostech v Troji.  

V úterý byly naplánovány 3 bloky - student z Indonésie, studentka z Turecka a studentka z Ukrajiny. Ve 
středu jsme pak zavítali do Egypta, Gruzie a Kyrgizstánu. Angličtina celý den :-). 
Páteční ráno pak zahraniční studenti v malé tělocvičně připravili stánky, kde bylo možné ochutnat, 

vyzkoušet místní kroj, přečíst si něco v čínštině či prozkoumat egyptské hieroglyfy. 
Komunikačním jazykem celého týdne byla angličtina. Studenti museli prokázat, že rozumí a že také 

sami v angličtině dokážou prezentovat a diskutovat. Zvládli to výborně!   

 

Praha - Berlín: Kulturní výměna partnerských škol 
V červnu 2015 byl v Euroškole Praha jako mezinárodní komisař zkoušek ESA p. Matthew Ferguson z 

EuroAkademie Berlin. Tehdy jsme se domluvili, že bychom mohli zorganizovat projekt, ve kterém by čeští 
studenti poznali Berlín a němečtí zase Prahu. Do konce září jsme podali žádost o grant a v prosinci dostali od 
Česko-německého fondu budoucnosti příspěvek na náš projekt. V lednu jsme plánovali, zařizovali a v únoru 
jsme absolvovali první část. Z české strany se projektu zúčastnilo 5 studentů Euroškoly Praha, 6 studentů 
Trojského gymnázia a 4 studentky z Euroškoly Česká Lípa. Z Berlína přijede v polovině března 17 studentů a 2 
učitelé. A jak týden probíhal...? 

Pondělí 22. 2. 2016 
Do Berlína jsme z jarní 

prosluněné Prahy vyrazili o půl 
jedenácté, v Děčině přistoupila Česká 
Lípa. Cesta ubíhala celkem rychle, ve 3 
hodiny jsme byli na berlínském Hlavním 
nádraží. Tady nás vyzvedl Matthew 
Ferguson, učitel z Euro Akademie Berlin, 
a zavedl nás na ubytování (ubytovna pro 
mladé kousek od nádraží). Pak jsme šli 
prozkoumat okolí. Jen kousek je budova 
Reichstagu, viděli jsme i sídlo kancléřky. 
V dálce Vítězný sloup a samozřejmě 
Braniborskou bránu, kde jsme se všichni 
vyfotili. Ulicí Unter den Linden jsme pak 
přišli k nádraží Friedrichstraße, kde je 
památník dětí, které se nevrátily z 
koncentračních táborů. A jen kousek 

odtud je Palác slz, místo, kde se setkávaly rodiny z rozděleného Berlína. Hodně fouká a oproti Praze je zima. 
Cestou jsme se zastavili v supermarketu, v 7 večer jsme měli večeři. Maso, přílohy, saláty i zákusek :-). Dostali 
jsme hesla na wifi, takže pro dnešek spokojenost.  
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Úterý 23. 2. 2016 
Dnes jsme vyzkoušeli hotelovou snídani. Pečivo, uzeniny, sýry, marmeláda i nutela, jogurt, vajíčka... 

Matthew nás vyzvedl v 9 hodin a jeli jsme na Alexanderplatz, kde nám ukázal obchody. Hned vedle je 
Fernsehturm. Bývají tam prý fronty i na 3 hodiny. Vzhledem k tomu, že se nám počasí hodně vylepšilo, rozhodli 
jsme se, že změníme program a prohlédneme si Berlín z výšky. Po dvou bezpečnostních kontrolách nás výtahy 
vyvezly nahoru do výšky více než 200 metrů. A památky jsme tu měli jako na dlani. Jen nás mrzelo, že se 
nemohlo do restaurace, která se otáčí. Prý pouze pro hosty restaurace, ani nakouknout jsme nemohli.... 

Metrem jsme pak dojeli do EuroAkademie, kde už na nás čekali němečtí studenti.Trochu jsme trénovali 
němčinu, pomohi jsme si občas i angličtinou. Přišel nás pozdradvit pan ředitel Kuhnert i manažer berlínských 
škol ESO, pan Daske. 

Pak pro nás studenti připravili oběd. Jelikož jsou opravdu mezinárodní třída, mohli jsme ochutnat i 
mezinárodní jídla. Řecko, Švédsko, Ázerbajdžán, největší úspěch měly čokoládové kuličky :-). 

I s německými studenty jsme po obědě jeli do centra, kde jsme navštívili zbytky Kaiser Wilhelm 
Gedächtniskirche, Kurfürstendamm a také obchodní dům KaDeWe, který máme  v učebnici :-). A měli jsme 
rozchod na nákupy.  

Večer nás Matthew vzal do pizzerie ve čtvrti Prenzlauer Berg, kde bydlí. Večeřeli jsme i s německými 
studenty, pizza byla velká a výborná! Dokonce i hudební vystoupení s harmonikou jsme měli :-). 
 
Středa 24. 2. 2016 

Dnes jsme museli vstávat brzo. Už v 8:30 jsme měli sraz s Matthewem a německými studenty před 
budovou Reichstagu. Po důkladné bezpečnostní kontrole jsme dostali audioprůvodce a mohli vystoupat do 
skleněné kupole nad budovou. Audioprůvodce nás upozorňoval na zajímavosti a památky, které jsme viděli. 
Uprostřed kupole jsou zrcadla, která odrážejí světlo do jednacího sálu parlamentu a maskují průduch, kterým 
proudí do sálu čerstvý vzduch. V přízemí je pak výstava fotografií z historie budovy. 

Od Reichstagu jsme prošli kolem 
Braniborské brány k nedalekému Památníku 
holocaustu a dále k Checkpoint Charlie. To je 
bývalý hraniční přechod mezi americkým a 
sovětským sektorem. Po roce 1989 byl sice 
rozebrán, ale v roce 2000 jej postavili znovu, 
včetně ukázky Berlínské zdi. Velmi turistické 
místo. 

Berlínskou zeď - originál - jsme mohli 
vidět cestou na Potsdamer Platz. Protože bylo 
hodně chladno, ohřáli jsme se v jednom z 
obchodních center. Oběd jsme měli zamluvený ve 
čtvrti, kde jsou soustředěna velvyslanectví, 
konkrétně v jídelně Severských velvyslanectví. 
Kousek odtud je Siegessäule, sloup, který dříve 
stával před Reichstagem a vznikl jako památka na 

vítězství nad Francií v roce 1781. Autobusem jsme dojeli zpět do centra a ukázali jsme si Berliner Dom a 
výstavbu (staro)nového zámku. Cestou jsme minuli památník Marxe a Engelse, zastavili se před Rotes Rathaus 
(Červenou radnicí) a došli až k nejstaršímu kostelu v Berlíně - Nikolaikirche. Zbyl i krátký čas na nákupy. 

Od 19 hodin jsme měli opět společnou 
večeři, tentokrát kousek od Alexanderplatz, v 
německé/bavorské retauraci. S německými 
studenty, německou muzikou, německými jídly 
(pečené či vařené kolínko, špecle...) večer opět 
rychle utekl. 

Dnešek byl velmi náročný. Hodně jsme 
chodili, hodně jsme viděli.  

 
Čtvrtek 25. 2. 2016 

Dnešní dopoledne trávíme ve škole. 
Pracujeme ve skupinách a diskutujeme nad rozdíly 
mezi Čechy a Němci, nad tím, co máme společné, 
jak různé jsou naše škol. systémy a také co se nám v 
Berlíně nejvíc líbilo. Na plné čáře vyhrála televizní 
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věž :-). Budova ESO v Berlíně je několikapatrová, nedávno sem přestěhovali všechny berlínské Euroškoly. Ve 
vedlejších budovách jsou kanceláře a také jídelna, kde jsme byli na obědě. 

A aby byl berlínský program kompletní, rozhodli jsme se pro návštěvu Pergamonmusea, kde jsou k 
vidění nejstarší památky Babylonské říše (např. Ištařina brána, kterou zrovna rekonstruovali) či islámské umění.  

A odpoledne konečně rozchod na nákupy před odjezdem. Nejoblíbenějším obchodem naší skupiny se 
stal zjevně Primark na Alexanderplatz. 

Večeři jsme měli objednanou v hotelu, přišel i Matthew. Poděkovali jsme mu a dostal od nás oblíbené 
Fidorky :-). 

 
Pátek 26. 2. 2016 

Dnes jsme po snídani předali pokoje a vyrazili na nádraží. Matthew se přišel rozloučit, přinesl nám na 
cestu sladkosti a vitamíny :-). Ač původem Američan, provedl nás 
Berlínem možná lépe než někdo z místních. 

Pobyt se nám líbil, viděli jsme prakticky všechno, o čem se učíme 
v knížkách. Bohužel nám úplně nepřálo počasí, z jarní slunečné Prahy jsme 
přijeli do deště a mokra. Zažili jsme sněhovou přeháňku, vítr, kroupy a 
dokonce bouřku. Ale i tak jsme si to užili. Němečtí studenti se už moc těší 
na březnový týden v Praze, budeme se také snažit a připravíme jim pěkný 
program :-).  

  
 
 
A postřehy studentů (bez úprav): 

Ich mag Berlin. Es ist sehr schöne Stadt. Am besten ich mag die Fernsehturm und Reichstag. Der große 
Glaskuppel ist wunderschön. Tolle Erfahrung ist für mich das KaDeWe weil es ist so groß und mit viele 
Geschäften. Ich liebe der Deutsch Küche auch. Alena, Euroškola Praha 
 
Liebe Matthew, 

ich mag Berlin. Es ist sehr schon Stadt.  Ich liebe am liebsten Reichstag, Holokaust, Berlin Mauer, Essen, 
einkaufen, Brandenburger Tor, Museum ich mag alles Sehenswurdigkeiten. So nice to meet you. You were the 
best guide. See you soon. Adéla, Euroškola Praha 

  
Týden v Berlíně byl super, hlavně Matthew, který nás jako průvodce, provedl snad všemi 

nejznámějšími památkami, no viděli jsme toho opravdu hodně, i jsme dost nachodili, ale rozhodně to stálo za 
to. Super byla i přítomnost studentů Berlínské Euroškoly, a jelikož většina z nich byli cizinci, tak nejenom že nám 
řekli spoustu věcí o Německu a Berlíně, ale i o jejich rodných zemí, což bylo určitě zajímavé. 

Na závěr musím říct, že do Berlína bych jel určitě znovu, a těším se na návštěvu Berlínských studentů 
zde, v Praze. 

„Die Woche in Berlin war super, hauptsächlich Matthew, der uns alle bekannteste Sehenswürdigkeiten 
in Berlin gezeigt hat. Wir haben wirklich Vieles gesehen, wir sind viel gelaufen, aber es war toll. Super war auch, 
dass da die Schüler der Berliner Euroschule waren. Sie sind auch Ausländer, sie haben uns nicht nur von 
Deutschland und Berlin erzählt, aber auch von ihren Ländern. 

Ich muss sagen, dass ich Berlin gerne wieder besuchen möchte und ich freue mich auf Besuch der 
Berliner Schüler hier in Prag.“ 

Honza, Euroškola Praha 
 
Woche in Berlin war super. Wir sahen viele Sehenswürdigkeiten. Mit deutche Stundenten sprachen wir 

nicht zu viel, aber zum Schluss dann ja. Jetzt schreibe ich manchmal mit einigen durch FB. Ich freue mich auf 
euch, wenn ihr nach Prag kommt. :) 

Jarmila, Trojské gymnázium 
 

Březen 2016 

Exkurze - Vazební věznice Pankrác 
V úterý 1. března absolvovala O2.A exkurzi do věznice Pankrác. Vzali jsme s sebou i sextu z 

TG. 
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Instrukce: 
Sraz v 9:30 na metru Pražského povstání. 

Bez výstřihů, podpatků a výrazného makeupu, nebrat si upnuté oblečení.... 
S sebou minimum věcí, do vězení pouze s OP a kapesníkem! (ostatní necháme ve skříňce) 
Nezapomenout OBČANSKÝ PRŮKAZ (bez něj do vězení nepouštějí). 
Mít připravené otázky na dozorce/vězně. 
Program dle situace do 13h. 
V pátek od 8:55 hodin následuje dvouhodinová diskuse. 

  
A postřehy studentů: 
Vazební věznice Pankrác byla opravdu zajímavá a rozhodně naučná návštěva. Jsem ráda, že 

jsem měla tu možnost dozvědět se něco o historii a dokonce si i projít samotné věznice, i přesto že 
to někdy působilo dost pesimistickým a deprimujícím dojmem. Měli jsme opravdu zkušené a 
hovorné průvodce, se kterými byla procházka po věznici nejenom přínosná, ale taková i bezpečná. 
Do Pankráce bych se už asi ale vracet moc nechtěla..  Alena P. 

Dneska to bylo velmi zajímavé, hlavně cely, mučící nástroje také, ale ty na mě působily 
děsivě, ale jinak to bylo super. Je to životní zážitek a jsem ráda, že jsem tuhle šanci nepromarnila a 
šla jsem s vámi. Adéla K.  

Dnes 1. 3. jsme vyrazili na exkurzi do Pankrácké věznice, po důkladné osobní prohlídce a 
obdržení návštěvnických průkazu, jsme byli vpuštěni dovnitř. Nejprve jsme šli do muzea, kde jsme 
zhlédli expozici toho, jak vypadalo české vězeňství, od 10. století, až po současnost. Poté si nás 
převzal dozorce, který nás provedl velkou částí vězení, mimo cel jsme viděli i vězeňská pracoviště, 
společenské místnosti, ale dokonce i výtvarný ateliér nebo hudební kroužek. Bylo velmi zajímavé 
vidět, jak vězni žijí a jaký mají režim. Dozvěděli jsme se toho opravdu hodně, nebyla snad otázka, 
kterou by nám zaměstnanci věznice neodpověděli. Honza V.  
 

Beseda s paní Mallory 
Po exkurzi do věznice Pankrác proběhla v 

pátek 4. 3. beseda s paní Mallory, která prošla 
drogovou závislostí a poznala vězení zevnitř. Stala se 
hlavní postavou stejnojmenného dokumentu H. 
Třeštíkové. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Berlín - Praha: Kulturní výměna partnerských škol 
Náš projekt pokračuje v třetím březnovém 

týdnu, kdy do Prahy přijeli studenti, které jsme poznali v 
únoru v Berlíně. I my jsme si pro ně připravili bohatý 
program. 

V pondělí odpoledne přijelo do Prahy celkem 18 
studentů z Euro Akademie Berlin společně se svými 
vyučujícími. Všichni byli ubytováni na kolejích VŠE na 
Jarově. 

V úterý dopoledne byl naplánován program ve 
škole. Čeští studenti si připravili prezentace o České 
republice, Praze či České Lípě a okolí a pokusili se naučit 
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německé spolužáky české "ř" a základní seznamovací fráze. Po obědě ve školní jídelně se všichni 
přesunuli na Pražský hrad, kde byla objednána prohlídka 
Starého královského paláce, katedrály sv. Víta či Zlaté 
uličky. Následovala procházka na Petřín a výstup na 
rozhlednu. Bohužel počasí moc příznivé nebylo, a tak byl 
další program přesunut na druhý den. 

Ve středu dopoledne proběhla exkurze na 
Velvyslanectví SRN. Zde se skupiny ujaly dvě pracovnice, 
které vyprávěly o historii budovy i o tom, jakou má 
vlastně velvyslanectví funkci. Následoval film o událostech 
z léta 1989, kdy na malém prostoru velvyslanectví 
přebývalo několik tisíc občanů NDR, kteří chtěli 
vycestovat do SRN. Čeští studenti si zahráli na průvodce a připravili si informace k nejdůležitějším 
památkám. Německé skupině ve středu ukázali Pražské Jezulátko, památky na Malostranském a 
Staroměstském náměstí, Královskou stezku, Náměstí republiky a Václavské náměstí. Po obědě v 

Profesním domě byla objednána prohlídka pražských 
synagog s průvodcem, následovala chvíle na nákupy. 
Po výborné večeři v restauraci Sedm konšelů 
následoval kulturní večer - představení Faust v 
Černém divadle v Rytířské. 

 
Čtvrtek byl ve znamení poznávání Troji, 

zavítali jsme do Botanické zahrady, kde ve skleníku 
Fata Morgana zrovna probíhala výstava orchidejí. Ve 
škole proběhla krátká diskuse a shrnutí celého 
týdne. Odpoledne bylo ve znamení velkých příprav, 
pečení a vaření. Čeští studenti připravili úžasné 
pohoštění na závěrečný rozlučkový večer! Ten se 

nesl ve znamení prohlížení fotografií, hudby, dobrého jídla a pití. 
V pátek po obědě jsme německé studenty doprovodili na nádraží a rozloučili se. 
Pět dní uteklo jako voda. Doufáme, že přinesly nejen nová slovíčka, ale také nové kamarády 

a plno zážitků. Budeme se těšit, že se třeba zase za rok uvidíme. :-) 
 

V Trojských listech nám vyšel článek 
Euroškola Praha obdržela v závěru roku 2015 od Česko-německého fondu budoucnosti příspěvek na 

projekt Praha – Berlín: Kulturní výměna partnerských škol. Společně se studenty Trojského gymnázia a 
Euroškoly Česká Lípa jsme v únoru vyrazili na týden do Berlína.  

Program byl pestrý: prohlídka Euro Akademie Berlin, seznámení s německými studenty a nejznámější 
berlínské památky – Televizní věž, Alexanderplatz, Reichstag, Braniborská brána, Checkpoint Charlie, Památník 
holocaustu, Berlínská zeď, Pergamonmuseum a další. Skvělým průvodcem byl p. Matthew Ferguson, který na 
berlínské škole učí angličtinu. Ubytování příjemné, jídlo velmi dobré. Jen počasí nás trochu zlobilo. Týden utekl 
jako voda a hned po návratu jsme se začali těšit na druhou část projektu, březnovou návštěvu berlínských 
studentů v Praze.  

Naši studenti si pro německé spolužáky připravili mnoho zajímavostí o pražských památkách – v roli 
průvodců jim ukázali např. Karlův most, Malostranské a Staroměstské náměstí, Staroměstský orloj, Celetnou, 
Obecní dům či Václavské náměstí. S průvodci profesionálními jsme navštívili Pražský hrad, Petřín, synagogy či 
Velvyslanectví SRN. Nechyběla kultura – představení Faust v Černém divadle. A samozřejmě nejbližší okolí školy, 
volba padla na skleník Fata Morgana v Botanické zahradě, kde jsme měli štěstí na nádherné orchideje. Minikurz 
češtiny a poslední večer rozlučková party, pro kterou naši studenti napekli a připravili úžasné občerstvení!  

Oba týdny se povedly. Hodně jsme viděli, hodně jsme poznali. A zpátky do Berlína odjížděli nejen 
studenti, ale i kamarádi, se kterými se třeba brzy znovu setkáme. 
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duben 2016 

Sebeobrana 
Na Trojské gymnázium 5. dubna zavítal p. Gazdík, který studentům vysvětlil základy 

sebeobrany.  

 
Praktické maturitní zkoušky 2016 

Praktické maturitní zkoušky proběhly v úterý 12. dubna 
2016. 

Studenti dálkové nástavbové formy skládali zkoušku z 
ekonomiky, účetnictví a korespondence, studenti denního 
studia pak z ekonomiky, korespondence, informačních 
technologií či cestovního ruchu. 

 

Viceguvernér ČNB v Troji 
Viceguvernér ČNB prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. přednášel ve středu 13. 

dubna v Troji na téma Kurzový závazek ČNB, záporná 
úroková sazba a měnová politika v Evropě a ČR. Trojské 
gymnázium přizvalo i naše denní studenty, zúčastnili se ale 
také dálkaři. 

 

Soutěže v psaní na klávesnici PC 
Také na jaře se soutěžilo v grafických disciplínách. 

Krajskou soutěž ve dnech 21. a 22. března 2016 pořádala OA 
Heroldovy sady. Za Euroškolu Praha soutěžil Robert Čermák 
ze třídy O2A. Podařilo se mu napsat 236 č. úhozů/min 
s přesností 0,22. 

Kollárův beránek je příležitost, jak změřit své síly v opise anglického textu. Soutěž pořádala 
v pátek 15. dubna 2016 Karlínská obchodní akademie. I zde Euroškolu Praha reprezentoval Robert 
Čermák a svůj výkon ještě zlepšil. Napsal 245 č. úhozů/min s přesností 0,11. 

Věřím, že se Robertovi bude dařit výkon ještě zlepšovat a že školu bude reprezentovat 
i v příštím školním roce. 

Ing. Irena Hochová 
 
květen 2016 

Písemné maturitní zkoušky 2016 
Písemné zkoušky skládali studenti od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2016. 
V pondělí po obědě psali písemnou práci z AJ, úterý bylo vyhrazeno pro češtinu (DT i PP), 

středa dopoledne patřila didaktickému testu z AJ. 
Na středeční dopoledne byla určena písemná práce z NJ, ve čtvrtek dopoledne jsme 

zkouškový týden zakončili didaktickým testem z němčiny. 
 

Český den proti rakovině 
Ve středu 11. května vyrazily 2 skupiny žáků z O2.A do ulic prodávat žluté kytičky. Podpořili 

tak boj proti rakovině - tématem letošní sbírky byl boj proti rakovině prsu žen i mužů. Celkově vybrali 
8.012,- Kč, což je téměř o 3 tis. více než loni . 
 

Maturity - jaro 2016 
V pondělí 16. května začaly na Euroškole Praha ústní maturitní zkoušky. 

Nejprve maturovala D2.A, od 24. května pak D2.B. 
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červen 2016 

Kyberprostor a deviace - přednáška 
Přednáška na téma "Reálný pohled na virtuální prostředí techniky a na možnou deviaci člověka" 
proběhla v pondělí 6. 6. 2016. Druháci ji absolvovali společně se studenty TG. 
 

Fotografování tříd 2016 
V pondělí 6. 6. proběhlo fotografování tříd. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maturitní vysvědčení 2016 
První červnové pondělí jsme odpoledne předávali maturitní vysvědčení. Už poněkolikáté jsme díky 
Galerii Hlavního města Prahy a Správě Trojského zámku směli využít krásných prostor barokního 
velkého sálu Trojského zámku. 
V letošním roce jsme překročili hranici 1500 absolventů Euroškoly Praha.  

Přejeme všem absolventům mnoho štěstí, úspěchy při dalším studiu či v jejich pracovní kariéře!  
 

Certifikát kvality obhájen! 
V červnu 2016 proběhl na Euroškole Praha audit ISO. 
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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. 

 
Euroškola znovu v divadle 

A opět v ABC, tentokrát ale těsně po premiéře na Evženu Oněginovi. Představení jistě 
pomůže při přípravě na maturitu z češtiny. 

 
Olympijský den 2016 
Ve středu 22. června se studenti a žáci pražských škol zúčastnili tradičního Olympijského dne. U 
Trojského kanálu se raftovalo, lezlo po stěně, na slack-line, skákalo ve skákacích botách či střílelo ze 
vzduchovky. A samozřejmě nechyběl ani olympijský běh  A přišli se podívat i bývalí absolventi  

 

Karel IV.  
V roce oslav 700. výroční narození Karla IV. Nemohla chybět i návštěva výstavy ve 

Valdštejnském paláci, které tomuto panovníkovi byla věnována.  

 

Zoo Praha 
Poslední červnové úterý jsme vyrazili do trojské zoo. Protože jsme adoptovali papouška, 

každý z nás měl do zoo volný vstup. Počasí se vydařilo, vzduch voněl létem a prázdniny už jsou na 
dohled.  Naše poslední společná akce tak uzavřela celý školní rok. 

 
srpen 2016 

Další vzdělávání učitelů – zahraniční jazykové a metodické kurzy 
Projekt Mobility v rámci programu Erasmus+  

Projekt Comenius v rámci programu Erasmus+ 
Euroškola Praha v zimě 2015 podala žádost o příspěvek na projekt „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi 

učitelem“ v rámci programu KA1 Erasmus+ (Školní vzdělávání, Comenius). V rámci tohoto úspěšného 
projektu během letních prázdnin 2016 absolvovaly 4 vyučující metodické a jazykové kurzy ve Velké 
Británii a na Maltě. 

Cílem dvoutýdenního metodického kurzu na Maltě bylo poskytnout učitelům celou řadu 
zajímavých aktivit, které spojují metodiku a výuku teorie v cizích jazycích. Kurz poskytl širokou škálu 
výukových nápadů a aktivit, které pomohou oživit výuku tak, aby byla pro studenty více motivující. 
Kurzu se zúčastnila Mgr. Magda Hausdorová (vyučující ANG). 

Metodický kurz v Edinburghu se skládal ze dvou hlavních částí plus programu zaměřeného na 
rozsáhlou skotskou kulturu. Kurz se zaměřil na motivaci studentů, přizpůsobení se jejich potřebám, 
seznámil s učebními materiály, procvičil dovednosti čtení a psaní, integroval mluvení, poslech a 
posoudil výslovnost. Účastnice se také zabývaly výukovými strategiemi a technikami, výukovými 
zdroji, využíváním technologií a metodou CLIL. Kurzu se zúčastnila Mgr. Dalimila Durčáková a Ing. 
Martina Marešová (vyučující ANG). 
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Účastnice jazykového kurzu AJ v Edinburghu během dvou týdnů využila příležitost rychle 
zlepšit své znalosti angličtiny. Každý den studovala obecnou angličtinu v dopoledních hodinách, 
odpoledne pak následovala konverzace. Kurz obsahoval např. tato témata: Gramatika aktivity a 
rozvoj slovní zásoby, Korekce častých chyb, Výslovnost, rytmus, intonace a přízvuk, Idiomatický a 
hovorový jazyk a frázová slovesa, Vyprávění příběhu - popis a propojování slov a výrazů, Diskuse o 
kultuře UK a další. Kurzu se zúčastnila Mgr. Kateřina Čížková (ředitelka školy). 

 

 

Klub mladého diváka: 
Euroškola Praha nabízí dlouhodobě svým žákům možnost kulturního vyžití – v posledních letech 

ve spolupráci s Trojským gymnáziem. 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: 2. prosince 2015, Divadlo: Divadlo v Celetné, Představení: Osiřelý západ 
Druhé představení: 27. Ledna 2016, Divadlo: Divadlo v Dlouhé, Představení: Souborné dílo WS ve 
120 minutách 
Třetí představení: 25. února 2016, Divadlo: Švandovo divadlo, Představení: Hamlet 
Čtvrté představení: 31. března 2016, Divadlo: Rokoko, Představení: Molly Sweeney 
Páté představení: 7. dubna 2016, Divadlo: Divadlo pod Palmovkou, Představení: Edith a Marlene 
Šesté představení: 25. května 2016, Divadlo: Já jsem Krabat, Představení: Vila Štvanice 
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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 
2015/2016 

 
Ve školním roce 2015/2016 neproběhla na Euroškole Praha kontrola České školní inspekce. 

 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2015/2016 
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 
 

V červnu 2016 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 2015/2016. 

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 2015 
 

 
1. Výsledky hospodaření školy za rok 2015 (účetní období) 
 

PŘÍJMY Kč 

1 příjmy celkem  2 650 013 

2 dotace příjmy          1 090 072 

3 školné příjmy          1 440 027 

4 hospodářská činnost příjmy                                                  95 597 

5 ostatní příjmy 24 317  

VÝDAJE  

1 investiční výdaje 0 

2 neinvestiční výdaje  2 572 934 

z toho  

2.1 mzdové náklady                                                      1 629 081 

2.2 učební pomůcky a drobný materiál                         250 650 

2.3 energie                                                                     74 290 

2.4 nájemné                                                                               129 900 

2.5 odpisy                                                                       0 

2.6 služby pro školu                                                      240 315  

2.7 provozní náklady ostatní                                                     248 698 

   
 
 

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 11. 7. 2016. 
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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 11. 10. 2016 
5. Prezenční listina ze školské rady 11. 10. 2016 
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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: 1x 
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: 11. 10. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. října 2016      Mgr. Kateřina Čížková 
        ředitelka Euroškoly Praha 
 
 


