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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. 2013. 
 
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 
63-41-L/507 – Podnikové hospodaření – cílová kapacita 150 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 63-41-L/507 Podnikové hospodaření 150 dobíhající 

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

     

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

2011/2012: 
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 
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8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 
 

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 2003 SE s programovým vybavením Windows XP 
Professional CZ,  Microsoft Office 2007, 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 přístupná bezdrátová Wi-Fi síť, která žákům 
zpřístupňuje dokumenty na serveru a přístup k Internetu z vlastních notebooků a jiných zařízení 
pracujících s Wi-Fi. 

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 vybavené učebny videem, DVD a televizí, dále má k dispozici řadu CD-
přehrávačů. 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. V průběhu školního roku 2011/2012 probíhala jednání se zástupci 
různých městských částí, bylo vytipováno několik lokalit. 

Ve spolupráci se zřizovatelem a majitelem školy bylo v červnu 2012 rozhodnuto, že se přes 
prázdniny 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. 

V průběhu srpna 2012 byly postupně předávány zástupcům ÚMČ Praha 18 prostory školy 
Tupolevova. Místnosti byly uvedeny do původního stavu, 2 učebny (55 a 64), 2 kabinety (56a a 58a) a 
učebna FIF byly vymalovány, opravena byla podlaha v učebně VYT. Dále byla provedena údržba a 
dílčí opravy veškeré stínící techniky. Euroškola Praha tak opouštěla prostory, ve kterých působila 
mnoho let, ve velice dobrém stavu. 

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 2012/2013 7 pedagogů 
Trojského gymnázia a na Trojském gymnáziu 2 vyučující Euroškoly. Vedení obou škol si průběžně 
vzájemně vyměňuje zkušenosti v organizaci výuky. Ředitelka Euroškoly Praha v říjnu 2012 proškolila 
pedagogy Trojského gymnázia na téma Elektronická třídní kniha, která byla na Trojském gymnáziu ve 
školním roce 2012/2013 zaváděna. 

Synergie funguje i na úrovni studentů – organizovány jsou společné školní akce (zájezd do 
Drážďan v říjnu 2012, přednášky), studenti se vzájemně zvou na prezentace svých projektů 
(projektový den žáků Trojského gymnázia v listopadu 2012, školní kolo fiktivních firem žáků 
Euroškoly v prosinci 2012). Naplánován byl i společný maturitní ples třídy O4.A Euroškoly Praha a 
oktávy Trojského gymnázia.   
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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 
Zástupce rodičů a žáků: Karolína Pospíšilová, Nguyen Tuyet Trinh 
24. září 2012 proběhly doplňkové volby do ŠR, s nejvyšším počtem hlasů byla zvolena zástupkyně 

zákonných zástupců a zletilých studentů – Karolína Pospíšilová z O3.A. Po odchodu K. Pospíšilové 
byla 26. listopadu 2012 zvolena Ngueyn Tuyet Trinh z O3.A 
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II. Pracovníci školy 
(Níže uvedené tabulky a údaje jsou v provedení vyžadovaném OŠ MHMP) 

 

1.  Pedagogičtí pracovníci k 30. 9. 2012 
 

a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

Šk
o

la
 

ře
d

it
el

 a
 z

ás
tu

p
ce

 ř
ed

it
el

e 
fy

zi
ck

é 
o

so
b

y 
ce

lk
em

 

ře
d

it
el

 a
 z

ás
tu

p
ce

 ř
ed

it
el

e 
p

ře
p

o
čt

en
í n

a 
p

ln
ě 

za
m

ěs
tn

an
é 

in
te

rn
í u

či
te

lé
 

fy
zi

ck
é 

o
so

b
y 

ce
lk

em
 

in
te

rn
í u

či
te

lé
 

p
ře

p
o

čt
en

í n
a 

p
ln

ě 
za

m
ěs

tn
an

é 

ex
te

rn
í u

či
te

lé
  

fy
zi

ck
é 

o
so

b
y 

ce
lk

em
 

ex
te

rn
í u

či
te

lé
 

p
ře

p
o

čt
en

í n
a 

p
ln

ě 
za

m
ěs

tn
an

é 

p
ed

ag
o

gi
čt

í p
ra

co
vn

íc
i 

fy
zi

ck
é 

o
so

b
y 

ce
lk

em
 

p
ed

ag
o

gi
čt

í p
ra

co
vn

íc
i 

p
ře

p
o

čt
en

í n
a 

p
ln

ě 
za

m
ěs

tn
an

é 
 c

el
ke

m
 

Euroškola Praha 2 2 6 4,2 10 2,4 16 6,6 

 
 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 
výkazu, 30. 9. 2012) 

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Euroškola Praha 
  kvalifikovaných 12 75% 

  nekvalifikovaných 4 25% 

 
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků ve škol. roce 2012/2013 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 

1 
 

1 
1 
 
 

Příprava na Státní 
maturitu – HOD ÚZ  
Seminář pro ŠMK 

Hromadná 
korespondence – word 

2010 

1 
 
 

1 
1 

 

Cermat/NIDV 

školský management 

2 
 

1 
 

Seminář pro úspěšné 
předkladatele projektů 

Bakaláři pro vedoucí 
pracovníky 

1 
 

1 
 

NAEP 
 

Služby a školení Mladá 
Boleslav 

 

rozšiřování aprobace 1 
Doplňující pedagogické 

studium 
1 VŠE Praha 

BOZPO 1 odborné 12 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.) 

5 

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

0 

rodilý mluvčí 0 

 
 

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

a. počty osob 
 

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

2 0,45 

 
 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře     

kurzy     

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

 
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů k 30. 9. 2012 
 

a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

škola 
počet  

tříd / skupin 
počet  

žáků / studentů 

Euroškola Praha 3 49 

 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2012/2013: 

• přerušili vzdělávání: 1 

• nastoupili po přerušení vzdělávání: 0  

• sami ukončili vzdělávání: 7 

• vyloučeni ze školy: 1 

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

• přestoupili z jiné školy:  2 

• přestoupili na jinou školu: 7  

• jiný důvod změny (uveďte jaký): - 
 
 

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

škola 
počet  

tříd / skupin 
počet  

žáků / studentů 

Euroškola Praha 2 28 

 
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2012/2013: 

• přerušili vzdělávání: 1 

• nastoupili po přerušení vzdělávání: 0  

• sami ukončili vzdělávání: 2 

• vyloučeni ze školy: 3 

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

• přestoupili z jiné školy: 0 

• přestoupili na jinou školu: 0  

• 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 16,3 7,42 
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b. vzdělávání při zaměstnání 
 

škola 
průměrný počet  

žáků na třídu 
průměrný počet  
žáků na učitele 

Euroškola Praha 14 4,24 

 
 

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

počet žáků 
celkem 

1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18 0 1 22 

z toho nově přijatí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 

      
 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci – 
srpen 2013) 

 
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. 37 

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

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

114 

z toho neomluvených 14,6 
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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 1 

neprospělo 1 

opakovalo ročník 0 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 14 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 88% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

34 

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 22 1 

z toho konali zkoušku opakovaně 1 1 

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

3 0 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni : 

prospěl s vyznamenáním 0 0 

prospěl 19 0 

neprospěl 3 1 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 
 

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

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

12
/2

01
3 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  4 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem 4 

z toho v 1.kole 4 

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 
2013/2014 

93 

 
 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Škola poskytuje vzdělávání i žákům z jiných zemí. Ve školním roce 2012/2013 se na Euroškole 
Praha vzdělávalo celkem 12 cizinců. 

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

Druhý ročník navštěvoval student vietnamské národnosti, který při přijímacím pohovoru 
prokazoval minimální znalost češtiny. Velice rychle se jazyk naučil a v současné době rozumí a 
komunikuje na úrovni rovnající se cizincům, kteří v ČR žijí několik let. 

 
 

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

2012/2013 je doložili posudkem z PPP 2 žáci. Na základě posudků byly výchovnou poradkyní 
sestaveny pokyny pro vyučující.   

Individuální studijní plán 
Individuální studijní plán byl udělen studentce druhého ročníku, která je v tuto chvíli na 

rodičovské dovolené. Zadané úkoly a předepsané zkoušky nesplnila v termínu a studium ukončila. 
Na Euroškole Praha nestudují žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Dojde-li 

k situacím, že rodiče momentálně nemohou zaplatit školné v plné výši, poskytuje Euroškola možnost 
splátkového kalendáře, případně slev ze sociálních důvodů.  
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9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 
Na Euroškole Praha v tomto školním roce nestudoval žádný mimořádně nadaný žák. 
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 
2012/2013 na Euroškole studovat zdarma (neplatili školné). Žáci vyšších ročníků mohou získat slevu 
na školném dle dosažených výsledků v předcházejícím školním roce v rozsahu 50% (průměr v obou 
pololetích předcházejícího škol. roku do 1,5), příp. 100% (průměr v obou pololetích 1,0). 
 
 

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

třech 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 2013 proběhla státní maturita. U písemné části uspěli téměř všichni žáci denního 
studia (výjimkou je 1 didaktický test z matematiky a 1 písemná práce z českého jazyka), u ústní části 
uspěli všichni žáci. 

Z předběžných výsledků společné části maturitní zkoušky 2012/13 opět vyplývá, že kvalita výuky 
je na Euroškole Praha stále na velmi dobré úrovni. 

Po absolvování maturitních zkoušek proběhly 19. června 2013 mezinárodní zkoušky ESA. Za 
předsednictví mezinárodní komisařky Lucy Thomson získali 2 studenti zaměření Asistent ESA 
certifikát Office Assistance. Vzhledem k tomu, že Euroškola Praha opět získala grant z programu 
Leonardo da Vinci, mají možnost strávit ve školním roce 2013-2014 půlroční stáž v partnerské škole 
New College Durham ve Velké Británii. Účastník tohoto programu ve školním roce 2012/2013 
zúčastnil vyšší mezinárodní zkoušky a byl mu udělen diplom Office Management ESA. 

V březnu 2013 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 2012/2013. Pan K. H. Brunk konstatoval, že systém managementu kvality 
odpovídá požadavkům normy DIN ISO 29990:2010. Euroškola Praha je certifikována do 14. 4. 2014. 
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 2012/2013 byl ŠVP realizován ve všech ročnících denního 
maturitního studia. 

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

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

 
 

12.  Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
Pro Euroškolu Praha je výuka cizích jazyků stěžejním pilířem vzdělávacích programů. 
Žáci se od prvního ročníku učí povinně dvěma cizím jazykům. Hodinová dotace pro první cizí 

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

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

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

V průběhu roku byly řešeny problémy s nedocházkou do školy, pozdním omlouváním absence a 
nižším zájmem o studium, řešena byla i nekázeň v hodinách. Proběhla i jednání s rodiči (poškozování 
majetku školy). 

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 měli zúčastnit preventivního programu 

pořádaného J. Klímou (prevence kriminality). Pořad byl zrušen z důvodu nízkého počtu přihlášených 
z jiných škol. 

Ve škole proběhla přednáška Aktivních záloh AČR, studenti posledního ročníku se zúčastnili 
veletrhu vzdělávání Gaudeamus a pro studenty nižších ročníků byla uspořádána přednáška na téma 
„zdravotnictví“. 

   
 

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

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

společenskovědních předmětů.  
Ve škole je dbáno na třídění odpadu (plasty, papír, baterie). Ve třídách, na chodbách a kabinetech 
jsou k dispozici nádoby k tomu určené. 
 
 

4. Multikulturní výchova 
Na škole studuje 12 žáků - cizinců z 5 zemí, 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 2012/2013 proběhlo na Euroškole Praha hned několik vzdělávacích a 

poznávacích zájezdů: 
 
Poznávací zájezd Drážďany 
Termín: 10. – 12. 10. 2012 
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Ve dnech 10. - 12. října navštívili žáci Euroškol a Trojského gymnázia Drážďany. Na programu byla 
prohlídka a výuka v drážďanské Euroškole, poznávání města, jeho okolí (vinice, Míšeň). Nechybělo 
samozřejmě ani kulturní vyžití.  
 
Lyžařský výcvikový kurz 
Termín: 21. – 25. 1. 2013 
Od 21. 1. do 25. 1. 2013 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro studenty Euroškol a Trojského 
gymnázia v Rokytnici nad Jizerou. Studenti Euroškoly Praha této možnosti nevyužili a kurzu se 
nezúčastnili. 

 
 
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Ve školním roce 2012/2013 spolupracovali žáci Euroškoly Praha s charitativními organizacemi:  
Proběhla např. charitativní akce "Slunce pro všechny". V letošním školním roce studenti 

zúčastnili charitativní akce „Český den proti rakovině“. 
 
 

8. Soutěže  
Sportovní soutěže 

Žáci Euroškoly Praha se ve školním roce 2012/2013 zúčastnili např. turnaje Open Florbal Troja, 
který pořádalo naše partnerské Trojské gymnázium. Zvítězili ve florbalovém turnaji Euroškol v červnu 
2013 a zúčastnili se Olympijského dne v Troji. 
 
Ostatní soutěže 

Vánočního turnaje - soutěže v psaní na klávesnici PC - se zúčastnil Denis Sukhan ze třídy O4. A. (v 
prosinci 2012) 

V březnu 2013 se Denis Sukhan, O4. A, zúčastnil krajského kola v grafických disciplínách (psaní na 
klávesnici PC). 

V soutěži Kollárův beránek, soutěž v opisu anglického textu, školu opět reprezentoval Denis 
Sukhan, O4. A. 
 
 

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

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

Projekt Comenius 
Ředitelka Euroškoly Praha podala žádost o grant v rámci projektu Comenius. Žádost byla 

v květnu schválena. Díky grantu absolvovala Mgr. Čížková v červenci dvoutýdenní kurz pro učitele 
němčiny ve Vídni (zaměřený na didaktiku a metodiku německého jazyka). 

V lednu 2013 proběhla schůzka mezi vedením Euroškol v ČR a manažerem berlínské Euroškoly.  
V dubnu 2013 navštívili ředitelé Euroškol a Trojského gymnázia Euroškolu v německém 

Bambergu. Pozvali studenty na Sportovní den Euroškol na konci června a jednali o možnosti další 
spolupráce (dvoutýdenní kurzy ČJ a NJ v Bambergu a v Praze). Žádost o grant byla podána na konci 
června na Česko – německý fond budoucnosti. 

Euroškoly v České republice byly osloveny s nabídkou praxe v hotelu Maximilian v Bad 
Griesbachu. Délka praxe je 8 týdnů, ubytování a jídlo je v režii hotelu, praktikanti získají navíc 
kapesné 200,- € / měsíc. 
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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. Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2012/2013 Euroškola Praha získala grant z 
programu Leonardo da Vinci, vyjela absolvent zaměření Office Assistance ESA na půlroční zahraniční 
stáž (New College Durham VB), která je povinná pro realizaci oboru Office Management ESA. 
Mezinárodní zkoušky s přítomností zahraničního komisaře se tedy konaly v červnu 2013 pro 
zaměření Office Assistance ESA, proběhla i vyšší zkouška v oboru Office Management ESA (účastník 
získal diplom Office Management ESA). Vybraní úspěšní absolventi, kteří obdrželi certifikát Office 
Asistance ESA se zúčastní půlroční stáže v New College Durham ve školním roce 2013/2014 (grant 
pro tento školní rok byl opět schválen).  

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

V. Aktivity školy - Přehled 
 

Sportovní aktivity školy  
 
Open Florbal Troja 2012 – ve spolupráci s Trojským gymnáziem 

Ve dnech 3. a 4. 11. 2012 proběhl  florbalový turnaj, který pořádá Trojské gymnázium, Sdružení 
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, MČ Praha - Troja a Občanské sdružení Trojskoúhelník.  
Nejlepší týmy získaly hodnotné ceny, vítěz pak pohár z rukou místostarosty MČ Praha - Troja Ing. 
Tomáše Bryknara. Zahráli si i někteří učitelé. 
 
Sportovní den Euroškol, Olympijský den 

Závěrečná sportovní klání proběhla v posledním červnovém týdnu. Týmy Euroškol se střetly ve 
florbale, tým Euroškoly Praha obsadil 1. místo.  

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

Exkurze, školní akce, novinky 
 

září 2012  

Den pro zdraví 
Pražský Den pro zdraví, který každoročně organizuje Střední zdravotnická škola 4. května, navštívili 
studenti O2.A a O3.A s Ing. Drahňovským 9. října 2012. 
 

říjen 2012  

Planeta Země 3000 - Tajemný svět Ekvádoru a Galapág 
(pro třídu O2.A) 

Dne 15. října 2012 jsme navštívili pořad Ekvádor z cyklu Planeta Země 3000. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací jak z historie, tak 

současnosti této země. Prezentace proběhla ojedinělou formou - 
multimediální projekcí poutavých fotografií, videem promítaným 
dataprojektorem v kombinaci s doprovodnými autentickými zvuky, hudbou a 
naživo komentovaným výkladem. Uchvátily nás záběry na ostrovy Galapágy. 
Některé zvyky Ekvádorců, jako že jedí morčata, nás přímo šokovaly. Celá 
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projekce byla velmi zajímavá a poutavá. 
Studenti O2.A a Mgr. L. Krejcarová 
 

Drážďany 
Ve dnech 10. - 12. října jsme navštívili Drážďany. Než jsme se zabydleli 

v hotelu, byli jsme se podívat na studenty v německé Euroškole. S nimi jsme 
pak trávili večerní program. Procházeli jsme se večerním městem, vyprávěli 
nám zajímavosti o památkách a nakonec jsme 
navštívili místní diskotéku. Dorozumívali jsme se 
především anglicky, ale někteří studenti použili i 

své německé znalosti. 
Druhý den jsme se zúčastnili výuky ve škole, zde jsme pak byli 

zváni na oběd do menzy. V blízkosti Drážďan jsme navštívili vinici, kde nás 
provázel příjemný průvodce.  

Poslední den jsme navštívili Míšeň, kde jsme viděli jak porcelánku, tak německou Euroškolu. 
V odpoledních hodinách jsme pak odjížděli zpět do Prahy. 
Karolína Pospíšilová, O3.A 
 

listopad 2012  

Den otevřených dveří 15. listopadu 2012 
Euroškola Praha se připojila k prvnímu celorepublikovému Dni 

otevřených dveří soukromých škol. 
Do 12 hodin mohli budoucí studenti nahlédnout do výuky. 

Odpoledne pak byly v učebně O4.A připraveny informace o škole. 
Prezentovat Euroškolu pomáhali také studenti O3.A.  

Další Dny otevřených dveří chystáme na únor 2013. 
 
 

Diskusní fórum 16. listopadu 2012 
V pátek 16. listopadu si studenti Euroškoly prohlédli prezentaci 

projektů, na kterých studenti gymnázia pracovali celý týden. V aule 
školy se pak konalo diskusní fórum, kde vedení obou škol reagovalo na 
výsledky anket, které žáci během týdne vyplňovali. Diskutovalo se o 
tom, co by se ve škole dalo zlepšit, jaké změny by studenti uvítali. 

A abychom si také připomněli Den boje studentů za svobodu a 
demokracii, promítl se na závěr krátký film, který popisoval události 17. 
listopadu 1989. 
 

Nadační fond Slunce pro všechny 
Ve středu 21. 11. 2012 byli žáci O2.A a sexty TG prodávat kolíčky 

pro nadační fond. Celkově se prodalo 77 kusů za celkovou částku 1540,- 
Kč. 
Děkujeme studentům za pomoc! 

 
 

S námi již 20 let za vzděláním 
Poslední listopadový čtvrtek oslavily Euroškoly v České republice 

dvacetileté výročí své existence. 
První část setkání byla věnována prohlídce skleníku Fata 

Morgana v Botanické zahradě. Hosté obdrželi pracovní listy, které v 
rámci projektu Trojské trumfy pražským školám připravili studenti a 
vyučující Trojského gymnázia. 
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Hlavní část konference se konala ve velkém sále Trojského zámku. Zahájil ji Mgr. Radim 
Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia a také jednatel všech Euroškol. Mezi významnými hosty - 
gratulanty byli např. Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta MČ Praha – Troja, náměstkyně ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy - Ing. Eva Bartoňová či Ing. Petr Jadrný, místopředseda SSŠČMS. 
Historii a vývoj Euroškol, u jejichž zrodu také stál, prezentoval RNDr. Jiří Červený, o perspektivách 
školství ve 21. století hovořila Dipl.- Ing. Silvia Semidei, hlavní představitelka německé organizace 
ESO. Na závěr byli za svou dlouholetou a pečlivou práci ve prospěch Euroškol oceněni vybraní 
vyučující. Za Euroškolu Praha převzala diplom za dvacet let spolupráce Mgr. Irina Bartůňková, za 
dlouholetou pečlivou práci a úsilí věnované Euroškole pak Mgr. 
Helena Březáková. 

K důstojnému průběhu oslavy pomohli i studenti. Českolipští 
připravili výborné pohoštění, gymnazisté se postarali o hudební 
vystoupení, studentky a studenti z Euroškoly Praha asistovali při 
organizaci. 

Na Euroškolách v České republice odmaturovalo za 20 let 
jejich existence více než 4200 studentů. 
Nezbývá, než do další dvacítky popřát mnoho dalších, spokojených a úspěšných absolventů. 
Mgr. Kateřina Čížková, ředitelka školy 
 
prosinec 2012  

Studentské prezidentské volby 2012 
Studentské prezidentské volby proběhly 12. 12. 2012. Volební místností 
byla oktáva, volit bylo možno od 11:20 do 12:05 hodin. 
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ STUDENTŮ EUROŠKOLY PRAHA:  
1. - 2. místo: V. Franz (6 hlasů) a J. Fischer (6 hlasů) 
3. místo: K. Schwarzenberg (5 hlasů) 
4. - 5. místo: T. Fischerová (4 hlasy) a M. Zeman (4 hlasy) 
Děkujeme oktavánům a Mgr. Žiškové za zorganizování voleb. 

 

Předvánoční týden na Euroškole 
V pondělí a v úterý nás navštívili inspektoři České školní inspekce, aby provedli následnou 

kontrolu po hloubkové inspekci, která proběhla v březnu 2011. Dopadla ve všech bodech výborně. 
 

Středeční odpoledne patřilo vojákům z Aktivních záloh armády 
ČR – konkrétně 121. pěší roty, která působí při Krajském vojenském 
velitelství Středočeského kraje. Po úvodním promítnutí dokumentu o 
situaci v armádě ČSR před 2. světovou válkou následovala akční 
přednáška. K vidění byly zbraně, výstroj (aktuální i historická) i 
resuscitační batoh včetně ukázek první pomoci. Během přestávky si 
studenti mohli osobně vše prohlédnout, potěžkat, vyzkoušet a pánové 
ochotně odpovídali na všechny otázky. 
 

Ve čtvrtek se konalo školní kolo veletrhu fiktivních firem. Od rána se v aule firmy pečlivě 
připravovaly, zdobily se stánky a trénovaly prezentace. Jako hodnotitele jsme letos přizvali vyučující i 

studenty Trojského gymnázia, aby pomohli rozhodnout, která z firem 
postoupí na mezinárodní veletrh v Holešovicích. Nutno říci, že první kolo 
prezentací pro studenty z vyššího stupně gymnázia bylo velmi nervózní. 
Poprvé držet v ruce mikrofon, poprvé mluvit před shromážděním – to na 
klidu nikomu nepřidá. Z chyb jsme se ale poučili a další prezentace před 
mladšími spolužáky už proběhly bez problémů a na velmi dobré úrovni. Ač 

se snažily všechny firmy, vítěz je vždy jen jeden. A tak Euroškolu bude na březnovém veletrhu 
reprezentovat firma Grand Chocolate. 
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leden 2013  

Maturitní ples třídy O4.A 
Letošní maturitní ples Euroškoly Praha se konal 10. ledna 2013. 

Jelikož jsme pouze jedna třída, vybírali jsme menší 
prostory, než je klasická pražská Lucerna. Nakonec u nás zvítězila 
Občanská plovárna. Myslím si, že místo konání bylo neobvyklé a 
všem se moc líbilo. 

Ples byl zahájen ve 20:00 slavnostním proslovem paní 
ředitelky a také poděkováním a krátkým projevem žáků O4.A Ve 
21:00 následovalo to nejdůležitější z celého večera - šerpování. 
Na čerpování navazoval slavnostní přípitek a následně konec maturantů s profesory a rodiči. Myslím 
si, že my všichni budeme na tyto chvíle dlouho vzpomínat. 

Po šerpování byl ještě po celý večer bohatý program, jako například "mincování", tombola, 
taneční vysoupení a na závěr to nejlepší - naše půlnoční překvapení :-). 
Mně se celý večer moc líbil a doufám, že se líbil i všem zúčastněným, kteří se na nás přišli podívat. 

Barbora Flégrová, O4.A 
Dodatek: 

Letošní maturitní ples byl opravdu netradiční. Konal se v menších (ale 
velmi příjemných a útulných) prostorách. Ta největší změna se ale týkala 
organizace: celý ples si maturanti zorganizovali sami! 

Výběr prostor, hudby, moderátora, zařízení šerp, květin, pohoštění 
(mimochodem výborného) - na tom všem si maturanti vyzkoušeli vlastně takovou 
fiktivní firmu v praxi, jen s mírným vedením od nás, pedagogů. 

Přípravy na ples probíhaly už od září a stály spoustu úsilí. Mohu ale říci, že 
letošní maturitní ples se nám všem velmi líbil. 
Mgr. Kateřina Čížková, ředitelka školy 
 

Exkurze na školním reaktoru VR-1 
21. ledna 2012 proběhla exkurze na Katedře jaderných reaktorů ČVUT. Zúčastnili se jí 

studenti Trojského gymnázia a spolu s nimi i čtyři naši třeťáci. 
Před vstupem do reaktoru byli studenti podrobně poučeni o podmínkách pobytu a všech 

bezpečnostních opatřeních. Během dvouhodinové přednášky pak získali informace o tom, jak 
jaderný reaktor funguje, jak probíhá měření . Výklad byl doplněn i řadou praktických ukázek. 
 

Poslední lednový týden na Euroškole Praha 
Kino Ládví – Anna Karenina  
(pro třídy O2.A, O3.A, O4.A) 

Dne 29. ledna 2013 jsme šli do kina na dlouho očekávaný film podle předlohy románu L. N. 
Tolstého - Anna Karenina. Režisérem byl Joe Wright. 

Film předčil očekávání a první týden ho přišlo zhlédnout přes 200 000 lidí. Herecké výkkony, 
které jsou fenomenální, dodávají filmu nezapomenutelnou podívanou. 

Ve filmu hrají hvězdní herci jako jsou např. Kiera Knightley, Judi Law, Olivia Wiliams a spoustu 
dalších. 
Tomáš Kraus, O4.A 
 
Veletrh vzdělávání Gaudeamus 
(pro třídu O4.A) 

Dne 30. ledna 2013 se naše třída O4.A zúčastnila veletrhu 
vysokých a vyšších odborných škol Gaudeamus, který se konal na 
Výstavišti v Holešovicích. 

Akce probíhala po dobu dvou dnů, a to vždy od 9 hodin ráno do 
15 hodin odpoledne v pavilonech D a E. 
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Studenti tak měli k dispozici množství stánků i s jejich konzultanty, kteří jim podávali 
informace nejen v mluvené podobě, ale i v tištěné. 

Součástí programu byly i prezentace jednotlivých škol, kterých zde bylo mnoho na výběr. 
Doufám, že tato akce přispěla k rozhodování studentů, kteří zde nalezli všechny potřebné 

informace o svém budoucím studiu. 
Klára Hofmannová, O4.A 
 

únor 2013  

Spolupráce s Euroškolou Berlín 
Na konci ledna proběhlo jednání mezi řediteli 

Euroškol v ČR a K. Daskem, zástupcem Euro-Schulen 
Berlin.  

Pan Daske představil Euroškolu v Berlíně. 
Německé školy nabízejí nejen ekonomické vzdělání, lze 
zde studovat obory jako např. Překladatel a tlumočník, 
Vychovatel, Sociální asistent, Masér či Fyzioterapeut. Jen 
pro zajímavost, školné na Euroškolách v Německu činí 
250,- EUR měsíčně (tj. cca 6250,- Kč). 

Protože české i německé Euroškoly patří do 
jedné rodiny ESO (Euroškola Praha dlouhodobě 

spolupracuje s ESO Halle a NC Durham), projednávali jsme možnosti spolupráce s Euroškolou Berlín. 
Od 24. do 27. června přijdou do Prahy berlínští studenti. Společně se studenty českých 

Euroškol se zúčastní Olympijského dne, prohlédnou si památky a zajímavosti hlavního města ČR. 
Naši studenti pak navštíví Berlín v podzimních měsících příštího školního roku.  

 

Cvičná maturita 
Studenti maturitního ročníku si vyzkoušeli, jak bude 

vypadat písemná maturitní zkouška v květnu letošního roku. 
V úterý 12. února psali didaktické testy a písemné práce z 

AJ, ve středu 13. února pak následoval didaktický test a písemná 
práce z ČJ. 

 

Vysokoškolská přednáška pro naše studenty 
Jak vypadá vysokoškolská přednáška si vyzkoušeli naši 

studenti společně s oktavány ve středu 27. února odpoledne. 
Téma "Vývoj moderního terorismu od konce 19. století 

až do počátku 21. století" přednášela PhDr. Radana Makariusová, 
PhD., která vyučuje na Katedře mezinárodních vztahů a 
evropských studií Metropolitní univerzity Praha a také na 
Univerzitě Karlově.  
 
 

 
březen 2013 

Mezinárodní veletrh FIF 
Mezinárodní veletrh FIF proběhl od úterý do čtvrtka 

(19. – 21. 3. 2013) v Křižíkově pavilonu B na Výstavišti v Praze - 
Holešovicích. Euroškolu Praha zastupovala firma Grand 
Chocolate. 

Děkujeme jim za reprezentaci! 
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duben 2013 

Jak studovat v Anglii…? 
Euroškola Praha dlouhodobě spolupracuje s New College Durham. Každý rok tam vysílá své 

absolventy na půlroční stáž, která je financována z projektu Leonardo da Vinci.  
Navštívila nás absolventka University College Birmingham, která nám představila další 

možnost, jak studovat v zahraničí. Kromě nabídky nejrůznějších studijních oborů (od managementu 
po filmový makeup) nám ukázala zázemí univerzity, ubytování, vysvětlila, jak vlastně výuka funguje a 
také, že je možné si při studiu přivydělat. 

A protože školné je ve VB velmi vysoké, informovala nás také o velmi zajímavých 
možnostech půjčky na studium ve Velké Británii. 

Kontakty máme, každopádně to stojí za úvahu! 
 

Zdravotnictví není zadarmo! 
Jaká práva mají pacienti, kolik platíme na zdravotní pojištění, kolik stojí lékařská péče... 
To byla jen některá témata přednášky v rámci projektu Zdravotnictví není zadarmo, které 

pořádá České zdravotnické fórum... 
Přednáška proběhla ve středu 10. dubna 2013 a zúčastnili se jí studenti O2.A. 

 

Praxe v Německu pro Euroškoláky 
Byli jsme osloveni managementem luxusního bavorského 

golfového resortu. 
Studentům Euroškol nabízíme zahraniční praxi v hotelu 

Maximilian v Bad Griesbachu. Délka praxe je 8 týdnů, pracuje se 8 
hodin denně, 5 dní v týdnu.  

Ubytování a jídlo zdarma, k tomu kapesné 200 € / měsíc. Na 
víkend je možno pozvat rodiče, budou ubytováni zdarma.  

Podmínka: znalost NJ a AJ, odborné znalosti, vystupování přiměřené v 5* hotelu. 
 

Spolupráce s Euroškolou Bamberg 
V pátek 12. dubna 2013 navštívili ředitelé Euroškol v ČR Euroškolu v německém Bambergu. 

Pozvali studenty na Sportovní dny Euroškol, které proběhnou koncem června a nastínili možnost 
další spolupráce. Pokud vše vyjde podle plánu, stráví čeští studenti dva podzimní týdny v Bambergu 
na intenzivním kurzu němčiny s mnoha dalšími zajímavými akcemi. 
 
květen 2013 

Návštěva španělského institutu 
Studenti 3. ročníku se učí španělsky. Aby se k jazyku i kultuře této země dostali ještě blíže, 

navštívili 14. května 2013 Instituto Cervantes Praha. 
 

Liga proti rakovině – skvělý úspěch! 
Jana a Verča prodaly ve středu 15. května všech 350 kytiček na podporu boje proti 

rakovině a utržily za ně krásných 8370,- Kč. Základní cena kytičky byla 20,- Kč. To znamená, 
že 1370,- Kč děvčata získala jako sponzorské dary! 

Gratulujeme a děkujeme! :-) 
 

 

Maturitní zkoušky 
Písemné maturitní zkoušky proběhly od 2. do 9. května 

2013, ústní maturitní zkoušky od 20. do 22. května 2013.  
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Praxe studentů 
Studenti 3. ročníku absolvovali první část praxí od 20. do 31. května 2013.  
 
červen 2013 

Povodně – předávání maturitních vysvědčení 
Začátkem června 2013 zasáhly část České republiky povodně. Velkou vodou byla zasažena i 

část Troji. S pomocí studentů jsme v pondělí 3. června preventivně vyklidili přízemí. Po kulminaci 
následující den, kdy už nebezpečí nehrozilo, byly všechny věci přestěhovány zpět na svá místa a ve 
středu 5. června jsme mohli zahájit výuku dle rozvrhu. 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které jsme naplánovali na 3. června v Trojském 
zámku, se bohužel kvůli jeho zatopení nemohlo uskutečnit.  
 

Mezinárodní zkoušky ESA 
Proběhly ve středu 19. června od 8 hodin. 
Letos nám byla přidělena jako komisařka paní Lucy 

Thomson z tlumočnické školy ve Würzburgu. 
Pod jejím dohledem skládali Jakub a Jirka ústní zkoušky pro 

získání certifikátu Office Asistance ESA. Dušan, který tuto zkoušku 
úspěšně absolvovali loni a nedávno se vrátil z půlroční stáže v 
Durhamu, absolvoval vyšší zkoušku a získal tak diplom Office 
Management ESA. 

Všem zúčastněným gratulujeme! 
Vzhledem k získání certifikátu odjedou Jirka s Kubou na půlroční stáž do Durhamu. Naše 

škola opět získala grant v rámci programu Leonardo da Vinci! 

 
Sportovní den Euroškol, Olympijský den 

Poslední červnové úterý a středu se konal Sportovní den Euroškol a Olympijský den 2013. 
Souboj Euroškol se vzhledem k velmi deštivému počasí konal 

pouze ve florbale. Sportovci z řad Euroškoly Praha obsadili první 
místo!  

I Olympijský den poznamenalo počasí. Kvůli nedávným 
povodním nemohlo proběhnout raftování na trojském kanále a 
plánovaný přesun do Botanické zahrady se kvůli deštivé předpovědi 
na dnešní den také nekonal.  

Ale i v tělocvičně se dá postavit zeď, na parkovišti se může 
skákat, na chodbě se dá natáhnout provaz. A počasí se nakonec umoudřilo, takže vyběhnout si 
olympijské tričko zvládlo více než 300 účastníků!  
 

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: 1. listopadu 2012, Divadlo: Divadlo pod Palmovkou, Představení: Ještě jednou, 
profesore 
Druhé představení: 11. prosince 2012, Divadlo: Divadlo na Fidlovačce, Představení: Shapira 
Třetí představení: 15. ledna 2013, Divadlo: Studio Ypsilon, Představení: Hlava medúzy 
Čtvrté představení: 26. března 2013, Divadlo: Rokoko, Představení: Monty Python 
Páté představení: 3. dubna 2013, Divadlo: V Dlouhé, Představení: Hráči 
Šesté představení: 28. května 2013, Divadlo: Studio Ypsilon, Představení: Drama v kostce 
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Poslední zvonění ve třídě O4.A (30. duben 2013) 

 
 

 
Hledání nových prostor pro Euroškolu Praha 

 

Jak se stěhuje škola… 
To téma viselo ve vzduchu už několik let. Když jsme v listopadu 2011 z úst vedení letňanské 

radnice vyslechli definitivní rozhodnutí, že zde střední školy musí ustoupit rostoucímu počtu žáků na 
školách základních, začalo intenzivní hledání, kam Euroškolu přesunout. 

Jak vlastně v Praze najít prostory, které by vyhovovaly studentům, 
učitelům, všem hygienickým a jiným předpisům?  

V první fázi jsme sondovali mezi studenty, kam až by byli ochotni do 
školy dojíždět. Z výsledků ankety jednoznačně vyplynuly tři oblasti – Praha 7, 
8 a 9.  

Dotazovali jsme se tedy v těchto městských částech, důležitou roli 
hrály kontakty zřizovatele. V neposlední řadě nám ale tipy dávali sami studenti. A tak jsme během 
jara navštívili prostory v Praze 6, 9 i v Praze 7.  

Konečné rozhodnutí padlo v posledním červnovém týdnu, kdy bylo na valné hromadě 
rozhodnuto, že se Euroškola Praha přestěhuje do Čechovy školy 
v Troji, kde sídlí naše partnerská škola – Trojské gymnázium.  
Protože bychom se ale všichni do hlavní budovy nevešli, pronajali 
jsme si ještě prostory „na poště“, v bývalém diplomatickém 
komplexu hned naproti škole. 

V průběhu července a srpna jsme balili, stěhovali (dík patří 
p. Kadlečkovi, p. Kalfařovi a p. Jendřejasovi) a vybalovali. 
S umisťováním nábytku přišli pomoci studenti bývalí i současní. 
Můj velký dík patří i paní asistentce Kalfařové, bez jejíž pomoci by přesun z Letňan byl mnohem 
komplikovanější. 

Vše jsme ale naštěstí stihli. Ač to tak ještě koncem srpna nevypadalo, 1. září jsme rozjeli 
školní rok v nových prostorách. Pevně věřím, že se studentům i pedagogům Euroškoly v Troji bude 
líbit. 
Mgr. Kateřina Čížková, ředitelka školy (září 2012) 
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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 
2012/2013 

 
Ve dnech 17. – 18. prosince 2012 proběhla na Euroškole Praha následná kontrola České školní 
inspekce. Kontrolováno bylo 5 nedostatků z kontroly v březnu 2011. Ve všech bodech bylo 
konstatováno, že nedostatky byly odstraněny.  
 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 
 

Dne 24. října 2012 proběhla kontrola ČSSZ. 
 

V březnu 2013 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 2012/2013. Pan K. H. Brunk konstatoval, že systém managementu kvality 
odpovídá požadavkům normy DIN ISO 29990:2010. Euroškola Praha je certifikována do 14. 4. 2014. 
Euroškoly patří mezi první školy v České republice, které tento certifikát obdržely! 

 
 
 
 
 
 



 25

VII. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2012/2013 a 
kalendářní rok 2012  

 
 
1. Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2012-2013 
 

ř Ukazatel v Kč 

1 Poskytnutá dotace 2 041 000,00 

2 Použitá dotace,  v tom: 2 041 000,00 

3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 1 604 754,00 

4      v tom:  a) platy 1 548 374,00 

5                  b) OON 56 380,00 

6 Odvody na zákonné pojistné 436 246,00 

7 Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom: 0,00 

8      učebnice a učební pomůcky 0,00 

9      nákup vody, paliv, energie 0,00 

10      služby pošt 0,00 

11      služby telekomunikací 0,00 

12      ochranné pomůcky 0,00 

13      DVPP 0,00 

14      programové vybavení 0,00 

15      nájemné * 0,00 

16      opravy a udržování 0,00 

17      cestovné 0,00 

18      prádlo 0,00 

19      výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a zařízení) 0,00 

20      ostatní jiné 0,00 

21 Rozdíl ř. 1-2 0,00 

*)  s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997 
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2. Výsledky hospodaření školy za rok 2012 (účetní období) 
 

PŘÍJMY  Kč 
1 příjmy celkem 5.780.067,57 

2 dotace příjmy      3.469.000,- 

3 školné příjmy 2.083.863,- 

4 hospodářská činnost příjmy                                    50.613,- 

5 ostatní příjmy 176.591,57,- 

VÝDAJE   

1 investiční výdaje 0 

2 neinvestiční výdaje 6.034.189,15 

z toho  

2.1 mzdové náklady                                                            3.805.602,- 

2.2 učební pomůcky a drobný materiál                         55.789,70 

2.3 energie                                                                     335.482,96 

2.4 nájemné                                                                   408.787,69 

2.5 odpisy                                                                       5.178,25 

2.6 služby pro školu                                                      882.563,50 

2.7 provozní náklady ostatní                                         540.784,96 

   

ROZDÍL -254.121,58 

   
Analýza hospodaření v roce 2012 
Náklady v roce 2012 silně ovlivnilo stěhování školy do nových prostor v Čechově škole v Troji 

v průběhu července a srpna. Hospodářský výsledek byl touto situací ovlivněn, záporná hodnota je 
způsobena právě náklady na přestěhování školy ve výši 245.802,- Kč. Tyto výdaje byly jednorázového 
charakteru. 

 
 
 

3. 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 24. 6. 2013. 
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4. Výsledky hospodaření za školní rok 2012-2013 
 

PŘÍJMY Kč 
1. celkové příjmy 3.710.145,- 

2. příjmy dotace 2.041.000,- 

3. příjmy školného 1.330.593,- 

4. příjmy z hospodářské činnosti 16.204,- 

5. příjmy ostatní 322.348,- 

    

VÝDAJE   

1. investiční výdaje celkem 0 

2. neinvestiční výdaje celkem 3.697.646,- 

z toho:   

2.1. mzdové náklady 2.254.099,- 

2.2.učební pomůcky a drobný materiál 318.311,- 

2.3.energie 103.041,- 

2.4.nájemné 147.824,- 

2.5. Odpisy 0 

2.6. služby pro školu 847.675,- 

2.7. provozní náklady ostatní 26.696,- 

ROZDÍL 12.499,- 
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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 7. 10. 2013 
5. Prezenční listina ze školské rady 7. 10. 2013 
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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 
SŠ – žádosti o poskytnutí ped. dokumentace: 4x 
soukromník – žádosti o informace o studiu e-mail, telefonicky: cca 550x 
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: 7. 10. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. října 2013      Mgr. Kateřina Čížková 
        ředitelka Euroškoly Praha 
 
 


