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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. 2017. 
 
Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o. 
Trojská 211/110 
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 

2015/2016: 
a) nové obory / programy – nejsou 

64-41-L/51  Podnikání  
kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání: 2r.0měs., povolený počet žáků 105 

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 211/110, 171 00 Praha 7 - Troja (MČ Praha 7 - Troja) 
Trojská 632/173b, Troja, 171 00 Praha 7 (Magic Carpet)  

b) jiná 

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

Euroškola Praha sídlí od září 2012 v Budově Čechovy školy společně s Trojským gymnáziem a ZŠ 
Trojská. 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. 
Vyučující mají k dispozici počítače umístěné v kabinetech. Každý pedagog disponuje vlastní e-

mailovou adresou a je tak v nepřetržitém kontaktu se žáky. 
 
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 211/110, 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 2016/2017 celkem 8 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, kterého se účastní 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 



 6 

zázemí pro učitele, ředitelna, šatna, WC a kuchyňka. Žáci mohou přestávky trávit v relaxačním 
koutku na chodbě. 

 

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. 2016 
 

a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Euroškola Praha 1 1 2 1,4 13 2,3 15 3,7 

 
 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 
výkazu, 30. 9. 2016) 

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Euroškola Praha 
  kvalifikovaných 14 93,33% 

  nekvalifikovaných 1 6,66% 

 
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků ve škol. roce 2016/2017 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

Aktuální změny ve 
školské legislativě pro SŠ 

Reálie Rakouska 
KOS Management škol 
Informační seminář pro 
žadatele KA1 Erasmus+ 
Podpora škol formou 

projektů  zjednod. 
vykazování „Šablony pro 

SŠ a VOŠ I.“ 
Seminář k Výzvě OP VVV 
č. 02_16_042 - Šablony 

pro SŠ a VOŠ 
Informační seminář o 
způsobu vykazování 
údajů o podpůrných 
opatřeních v rámci 

společného vzdělávání 
Monitorovací seminář 

KA1 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

SSŠČMS 
 
SGUN 
NIDV 
DZS 
 
NIDV 
 
 
 
MHMP 
 
 
NIDV 
 
 
 
 
DZS 
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1 Školení zkušebních 
komisařů státních 
zkoušek z psaní na 

klávesnici 

1 NUV 

kurzy v zahraničí 1 eTwinning 1 DZS 

BOZPO 1 odborné všichni externí, p.Bína 

 
d. jazykové vzdělávání a jeho podpora 

 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

6 

z toho 

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

4 

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

1 

rodilý mluvčí 1 

 
 

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

a. počty osob 
 

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

4 0,5 

 
 

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 
 1 
 

1 

Novinky ve mzdách 
2017 

Bakalář – Přijímací řízení 

1 
 

1 

ANAG 
 

P. Pavelka 

konference 1 Bezpečná škola 1 Mascotte s.r.o. 

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. 2016 
 

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 2016/2017: 

 přerušili vzdělávání: 0 

 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:  0 

 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 3 77 

 
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku 2016/2017: 

 přerušili vzdělávání: 24 

 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: 0 

 jiný důvod změny (uveďte jaký):  0 
 

 
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 přepočteného učitele 

Euroškola Praha 10 2,7 (12 fyz. učitelů) 
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b. vzdělávání při zaměstnání 
 

škola 
průměrný počet  

žáků na třídu 
průměrný počet  

žáků na přepočteného učitele 

Euroškola Praha 25,66 20,8 (9 fyz. učitelů) 

 
 

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

P
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d
u
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eň
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ý 

St
ře

d
o

če
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ý 

Ú
st

ec
ký

 

Zl
ín

sk
ý 

C
EL

K
EM

 

Euroškola 
Praha 

počet žáků 
celkem 

2 2 0 1 4 1 1 2 3 0 21 2 1 87 

z toho nově přijatí 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 14 1 0 49 

      
 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci – 
srpen 2017) 

 
a. denní vzdělávání 

 

              

šk
o
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o
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ra
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a
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o
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h

o
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o
čt

u
 

žá
ků

/s
tu

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 70% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

150,7 

z toho neomluvených 2,1 
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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 0 

neprospělo 2 

opakovalo ročník 2 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 41 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 82% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

28,1 

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
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ěs
tn

án
í 

 

počet žáků, kteří konali zkoušku 0 27 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 7 

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

0 3 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni : 

prospěl s vyznamenáním 0 1 

prospěl 0 19 

neprospěl 0 7 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018 
 

a. SŠ 
                      

sk
u

p
in

a 
 

o
b

o
rů

 v
zd

ěl
án

í 

kó
d

, n
áz

ev
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í r

o
k 

2
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/2
0

1
8

 

(d
en

n
í v

zd
ěl
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án

í)
 

počet přihlášek celkem  7 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem 7 

z toho v 1.kole 3 

z toho ve 2.kole 4 

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 
2017/2018 

39 

 
 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Škola poskytuje vzdělávání i žákům z jiných zemí. Ve školním roce 2016/2017 se na Euroškole 
Praha vzdělávali celkem 3 cizinci. 

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 

2016/2017 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 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 2016/17 tuto slevu využila jedna studentka 3. ročníku denního maturitního 
studia. 

Na základě výsledků ve třetím ročníku tuto slevu získá ve školním roce 2017/18 opět jedna 
studentka. 
 
 

10.  Ověřování výsledků vzdělávání 
Euroškola Praha byla Českou školní inspekcí zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno 

výběrové zjišťování výsledků žáků 3. ročníků středních škol v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje 
středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
Elektronické testování proběhlo v úterý 15. listopadu a týkalo se oblasti informační gramotnosti.  

V březnu 2017 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 2016/2017. Během auditu, který vedla paní P. Kaltofen, bylo zkontrolováno, 
jak se Euroškola Praha v průběhu roku připravila na novou normu, DIN ISO 9001:2015. 

Externí audit ISO (hloubková kontrola) proběhl na začátku dubna 2017.  
Externího auditu se kromě paní Kaltofen (interní auditorky) účastnila i zástupkyně organizace 
CERTQUA v Bonnu, paní Brigitte Berberich. Během auditu jsme byli přezkoušeni z procesů, předložili 
jsme ke kontrole 47 dokumentů. Bylo konstatováno, že Euroškola Praha dodržuje a splňuje politiku 
kvality a že splňuje požadavky normy DIN ISO 9001:2015. 

Od společnosti CERTQUA z Bonnu obdržela Euroškola Praha nové certifikáty s platností do 6. 4. 
2020. Euroškola Praha dodržuje a splňuje politiku kvality. 

Základním měřítkem pro ověřování výsledků vzdělávání je úspěšnost u maturitních zkoušek. Po 
sedmi ročnících státní maturitní zkoušky lze konstatovat, že studenti Euroškoly dosahují ve společné 
části maturitní zkoušky průměrných až nadprůměrných výsledků.  

V květnu 2017 proběhla státní maturita. V letošním školním roce se maturitní zkoušky 
nezúčastnili žádní žáci denního studia. Maturitní zkoušky se soustředily na žáky dvouletého 
dálkového nástavbového studia. U písemné části neuspěli 6 žáků z DT ČJ, 1 žák z DT AJ a 2 z PP ANG, 
u ústní části budou 3 žáci opravovat ČJ, 2 AJ. Celkem 3 žáky čeká opravná zkouška z profilových 
předmětů, tedy EKO a UCT. Z 23 maturujících převzalo maturitní vysvědčení celkem 13 absolventů, 
což je obdobný výsledek jako v loňském školním roce. Úspěšnost tedy činí 56%. 

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

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 2016/2017 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 
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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 2017/18. 

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. 
Euroškola Praha přešla díky tomuto systému u nástavbového studia od 1. 9. 2016 z formy dálkové na 
formu kombinovanou. 

 

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 (PPP Praha 7 a 8, PhDr. 

Marie Středová). 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: 
Evropský den jazyků 

- zapojení do akce na podporu výuky cizích jazyků 
Do nitra Českého středohoří 

- Prezentace projektů Gymnázia Přírodní škola 
Profesia Days 2016 

- návštěva veletrhu prac. příležitostí 
Bankéři jdou do škol 

- přednáška a diskuse – zabezpečení bank, online prostředí, zabezpečení informací 
Chcete studovat VŠE 

- diskuse se studentem VŠE, možnosti studia 
Projektový týden Waldmünchen 

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

Projektový týden – Schola Pragensis 
- příprava prezentace a prezentace školy na veletrhu 

Best in English, Výběrové zjišťování ČŠI 
- soutěž AJ, informatická gramotnost 

Veletrh FIF (školní a mezinárodní) 
- prezentace fiktivních firem studentů 3. ročníku denního studia 

Gaudeamus 
- veletrh vysokých a vyšších odborných škol 

Ukliďme Česko 
- úklid v Troji v rámci Dne Země 

Český den proti rakovině - 2017 
- prodej kytiček 

Praxe 
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- povinná praxe pro žáky 3. ročníku MS a 1. ročníku NS 
Vodácká výprava Lužnice 
Drážďany, Vídeň  

- jednodenní exkurze 
Zoo 

- jednodenní návštěvy 
 

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

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

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

kabinetech jsou k dispozici nádoby k tomu určené. 
V dubnu 2017 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 2016/2017 proběhlo na Euroškole Praha hned několik vzdělávacích a 

poznávacích zájezdů: 
 
Projektový týden společně s Euroškolou Strakonice 
Termín: 7. – 11. 11. 2016 

Vzhledem k pozitivně hodnocenému projektovému týdnu, který absolvovali na podzim 2014 a 
2015, se vybraní studenti O3.A zúčastnili projektového setkání, opět v bavorském Waldmünchenu, 
společně se studenty Euroškoly Strakonice a studenty z německého Erlangenu.  Od pondělí 7. 11. do 
pátku 11. 11. společně zpracovávali projekty na téma „Globales Dorf“. 
 
Drážďany, Vídeň 

Jednodenní exkurzi do německých Drážďan absolvovali žáci 3. ročníku v adventním čase – 20. 
prosince 2017. V červnu pak proběhla exkurze do Vídně. V obou případech připravili studenti 
prohlídku nejdůležitějších památek žákům 8. a 9. tříd ZŠ, kteří cestovali s námi. 
 
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 2016/2017 spolupracovali žáci Euroškoly Praha s charitativní organizací Liga 
proti rakovině. V rámci „Českého dne proti rakovině“ vybrali studenti O3.A celkem 4.525,- Kč.  
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8. Soutěže  
Ostatní soutěže 

Soutěž v psaní na počítači 
I v letošním školním roce pořádaly pražské 

obchodní akademie soutěže v grafických 
disciplinách. Euroškolu Praha na nich reprezentoval 
Robert Čermák, žák třídy O3A. Soutěžil v 10min 
opisech českého textu na OA Dušní na Vánočním 
turnaji, na regionální soutěži na OA Kubelíkova 
a v opisu anglického textu na Karlínské OA na 
soutěži Kollárův beránek. Vyrovnanými výkony 
(240 až 260 čistých úhozů za 1 min) se mezi 
soutěžícími neztratil. Věřím, že Euroškolu bude 
reprezentovat i v následujícím školním roce a že se mu podaří svůj výkon ještě zlepšit. 

Ing. Irena Hochová, vyučující PEK 
 

 

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 2017 podala Euroškola Praha 

předběžnou žádost o příspěvek na projekt „Získání mezinárodně uznávaného vzdělávání a praxe“. 
Projekt v letošním roce nebyl podpořen. 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 2017 znovu podala žádost o příspěvek na projekt „Moderní škola – 

byznys a technologie“ v rámci programu KA1 Erasmus+ (Školní vzdělávání, Comenius). Náš projekt 
nebyl zařazen mezi projekty podpořené. V rámci úspěšného projektu 2015 však během letních 
prázdnin 2016 absolvovali 4 vyučující metodické a jazykové kurzy ve Velké Británii a na Maltě. 

Projekt Globales Dorf 
Žáci 3. 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 
 

Exkurze, školní akce, novinky 
 

září 2016 

Slavnostní zahájení školního roku 2016/17 
Nový školní rok zahájili studenti denního studia v úterý 1. září. 
Studenti dálkového a nově kombinovaného nástavbového studia 
přišli poprvé do školy v pondělí 5. a ve středu 7. září 2016. 
 

Nové webové stránky 
Od 7. září 2016 byly spuštěny nové webové stránky. 
Naším cílem bylo vytvořit přehledný a uživatelsky příjemný web, 
na kterém budou všechny důležité informace. 

 
Český den proti rakovině 2016 - Certifikát 

Obdrželi jsme poděkování za spolupráci a certifikát od Ligy proti rakovině. Naši loňští třeťáci 
se v květnu zúčastnili sbírkové preventivní akce Český den proti rakovině. Podařilo se jim 
prodat žluté kytičky za celkem 8.012,- Kč. 
 

 

Maturitní zkoušky – podzimní termín 
Na začátku září proběhly na spádové škole písemné maturitní zkoušky. Dne 8. 9. se 

v Euroškole Praha konala praktická maturitní zkouška, dne 13. 9. 2016 pak ústní maturitní zkouška. 
V podzimním termínu uspělo 6 studentů z 11 konajících, celkem v tomto roce obdrželo maturitní 
vysvědčení 20 maturantů. 
 

Evropský den jazyků 

V pondělí 26. září jsme ve spolupráci s TG oslavili Evropský den jazyků. 
V 8:25 hodin jsme se sešli v aule společně s TG, vylosovali si skupiny a přesunuli se na vylosovaná 

stanoviště. Na programu byly cizí jazyky :-) 
Projektový den byl rozdělen na 2 části. Žáci nižšího 
stupně gymnázia navštívili Polsko, Rusko, Ukrajinu, 
Slovensko, Anglii, Německo, Španělsko či Francii. V 
každém ze států získali informace o jazyce, mohli si 
zkusit vymalovat vlajku, naučili se základní fráze či 
abecedu. V německé skupině se pilně tančilo a 
zpívalo. 
Starší žáci, společně s našimi třeťáky, zhlédli ve 
skupinách vždy 2 filmy. Island, Německo, Švédsko, 
Belgie, po kterých následovala diskuse. 
 

Filmy byly náročnější, a tak přidáváme pár postřehů: 
Z prvního filmu jsem měl pocity smutku, deprese a žalosti. Ty ve mně vyvolalo počasí a místo, kde se 
film natáčel, a také hlavní hrdina. Násilník, který byl vlastně starý a nechutný muž. Podle mě je to ale 
typický styl detektivek z Islandu. Musím se přiznat, že detektivky moc nemusím, mám radši filmy, 
které mají nějakou pointu, ponaučení. 
Dan B. 
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Film měl divnou zápletku, až na konci jsem to celé pochopila, a to mě nebavilo, protože jsem se do 
toho nemohla úplně vžít. Ani se mi nijak nelíbila tematika filmu, i když to byla kriminálka, příliš mě to 
nezaujalo. Celý byl takový pochmurný... 
Bílá stuha: Film byl zdlouhavý, což mi ale tolik nevadilo. Člověk se alespoň měl čas zamýšlet nad 
některými scénami. Ke konci začalo "nevinné" obviňování občanů mezi sebou zacházet mnohem dál. 
Děti se začaly bít mezi sebou, neznámý pachatel skoro zabil postižené dítě. Z celého filmu na mě 
dolehl obrovský smutek, zloba a nechuť ke všemu. 
Druhý film nemůžu posoudit, protože jsem byla po psychické stránce vysílená. Mohu jen říci, že po 
tom, co jsem viděla závěr na utopené nemluvně, se mě všechny pocity zmocnily ještě více. 
Za jeden den tam bylo příliš negativních věcí, např. nenávist mezi lidmi, vraždy, zakázaná láska, která 
skončila vraždou dítěte, ponižování druhých, atd... 
Lilly O. 
 
Bílá stuha: Děj se odehrává v malé vesnici před vypuknutím 1. světové války. Vypravěč je místní učitel, 
který se stává svědkem několika zvláštních událostí, které nemají rozumné vysvětlení. Byl to 
zdlouhavý a nudný film, kde se sice neodehrávaly dlouhé dialogy, ale scény byly strašně dlouhé. 
Film na mě působil ponuře a tajuplně. Některé scény jsem nechápala a nic mě ani nepřinutilo je chtít 
chápat. Zkrátka mi to přišlo nezajímavé a místy až odporné, na některé scény se totiž nedalo dívat. 
Film vyobrazoval vesnické vztahy, vztahy poddaných s baronem, který měl u vesnice své sídlo, dřívější 
vztahy muže s ženou - a to bylo zajímavé, jelikož to mapovalo společnost na začátku 20. století.  
Alena P. 
 

říjen 2016 

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

studia. Kurz probíhá každé druhé úterý a jeho cílem je intenzivní příprava na všechny části maturitní 
zkoušky. 
 

Do nitra Českého středohoří – prezentace projektů 
V úterý 11. října se v aule TG prezentovaly projekty. Tentokrát šlo o studenty Gymnázia 

Přírodní škola, kteří celý červen zkoumali oblast Českého středohoří. 
Věnovali se nejrůznějším oblastem, sbírali materiály, diskutovali s pamětníky, spolupracovali 

s odborníky. 
Výsledky své práce přišli prezentovat na Trojské gymnázium. A vzhledem k tomu, že se jednalo o 
témata zajímavá, která sice úplně s ekonomickými obory nesouvisí, připojili se i Euroškoláci. 

Ti tentokrát měli úkol, podívat se na to tak trochu z druhé strany. Jak prezentace zhodnotili? 
Hornická činnost, její vliv na život obyvatel a rekultivace na Bílinsku 

"Dobrá schopnost projevu, dobře zpracovaná prezentace." "Bylo to zajímavé!" "Skvělá prezentace, 
zaujala!" "Dobré, až na fotky v pozadí prezentace" 

Popularizace vybraných geologických lokalit Českého středohoří prostřednictvím 
Earthcache 
"Věděl, o čem mluví. Nikde před tím jsem se o geologii nezajímala, bylo to pro mne přínosné!" 
"Velmi dobrý projev, vše vysvětleno." "Zatím nejlepší, prezentující rozuměl tématu, dobré 
vyjadřování, pěkné zpracování prezentace." "Asi nejlepší prezentace, zajímavá a zábavná." 

Průzkum ovocných sadů v západní části Českého středohoří 
"Kluci byli trochu nervózní, ale bylo to fajn." "Prezentujícím nebylo rozumět a nic moc jsme se 
nedozvěděli." "Slabší projev i prezentace." "Chlapci se styděli, ale bylo na nich znát, že se o sady 
zajímají." 

Terezín blíže; popularizace bývalého ghetta (1941 - 1945) prostřednictvím hry do ulic 
města a filmu, biologický průzkum 
"Krátká, ale zajímavá prezentace." "Dobré, pěkná prezentace, ale pokud jste provedli výzkum, 
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zajímaly by nás jeho výsledky." "Zajímavé informace, zodpovězené dotazy." "Mám ráda toto téma, 
takže tato dvojice se mi líbila nejvíce." 

Vizualizace zřícenin hradů Českého středohoří 
"Skvělé efekt y v prezentaci, zajímavé informace, dobrý projev." "Pěkně udělaná prezentace, druhý 
prezentující mluvil poměrně rychle." "Moc zajímavá prezentace, dobře prezentováno." "Všichni vědí, 
o čem mluví. Díky za radu, kam nechodit na muzikál :-)." 

Hydrobiologický a chemicko-fyzikální průzkum pramenů v Českém středohoří 
"Prezentace mohla být podána lépe. To nic nemění na tom, že byla dobrá." "Každá dívka - jiná 
schopnost projevu. Dobře zpracovaná prezentace, zajímavé informace." "Dobré." "Byli zbytečně pod 
stresem, prezentace byla povedená. Btw. biologie není tak zábavné téma, jak jste slibovali." 

Krajina umění 
"Pěkné." "Velmi zajímavé, velmi pěkné!" "Pro mě nejméně zajímavé." "Vcelku zajímavé." 

+ celkové hodnocení jedné ze studentek: "Úžasné vyjadřování u všech prezentací! Jednoduše 
vysvětlené. Hezké animace! Myslím, že ani nemám co vytknout. Dle mého to bylo všechno na 
profesionální úrovni :-). ZAJÍMAVÉ! Nejvíc se mi líbila prezentace o zříceninách. Byla úžasná! Děkuju! 

 
Děkujeme studentům Gymnázia Přírodní škola za příjemné a poučné dopoledne! 
 

Profesia Days 2016 
Ve čtvrtek 13. října se studenti předposledního ročníku zaměření Ekonomika a management 

ESA vypravili na veletrh pracovních příležitostí Profesia Days 2016. Na hledání práce mají ještě čas, 
přesto jsme chtěli, aby si udělali první přehled o tom, jaké to je, když se člověk uchází o zaměstnání. 

Měli možnost se setkat se zástupci společností, které nabízejí volná pracovní místa, zúčastnit 
se přednášek, otestovat si jazykové či počítačové znalosti, příp. získat doporučení, jak správně napsat 
životopis. A také vidět, jak se firmy prezentují, což se jim bude hodit při prezentaci vlastních 
fiktivních firem. 

A jak akci zhodnotili? 
"Profesia Days je akce, kterou by bylo škoda jen tak zahodit. Dnes jsme se se třídou byli 

podívat na "trh" firem. Firmy se na této akci prezentovaly, ukazovali nám zde své produkty. Dostali 
jsme možnost přijít na pohovor a v dané firmě mít brigádu, či praxe." Lilly 

"Ve čtvrtek 14. 10. 2016 se naše třída byla podívat na „veletrhu“ firem zvaným Profesia Days. 
Bylo zde velké množství firem, které se zde prezentovaly, pokud jste měli zájem o danou firmu, po 
zeptání se Vám dostalo odpovědi na dotazy a případně nabídka práce nebo jako v našem případě 
brigády. Návštěva Profesia Days byla určitě přínosná, alespoň pro mě."  

Dufková Aneta 
 

 
Bankéři jdou do škol 

Ve čtvrtek 20. září chodili bankéři do škol. V rámci projektu České bankovní 
asociace měli studenti zaměření 
Ekonomika a management možnost 
vyslechnout přihlášku a diskutovat o tom, 
jak jsou zabezpečené banky, 
jak se pohybovat v on-
line prostředí či jak mít 
své informace, bankovní a 
jiné účty pod kontrolou.  

Naším bankéřem byl skutečný odborník, 
pan Ing. Tomáš Doležal, Head of Operational Risk v 
Komerční bance, a.s. 

Postřehy studentů: 
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Projekt s názvem Bankéři do škol, který proběhl ve velké počítačovce, byl dle mého názoru 
velice zajímavý a poučný. Přednáška o tom, jak máme ochránit své peníze v on-line prostředí, kde na 
nás číhá snad za každým koutem nějaký ten zlodějíček, jak podle prezentace vyšlo najevo. Donutilo 
mě to zamyslet se a myslet víc na bezpečí svých internetových účtů. Určitě bych tu přednášku shrnula 
jako velmi přínosnou.  

Alena Pilnáčková 
Informace od pana bankéře, které nám sdělil, byly velmi zajímavé, ačkoliv jsem už některých 

z nich věděla, ale některé byly nové a myslím, že je vždy dobré, když se takovéto „zásady“ o chování a 
bezpečnosti na internetu dostávají mezi lidi, a je dobré si je zopakovat i vícekrát. Velmi mě zaujalo 
video, které nám pan bankéř pouštěl.  

Dufková Aneta 

 
Chcete studovat na VŠE? 

... tak se ptal student Národohospodářské fakulty, který přišel představit možnosti studia na 
naší největší ekonomické univerzitě. Plynule tak 
navázal na projekt Bankéři jdou do škol, a tak 
měli studenti zaměření Ekonomika a 
management takové miniekonomické 
dopoledne. A protože zájemci o studium jsou i 
na Trojském gymnáziu, přizvali jsme septimány 
a oktavány. 

Dozvěděli jsme se informace o oborech, 
podmínkách přijímacích zkoušek, vyučovaných 
předmětech či o tom, jak pěkně se dá poskládat 
rozvrh, aby se studenti mohli před a po víkendu 
v klidu vyspat. Zajímavé byly i historky ze 
studentského života. 

A co říkají studenti... 
Prezentace od studenta VŠE pro mě byla o trochu více zajímavá než pan bankéř, nejspíš 

z důvodu, že o studiu na VŠE začínám uvažovat, takže pro mě tato prezentace určitě byla přínosem. 
Dozvěděla jsem se spoustu informací a hlavně postřehů, které si na internetu nelze přečíst a to 
zkušenost od studenta. Pokud jde o pana Kosa, jeho prezentování bylo zajímavé, protože se s námi 
bavil, odpovídal na dotazy a příjemně vystupoval, vše dokázal podat ve „zjednodušené“ formě, takže 
to člověk dokázal lépe pochopit. Prezentace se mi líbila.  

Dufková Aneta 
Příležitost poslechnout si přednášku o VŠE přímo od jejího studenta se možná jen tak 

nenaskytne, a tak jsem za ní byla opravdu ráda. Student z katedry Národohospodářské fakulty se 
nám vše o svém oboru snažil co nejlépe přiblížit. A abych řekla pravdu, dokonce se mu i podařilo to, 
aby se některým z nás obor, který studuje, i zalíbil. Vysvětlil nám výhody ale i nevýhody onoho oboru 
a mě se jeho prezentace rozhodně líbila.  

Alena Pilnáčková 

50 let ESO 
V pátek 28. října se 

v německém Aschaffenburgu 
konala konference u příležitosti 
50 let organizace ESO. Euroškola Praha střední odborná 
škola s. r. o. patří do organizace Euro-Schulen-Organisation 
(ESO), která byla založena v roce 1966 a která je jedním z 
největších soukromých nositelů vzdělávání v Německu 
(zahrnuje mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, 
spolupracuje i se školami vysokými). Do této mezinárodní 
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skupiny patří také školy v České republice, Slovenské republice nebo Francii. Euroškoly v České 
republice existují od roku 1992. 
 
listopad 2016 

Den otevřených dveří soukromých škol 
Dne 3. listopadu proběhl celorepublikový Den otevřených dveří soukromých škol. 

 
Projektový týden - Waldmünchen 2016 

Část třeťáků zaměření Ekonomika a management vyrazila v pondělí 7. listopadu do 
bavorského Waldmünchenu. Společně s Euroškolou Strakonice a studenty z Bavorska se účastní 
projektového týdne Globales Dorf. A jak se tam měli...? 

Dobrý den paní ředitelko, 
omlouváme se, že Vám píšeme takhle pozdě, ale byly jsme v jednom kole. 
V úterý jsme tu všichni hráli hry, např. jsme se museli seřadit podle abecedy a nesměli jsme u toho 
mluvit. Vlastně celý den jsme strávili v aule a hráli hry. Hrajeme už třetím rokem ty stejné hry, žádná 
nová, jinak to je fajn. 
Večer jsme připravili prezentaci o Praze, Písku a Strakonicích pro Němce na česko-německý kulturní 
večer a udělali jsme pro ně nějaké jednohubky. Oni pro nás také udělali prezentace a také připravili 
jídlo, které jen tak mimochodem nebylo tak dobré jako to naše.  
Včera jsme strávili dopoledne v aule hraním dalších her, některé už také známe. A odpoledne šla 
půlka do lanového centra a půlka zůstala v aule a hrála hry. Večer byla diskotéka, což byla opravdu 
zábava. 
Dneska je projektový den. Už jsme rozřazení do skupin. Já, Alen a Roman, který je z Písku, jsme ve 
skupině se 3 Němci a máme v plánu udělat divadelní scénku - takovou divadelní parodii na Zemana a 
na Merkelovou. Chtěli jsme udělat parodii amerických voleb, ale to nám nedovolili. 
Udělaly jsme si tu spoustu nových přátel, jak ze Strakonic/Písku, tak i z Německa. Sice minulý rok byla 
německá skupinka přátelštější, ale zase tento rok jsou Strakoničtí super. Všichni jsou tu jinak opravdu 
fajn a i na ty stále stejné hry jsme tu spokojené. 
S pozdravem, 
Áďa a Ája 

 

Výběrové zjišťování výsledků žáků - testování ČŠI 
Euroškola Praha byla Českou školní inspekcí zařazena do vzorku škol, ve kterých 

bude provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků 3. ročníků středních škol v oborech vzdělání, v 
nichž se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
Elektronické testování proběhlo v úterý 15. listopadu 2. a 3. hodinu a týkalo se oblasti informační 
gramotnosti.  
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Projektová výuka – Schola Pragensis 
Projektový týden listopad 2016 
Jak už to každým rokem v listopadu bývá, v Trojském gymnáziu se koná projektová výuka – 

letos na téma ‚Hranice‘ zakončená prezentacemi žáků a celkovým shrnutím projektového týdne. 
Euroškola Praha se už několik let k projektové výuce připojuje, leč tento rok jsme se dali trochu jiným 
směrem – a to přímo na Scholu Pragensis. 

Kde vystoupíš ty? To byla otázka a zároveň 
slogan Scholy Pragensis 2016. My jsme tuto otázku 
řešili celý týden a vlastně jsme si vytvořili jakýsi 
mini-projekt. Počínaje kvalifikovanými instrukcemi 
od našich učitelů přes tvorbu informativních 
prezentací až po samotný design našeho stánku na 
výstavě středních škol v Praze, jsme se týdnem 
prokousávali s chutí i nadšením. 

„Ve středu jsme tam jeli všechno připravit. 
Zdobili jsme náš stánek, nalepili fotky a vyvěsili 
vlajku Euroškoly,“ říká Adéla Křížková, studentka 
O3.A, která se ve středu ještě před zahájením 
výstavy zúčastnila veškerých příprav v Kongresovém 

centru v Praze. „Byly tam samozřejmě i jiné školy, které tam také přijely všechno si připravit na 
následující zahajovací den. Byla to pro nás taková trošku inspirace.“ 

Ve čtvrtek 24. listopadu se tedy od 9 hodin ráno všechno rozjelo. Letošní ročník výstavy opět 
předvedl pestrou nabídku oborů vzdělání pražských 
středních a vyšších odborných škol, soutěže pro 
veřejnost a dokonce i hudební program – ten 
zajistili studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka. 
Kromě škol tam také byli další vystavovatelé – 
mimo jiné z Národního technického muzea, cechy a 
oborové organizace. Zvláštním hostem letošní 
přehlídky byla Střední rybářská škola a Vyšší 
odborná škola vodního hospodářství a ekologie z 
jihočeských Vodňan. 

„Byli jsme domluveni, že tam máme být 
před devátou, protože v devět se bude oficiálně 
otevírat, ale když jsme tam přišli v 8:45, nedalo se pomalu hnout kvůli všem těm 8. a 9. třídám 
základních škol z celé Prahy, které se na Scholu přišly podívat,“ vypráví Lilly Opatrná, studentka O3.A. 
Ta se v pátek 25. listopadu účastnila akce a u stánku Euroškoly pobyla bezmála půl dne, kdy 
rozdávala letáčky spolu s informacemi o naší škole. „Bylo vidět, že lidé, kteří kolem nás prošli, měli 
zájem,“ pokračuje se spokojeným úsměvem, jelikož ji potěšilo, že se potencionální zájemci u našeho 

stánku zastavovali a kladli nejrůznější otázky, 
z čehož ty nejčastější byly – Kde sídlí Euroškola 
Praha? Co je to ESA? A jaké je školné? 

Aneta Dufková, jež je rovněž 
studentkou O3.A, ještě dodala, že to bylo 
opravdu vyčerpávající. Strávila v Kongresovém 
centru celé páteční odpoledne, ale i přes únavu 
byla spokojená s naší prací. Stánek vypadal 
zajímavě a odpovědi na otázky zájemců byly 
uspokojující. Ovšem největší překvapení přišlo 
v sobotu 26. listopadu, kdy na výstavu střeních 
škol přišlo nečekaně mnoho lidí. O víkendu se 
na Vyšehrad sjelo nejvíce rodin, výstava je 
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přístupná široké veřejnosti. Avšak vše se zvládlo na výbornou a ve 3 hodiny odpoledne téhož dne 
byla výstava Schola Pragensis ukončena. 

Na letošní slogan této výstavy ‚Kde vystoupíš ty?‘ si tedy můžeme jednoduše odpovědět - 
Euroškola Praha vystoupila tento rok v Kongresovém centru Praha na 21. ročníku Schola Pragensis 
úspěšně a reprezentativně. 

Těšíme se na nové tváře naší školy. 
Alena Pilnáčková, studentka O3.A, článek pro časopis Troja 
 
Já bych jen dodala, že na reprezentaci Euroškoly Praha na Schole Pragensis se podíleli 

studenti O3.A. K realizaci projektu přispěli svými nápady, kreativitou, aktivitou či výřečností. Týden to 
byl velmi náročný pro nás všechny a já bych ráda poděkovala nejen třeťákům, ale i kolegům, kteří se 
výstavy zúčastnili. 

Mgr. Kateřina Čížková, ředitelka školy 
 

Best in English? 
Poslední listopadový den si třeťáci mohli změřit své síly v angličtině s několika tisíci dalších 

studentů z 280 českých a 373 zahraničních škol z celkem 27 států. Ačkoliv nezískali atraktivní ceny 
pro úspěšné na prvních místech, přesto se někteří z nich umístili velmi pěkně. 
 

prosinec 2016 

Veletrh fiktivních firem 2016/2017 

Školní kolo proběhlo 19. prosince 2016. 
Letošní třeťáci představili své fiktivní firmy v posledním prosincovém týdnu. V rámci třetího ročníku 
vznikly firmy dvě - pánská a dámská. Pro spolužáky z Trojského gymnázia byly připraveny prezentace 
firem v několika jazycích, firma Mlékárna Troja si připravila i ukázku ze své produkce a své diváky 
občerstvila sýry, pomazánkami a dalšími lahůdkami. 

 
Den otevřených dveří na VŠE 

Dne 20. 12. 2016 navštívila O3.A společně s oktávou a paní učitelkou Motýlovou den 
otevřených dveří VŠE na náměstí W. Churchila na Žižkově. Měli jsme možnost zjistit informace o 
všech fakultách na VŠE a zeptat se na jakoukoli otázku ohledně studia, přijímacích zkoušek, atd. Dále 
jsme měli možnost zúčastnit se přednášek o jednotlivých fakultách v prezentačních místnostech. 
Tato exkurze byla dle mého názoru přínosná a velmi se mi líbila. 

Alena Pilnáčková, O3.A 
 

Euroškola v Drážďanech 
Poslední předvánoční úterý strávili studenti denního studia v Drážďanech. Pro žáky 8. a 9. 

tříd ze ZŠ na pražském Proseku připravili prohlídku po nejdůležitějších drážďanských památkách 
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(Altmarkt, Frauenkirche, Semperoper, Zwinger…). 
Tentokrát se povedlo počasí, a tak jsme mohli 
zhlédnout staré město z vyhlídky na věži kostela 
Frauenkirche, nechyběl slavný vánoční trh 
Striezelmarkt a samozřejmě nákupy. Navzdory 
nepěkné události v Berlíně den před se náš výlet 
velmi povedl. 

 
 

Návštěva v zoo 
Byla krásná zimní prosincová středa, přesněji 

21. 12. 2016, a naše třída si vyšla do zoo. V zoo jsme 
navštívili 3 pavilony, z nichž se nám nechtělo vylézat, protože tam bylo krásně teploučko. V 
pavilonech jsme viděli krásné opičky od šimpanzů až po orangutany, dále jsme viděli hrochy, kteří se 
váleli buď ve vodě, nebo na souši. V posledním pavilonu byli sloni a malá slůňátka, která si spolu 
krásně hrála. Dále jsme viděli lední medvědy, tučňáky, lachtany, jak se vyvalují na kameni nebo 
plavou ve vodě, žirafy, psouny. Naše poslední zastávka byli papoušci, z nichž jsme si jednoho 
adoptovali. 
Jmenuje se papoušek nádherný a je opravdu nádherný! 

Adéla Křížková, O3.A 

PF 2017  
Veselé Vánoce a hodně zdraví, pohody a sil v roce 2017 přeje Euroškola Praha :-) 

 

 
Na lyže či do Skotska? 

Ve spolupráci s Trojským 
gymnáziem nabízíme našim studentům 
možnost zimních i letních zájezdů. 
lyžování v Rakousku - Nassfeld (leden) 
lyžování u Lipna - Hochficht (únor) 
6 dní ve Skotsku - letecky (červen) 
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leden 2017 

Náš adoptivní papoušek 
Už loni jsme se rozhodli adoptovat zvíře – papouška 

nádherného. Protože je opravdu nádherný, rozhodli jsme se prodloužit 
adopci i v roce 2017.  

Opět jsme za náš (tentokrát o 100% vyšší) adopční příspěvek od 
Zoologické zahrady hl. m. Prahy obdrželi volné vstupenky, takže i 
v tomto roce se na naše adoptivní zvířátko půjdeme podívat .  

  

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 
2017 

Proběhl 26. ledna 2017 a zúčastnili se jej studenti 3. ročníku. 
Na veletrhu Gaudeamus byla přehlídka vysokých škol, univerzit a 

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

Největší přínos veletrhu byl hlavně v tom, že si žáci mohli na jednom místě, přesněji ve 2 
pavilonech, vybrat školu, na kterou podají přihlášku. Mají sice ještě rok čas, ale už ve třetím ročníku 
je dobré, když mohou získávat první informace. 

 
 

březen 2017 

Interní audit ISO 
V úterý 21. března 2017 proběhl na Euroškole Praha každoroční interní audit ISO. 
Během auditu, který vedla paní P. Kaltofen, bylo zkontrolováno, jak se Euroškola Praha 

v průběhu roku připravila na novou normu, DIN ISO 9001:2015. Hloubková kontrola bude provedena 
v rámci dubnového externího auditu. 

 
Mezinárodní veletrh fiktivních firem 2016/2017 
Mezinárodní veletrh fiktivních firem proběhl 22. - 24. března na 
výstavišti Holešovice. Euroškolu Praha zastupovala 
firma Mlékárna Troja s.r.o. Stánek i kostýmy byly velmi 
nápadité, firma v rámci hodnocení katalogů obsadila pěkné 8. 
místo :-) 
 
 
 
Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách 

V úterý 28. března 2017 se Robert Čermák zúčastnil krajského kola soutěže v grafických 
disciplínách. 

 
duben 2017 

Externí audit ISO 
V pondělí 3. dubna 2017 proběhl na Euroškole Praha externí audit ISO. 
Externího auditu se kromě paní Kaltofen (interní auditorky) účastní i zástupce organizace 

CERTQUA v Bonnu, kterou byla paní Brigitte Berberich. Během auditu jsme byli přezkoušeni 
z procesů, předložili jsme ke kontrole 47 dokumentů. Bylo konstatováno, že Euroškola Praha 
dodržuje a splňuje politiku kvality a že splňuje požadavky normy DIN ISO 9001:2015. 
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Písemná maturitní zkouška z ČJL 2017 
Písemná maturitní zkouška z ČJL letos proběhla již 11. dubna. Od roku 2017 se hodnocení PP 

opět přesouvá k centrálním hodnotitelům, písemné práce tedy už nebudou hodnotit vyučující na 
školách.  
 

Ukliďme Česko 2017 
Studenti O3.A se 11. dubna zúčastnili akce Ukliďme Česko. Společně s tisíci dobrovolníků po 

celé ČR uklidili Troju. Za odměnu si u Vltavy mohli opéct buřty. 
 

Přijímací zkoušky 2017 
Na základě změny zákona se od roku 2017 konají povinné přijímací zkoušky na střední školy. 

Uchazeči nově podávali přihlášku do 1. kola nejpozději do 1. března 2017. Přijímací zkouška je 
organizována podobným způsobem jako zkouška maturitní a uchazeči píší didaktický test z českého 
jazyka a z matematiky. První kolo přijímací zkoušky proběhlo ve dvou termínech, a sice 12. dubna a 
19. dubna 2017. Uchazeči měli možnost složit zkoušku na obou školách v obou dnech, do hodnocení 
se jim pak započítal lepší výsledek.  

Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách 
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se Robert Čermák zúčastnil soutěže v grafických disciplínách 

Kollárův beránek na Karlínská OA. 

 
Praktická maturitní zkouška 2017 

Praktická maturitní zkoušky proběhla v pátek 21. dubna 2017. Na pozdější termín (oproti 
předcházejícím rokům) byla přesunuta vzhledem k písemné maturitní zkoušce z ČJL a termínům 
přijímací zkoušky. 

Studenti dálkové nástavbové formy skládali zkoušku z ekonomiky, účetnictví a 
korespondence. 

 
květen 2017 

Písemné maturitní zkoušky 2017 
Písemné zkoušky skládali 

studenti od úterý 2. května do 
pátku 5. května 2017. 

V úterý po obědě psali 
písemnou práci z AJ, středa byla 
vyhrazena pro češtinu (DT), 
odpoledne patřilo didaktickému 
testu z AJ. 



 28 

Český den proti rakovině 
Ve středu 10. května vyrazily 2 skupiny žáků z O3.A do ulic prodávat žluté kytičky. Podpořili 

tak boj proti rakovině - tématem letošní sbírky byl boj proti rakovině prsu žen i mužů. Celkově vybrali 
4.525,- Kč. . 
 

Praxe žáků 
Od pondělí 15. května 2017 do pátku 26. května 2017 proběhly praxe. Zúčastnili se jich 

studenti O3.A a také studenti prvních ročníků kombinované formy studia.  
 

Maturity - jaro 2017 
V úterý 16. května začaly na Euroškole Praha ústní maturitní zkoušky. 

 
 

 
 
červen 2017 

Vodácká výprava - Lužnice 
Jako každý rok uspořádalo Trojské gymnázium vodáckou výpravu, které se tentokráte 

zúčastnila i studentka Euroškoly. Pod vedením RNDr. Karla Hozy od 31. 5. do 4. 6. 2017 tentokrát 
studenti sjížděli Lužnici.  
 

Maturitní vysvědčení 2017 
Maturity jsou za námi. Letos nás u dálkových studentů příjemně potěšila 100% úspěšnost u 

písemných prací z češtiny, téměř 100% 
úspěšnost u didaktických testů a písemek z 
angličtiny či pěkné výkony u zkoušek 
z profilových předmětů. 
Velikou radost nám udělalo vysvědčení jedné 
dálkové studentky - samé výborné!!! ;-) 

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. 

Přejeme všem absolventům mnoho 
štěstí, úspěchy při dalším studiu či v jejich 
pracovní kariéře!  
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Fotografování tříd 2017 
V pondělí 19. 6. proběhlo fotografování tříd. 

 
 

 

Vídeň 2017 

Konec června je ve znamení výletů, a tak jsme ve středu 21. června opět 
vyrazili za hranice ČR, tentokrát do rakouské Vídně. 

Stejně jako v prosinci jsme cestovali s osmáky a deváťáky prosecké 
základní školy, kterým jsme dělali průvodce po historických památkách. 
Naše procházka začala u letního zámečku Belvedere, pokračovala přes Karlsplatz 
kolem Staatsoper, Hotel Sacher, až ke Chrámu sv. Štěpána. Zde jsme si prohlédli 
katedrálu a občerstvili se v blízké cukrárně. Přes Hofburg jsme prošli kolem 
muzeí (přírodovědné a uměleckohistorické) až k Mariahilfer Straße. Tady jsme 
měli volno na oběd, nákupy a prohlídku nejznámější nákupní ulice ve Vídni. 

Cesta vlakem zpátky utekla rychle a výlet jsme si opravdu užili.  
 

Zoo – červen 2017 
V posledním červnovém týdnu jsme opět 

vyrazili do Zoo. 
 Stejně jako loni sponzorujeme papouška 

nádherného, úkol byl jasný – najít ho ve voliéře 
papoušků :-). 

To se nakonec podařilo, náš Krasoň je opravdu 
nádherný. Ale nejen on, všechna zvířata v zoo stojí za 
vidění! 

 
 
 

 
25 let Euroškol v ČR! 

V roce 1992 se v České republice narodily Euroškoly. 
 A protože 25 let je úctyhodný věk, uspořádali jsme ve čtvrtek 29. června 2017 v Trojském 

zámku malou oslavu. 
 Zakladatel Euroškol v ČR, RNDr. Jiří Červený, zavzpomínal na počátky spolupráce s Pierrem 

Semidei, paní Silvia Semidei představila koncepci ESO Education Group. Pogratulovat přišli 
starostové měst, ve kterých Euroškoly působí a další hosté. A protože zároveň s 25 lety Euroškol slaví 
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své 20. narozeniny i Trojské gymnázium, o prohlídku zámeckých komnat se postaraly trojské múzy 
společně s paní zástupkyní Motýlovou, o hudební doprovod pak žáci gymnázia. Skvělý raut připravili 
studenti Euroškoly Strakonice. 

 Přejeme všem našim školám, ať se daří. A dalších 25 let!  
 

 

Via Carolina – běh z Prahy do Norimberka 
Poslední akcí tohoto školního roku byl mezinárodní běh Via Carolina. 
 Tento běh se koná už několik let, letos poprvé 

se zapojili také učitelé a žáci českých škol ESO. 
 Počasí bylo první červencový víkend tak akorát, 

a tak na startu v sobotu 1. 7. 2017 ve 12:00 hodin 
vládla dobrá nálada. 

 V neděli večer, po 320 km, doběhly všechny 
týmy do Norimberka. 

 

 
 
 
 
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: 1. listopadu 2016, Divadlo: Divadlo v Dlouhé, Představení: Oblomov 
Druhé představení: 19. prosince 2016, Divadlo: Švandovo divadlo, Představení: Misantrop 
Třetí představení: 26. ledna 2017, Divadlo: Divadlo ABC, Představení: V+W revue 
Čtvrté představení: 15. února 2017, Divadlo: Divadlo pod Palmovkou, Představení: Můj romantický 
příběh 
Páté představení: 6. března 2017, Divadlo: Divadlo Na Zábradlí, Představení: Velvet Havel 
Šesté představení: 26. dubna 2017, Divadlo: Stavovské divadlo, Představení: Spalovač mrtvol 
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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 
2016/2017 

 
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na Euroškole Praha kontrola České školní inspekce. 

 
Výběrové zjišťování výsledků žáků - testování ČŠI 

Euroškola Praha byla Českou školní inspekcí zařazena do vzorku škol, ve kterých 
bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků 3. ročníků středních škol v oborech vzdělání, v 
nichž se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
Elektronické testování proběhlo v úterý 15. listopadu 2016 a týkalo se oblasti informační 
gramotnosti.  
 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2016/2017 
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 
 

V březnu 2017 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 2016/2017. 

Během auditu, který vedla paní P. Kaltofen, bylo zkontrolováno, jak se Euroškola Praha 
v průběhu roku připravila na novou normu, DIN ISO 9001:2015. Hloubková kontrola bude provedena 
v rámci dubnového externího auditu. 

Externí audit ISO proběhl na začátku dubna 2017.  
Externího auditu se kromě paní Kaltofen (interní auditorky) účastnila i zástupkyně organizace 

CERTQUA v Bonnu, paní Brigitte Berberich. Během auditu jsme byli přezkoušeni z procesů, předložili 
jsme ke kontrole 47 dokumentů. Bylo konstatováno, že Euroškola Praha dodržuje a splňuje politiku 
kvality a že splňuje požadavky normy DIN ISO 9001:2015. 

Od společnosti CERTQUA z Bonnu obdržela Euroškola Praha nové certifikáty s platností do 6. 4. 
2020. 

Euroškola Praha dodržuje a splňuje politiku kvality. 
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 
 

 
1. Výsledky hospodaření školy za rok 2016 (účetní období) 
 

PŘÍJMY Kč 

1 příjmy celkem 2 449 115 

2 dotace příjmy 994 000 

3 školné příjmy 1 184 970 

4 hospodářská činnost příjmy                                    91 500 

5 ostatní příjmy 178 645 

VÝDAJE 2 425 920 

1 investiční výdaje 0 

2 neinvestiční výdaje 2 425 920 

z toho  

2.1 mzdové náklady                                                      1 396 222 

2.2 učební pomůcky a drobný materiál                         103 375 

2.3 energie                                                                     54 692 

2.4 nájemné                                                                    103 653 

2.5 odpisy                                                                       0 

2.6 služby pro školu                                                      655 388  

2.7 provozní náklady ostatní                                          112 590 

   
 
 

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 30. 6. 2017. 
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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 3. 10. 2017 
5. Prezenční listina ze školské rady 3. 10. 2017 
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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 
soukromník – žádosti o informace o studiu e-mail, telefonicky: cca 230x 
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: 3. 10. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. října 2017      Mgr. Kateřina Čížková 
        ředitelka Euroškoly Praha 
 
 


