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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. 2018. 
 
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 – do 31. 7. 2018 
Mgr. Martin Šmíd – ředitel školy, smid@euroskola.cz, tel.: 233 541 232 – od 1. 8. 2018 
 

3. Webové stránky školy (současná adresa). 
 

https://www.euroskola.cz 
https://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 

2016/2017: 
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 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
mailto:smid@euroskola.cz
https://www.euroskola.cz/
https://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 – od 
dubna 2018 je v pronájmu nový typ kopírovacího stroje.  

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 
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komplexu nad pizzerií. Ze dvou menších místností byla v létě 2014 vybudována učebna, k dispozici je 
zázemí pro učitele, ředitelna, šatna, WC a kuchyňka. Žáci mohou přestávky trávit v relaxačním 
koutku na chodbě. 

 

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. 2017 
 

a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Euroškola Praha 1 1 2 1,5 15 2,2 17 3,7 

 
 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího 
výkazu, 30. 9. 2017) 

 

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků 

Euroškola Praha 
  kvalifikovaných 16 94,12% 

  nekvalifikovaných 1 5,88% 

 
 

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků ve škol. roce 2017/2018 
 

 počet  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

      1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 

šablony 
 
GDPR a Bakaláři 
 
Maturita a JPZ 
Erasmus+ 
ŠAP – polyt. vzd. 
 
Šablony – odbor.ve výu. 
Šablony-minitým 
Hodnotitel PP Aj 
Inspis 
Hodnotitel PP Aj 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 

MHMP 
 
Bakalář 
 
NIDV 
NIDV 
MHMP 
 
EŠ 
EŠ 
NIDV 
Cermat 
NIDV 
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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 
1 
1 

 
 

 

Mzdy 
ŠAP-spolup.škol se zam. 
e-spis Lite pro školy 
GDPR a Bakalář 
 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
 
 

 
 

 
ANAG 
NUV 

ICZ a.s. 
Bakalář 
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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. 2017 
 

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 2017/2018: 

 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 2017/2018: 

 přerušili vzdělávání: 9 

 nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 

 sami ukončili vzdělávání: 12 

 vyloučeni ze školy: 5 

 nepostoupili do vyššího ročníku: 2       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 5,7 (1,75, 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 22,66 24,36 (0,93, 9 fyz. učitelů) 

 
 

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

ko
sl

ez
sk

ý 

O
lo

m
o

u
ck

ý 

P
ar

d
u

b
ic

ký
 

P
lz

eň
sk

ý 

St
ře

d
o

če
sk

ý 

Ú
st

ec
ký

 

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 2018) 

 
a. denní vzdělávání 

 

              

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 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 

108,1 

z toho neomluvených 1,0 
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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 0 

počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6. 21 

t.j % z celkového počtu žáků/studentů 91,3% 

průměrný počet zameškaných hodin na 
žáka/studenta 

40,1 

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
am

ěs
tn

án
í 

 

počet žáků, kteří konali zkoušku 8 34 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 7 

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

2 2 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni : 

prospěl s vyznamenáním 0 0 

prospěl 7 15 

neprospěl 3 18 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019 
 

a. SŠ 
                      

sk
u

p
in

a 
 

o
b

o
rů

 v
zd

ěl
án

í 

kó
d

, n
áz

ev
 

 

Eu
ro

šk
o

la
 P

ra
h

a
 

p
ři

jím
ac

í ř
íz

e
n

í p
ro

 š
ko

ln
í r

o
k 

2
0

1
8

/2
0

1
9

 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  23 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 

počet přijatých celkem 22 

z toho v 1.kole 12 

z toho ve 2.kole 4 

z toho v dalších kolech 6 

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 
2018/2019 

14 

 
 
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Škola poskytuje vzdělávání i žákům z jiných zemí. Ve školním roce 2017/2018 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 

Ázerbájdžán 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 

2017/2018 jej doložil posudkem z PPP 1 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 2017/18 tuto slevu využila jedna studentka 4. ročníku denního maturitního 
studia. 
 
 

10.  Ověřování výsledků vzdělávání – doplnit, viz níže 
V březnu 2018 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 2017/2018. Během auditu 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 2018.  
Během auditu jsme byli přezkoušeni z procesů, předložili jsme ke kontrole dokumenty. 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 v minulém roce 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 2018 proběhl jarní termín maturitních zkoušek. V letošním školním roce se maturitní 
zkoušky zúčastnili žáci denního i nástavbového studia. Z 21 žáků letošního ročníku nástavbového 
studia prospělo 10. Z 5 žáků loňského ročníku nástavbového studia neprospěl nikdo. Z 10 žáků 
denního studia prospělo 6.  V září 2018 proběhl podzimní termín maturitních zkoušek. Z 8 žáků 
nástavbového studia prospělo 5. Z 5 žáků denního studia prospěl 1. Tři žáci denního studia konali 
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 
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 byl převeden a 
zaktualizován ŠVP pro denní formu studia (Ekonomika a podnikání) k 31. 7. 2018. 

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

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

Studenti dálkového studia absolvují jeden cizí jazyk – angličtinu. Hodinová dotace je oproti jiným 
předmětům zvýšená a činí 50 h ročně. Vzhledem k zaměření Euroškoly Praha poskytujeme 
studentům dalších 10 hodin ročně zdarma navíc. V maturitním ročníku je pro studenty dále 
organizován přípravný seminář k maturitní zkoušce. 
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IV. Aktivity školy - Prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Výchovné a kariérní poradenství 
Na škole působí školní výchovná poradkyně, která spolupracuje s PPP (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: 
Berlín v Praze 

- výměnný pobyt škol 
Praha v Berlíně 

- výměnný pobyt škol 
Profesia Days 2017 

- návštěva veletrhu prac. příležitostí 
Projektový týden – Volání povolání 

- projektový týden společně s TG 
Best in English 

- soutěž AJ 
SCIO testy  

- maturitní trénink ČJ a AJ, zimní a jarní termín 
Divadelní představení 

- Divadlo ABC: Teror 
Veletrh FIF (školní a mezinárodní) 

- prezentace fiktivních firem studentů 3. ročníku denního studia 
Den otevřených dveří VŠE 

- pro maturanty 
Vánoční Drážďany 

- návštěva vánočních trhů 
Gaudeamus 

- veletrh vysokých a vyšších odborných škol 
Maturitní ples 

- ve spolupráci s TG 
Praxe 
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- povinná praxe pro žáky 1. ročníku NS 
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. 
 

4. Multikulturní výchova 
Na škole studuje 3 žáci - cizinci ze 3 zemí (Ázerbájdžán, 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 2017/2018 proběhlo na Euroškole Praha hned několik vzdělávacích a 

poznávacích zájezdů: 
 
Projektový týden společně s Euro Akademie Berlin 
Termín: 18 – 22. 9. 2017 a 16. - 20. 10. 2017, spolufinancováno ČNFB 

 Po pozitivním ohlasu na projekt z roku 2014/15 jsme s naší partnerskou Euroškolou v Berlíně 
opět zorganizovali výměnný pobyt. Toho se zúčastnili žáci Euroškoly a Trojského gymnázia a 
tentokrát byl zaměřen na média. 

 Projekt byl spolufinancován Č-N fondem budoucnosti. 
 
Drážďany 

Jednodenní exkurzi do německých Drážďan absolvovali žáci 4. ročníku v adventním čase – 19. 
prosince 2018.  
 

 
7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Veškeré aktivity ve školním roce 2017/18 souvisely s výukou a byly zaměřeny na úspěšné 
zvládnutí maturitních zkoušek. 
 

8. Soutěže  
Ostatní soutěže 

Ve školním roce 2017/18 se žáci Euroškoly zúčastnili soutěže Best in English. 
 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů 
Projekt Mobility v rámci programu Erasmus+  
Euroškola Praha podala v únoru 2018 žádost o příspěvek na projekt „Získání mezinárodně 

uznávaného vzdělávání a praxe“. Projekt byl podpořen, vzhledem k velkému počtu žádostí je však 
zařazen jako projekt náhradní. V rámci tohoto dlouhodobého projektu mohou vybraní účastníci 
strávit půlroční stáž v New College Durham v případě, že se z evropských zdrojů uvolní finanční 
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částka pro náhradní projekty. Ze 4 ročníku byli přihlášeni 4 zájemci, 2 z nich uspěli u mezinárodní 
zkoušky ESA a v případě uvolnění finančních prostředků tak mohou vyjet na půlroční pomaturitní 
stáž do Durhamu.  

Projekt Comenius v rámci programu Erasmus+ 
Euroškola Praha v zimě 2018 znovu podala žádost o příspěvek na projekt „Moderní škola – 

byznys a technologie“ v rámci programu KA1 Erasmus+ (Školní vzdělávání, Comenius). Náš projekt 
byl tentokrát úspěšný, získali jsme téměř 14 tis. EUR na výjezd pro 4 vyučující. V následujících 2 
letech mohou absolvovat metodické a jazykové kurzy ve Velké Británii a na Maltě. 

 

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 2017 

Slavnostní zahájení školního roku 2017/18 
V pondělí 4. září byl zahájen školní rok 2017/18. 

Maturanti tráví prvních čtrnáct dnů na odborných 
podnikových praxích. V pondělí do lavic usedli žáci 
prvních ročníků kombinovaného nástavbového studia, ve 
středu pak žáci druhého ročníku. Všem přejeme úspěšný 
školní rok!   

 
 
Český den proti rakovině 2017 - 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 4.525,- Kč. 
 

 

Maturitní zkoušky – podzimní termín 
V úterý 12. září proběhly v Euroškole Praha ústní maturitní zkoušky podzimního termínu. 

Všichni studenti nás velmi mile překvapili svými výkony, u ústní zkoušky všichni obstáli! 
Celkem letos přistoupilo k maturitní zkoušce 20 absolventů – dálkařů – roku 2017. Maturitní 
vysvědčení jsme rozdali 15 z nich. V třídě D2.A byla tedy letošní úspěšnost pěkných 75%. 
Ti, kteří se nemohli zúčastnit podzimního termínu, příp. jim zbývá opravit poslední část, se přihlásí do 
konce listopadu 2017 k jarnímu termínu MZ. 
Všem úspěšným ještě jednou blahopřejeme! 
 

Projekt Praha – Berlín – 1. část 

Euroškola Praha získala od Česko-německého fondu budoucnosti příspěvek na projekt Berlín 
– Praha: kulturní výměna. 

Tématem letošního roku jsou 
média, a tak v rámci projektu 
navštěvujeme kulturu i mediální domy. 

První část projektu se 
uskutečnila v Praze od 18. do 22. září 
2017. 
Přivítali jsme studenty a učitele 
Euroškoly v Berlíně. Vlastně hlavně 
studentky, ve třídě oboru 
Sozialassistent byl jen jeden student :-). 
Hned v pondělí po příjezdu jsme měli 
domluvenu exkurzi v České televizi. 
Seznámili jsme se s tím, jaké budovy na 
Kavčích horách jsou, kolik a jak 
zaměřených programů má ČT, jak je 
televize financována. Prošli jsme si několik studií, v některých se zrovna natáčelo. Na chvíli nás pustili 
do míst, kde se právě natáčel dětský pořad Kouzelná školka, kde jsme si udělali společnou fotku 
s herečkou a zpěvačkou Jitkou Molavcovou. V dalším studiu nás mladý pan režisér pozval na natáčení 
pořadu, kde zrovna vystupovala kapela Wohnout. Tady se poprvé poznali čeští a němečtí skupiny, 
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obě strany se ale zatím držely zpátky. Německá skupina se po exkurzi jela ubytovat na koleje VŠE na 
Žižkově. 

V úterý byla v plánu kultura – celodenní výlet na Karlštejn, objednanou jsme měli prohlídku 
trasy č. II, vč. nádherné Kaple sv. Kříže. Prohlídka byla rozdělená na česky mluvící a na německy 

mluvící studenty. Žáci se dozvěděli něco o českých, 
německých a především o evropských dějinách, 
které jsou s Karlštejnem a Karlem IV. spjaty. Hlavně 
na německé studenty prostory hradu velmi 
zapůsobily. Cestou na oběd do blízkého Srbska už 
se ledy prolomily a studenti našli společná témata 
k hovoru. Odpoledne pak přišla první ochutnávka 
Prahy – Václavské náměstí a okolí. 
 Ve středu jsme se všichni sešli ve škole. Ve 
smíšených skupinách probíhaly rozhovory a diskuse 
v němčině, angličtině a také trochu česky. Skupinky 
se pak měly za úkol vzájemně představit ostatním. 
A protože nás ve čtvrtek čekala návštěva v Radio 

Free Europe, trochu jsme se připravili – historie, současnost rádia, ale i období Pražského jara 1968 –
 informace, které pro německé studenty byly možná úplně nové. 

Odpoledne a večer byl opět kulturní, zavedli jsme německou skupinu na Pražský hrad 
(Katedrála sv. Víta, Starý královský palác). Poté jim čeští spolužáci při procházce do centra představili 
nejdůležitější pražské památky – Karlův most, Staroměstské náměstí, atd. Po společné večeři 
následovalo divadlo. Vybrali jsme takové, kterému budou rozumět všichni – černé divadlo, konkrétně 
představení Barevné sny Dr. Frankensteina.   

Ve čtvrtek dopoledne jsme 
navštívili Radio Free Europe. 
Po přísné bezpečnostní prohlídce se 
nás ujala zaměstnankyně RFE a její 
kolega. V zasedací místnosti Václava 
Havla u kulatého stolu jsme si 
vyslechli informace o tom, kde a jak 
RFE působí, zhlédli videa, reportáže 
a diskutovali – tentokrát v AJ. 
Po obědě jsme se sešli ve škole 
k závěrečnému hodnocení a hlavně 
– k rozlučkové party. Čeští studenti 
přichystali české speciality – 
bramboráky, chlebíčky, bábovku, 
nebo třeba muffiny s nápisem :-). 
Promítli jsme fotky z celého týdne, 
pouštěli českou, německou, ale i mezinárodní muziku. A protože v obou skupinách jsou studenti 
hudebně nadaní, závěr večera byl i s živým zpěvem a hrou na piano. Tady už nebylo potřeba slov. 
V pátek dopoledne němečtí studenti odjeli domů a my se budeme těšit na návštěvu v Berlíně 
v polovině října!  
 

říjen 2017 

Projekt Berlín – Praha – část 2 
Druhou částí pokračoval projekt Berlín – Praha: kulturní výměna s naší partnerskou školou 

Euro Akademie Berlin. Tématem letošního roku jsou média a na projekt jsme získali příspěvek od 
Česko-německého fondu budoucnosti. I v Berlíně jsme tedy navštívili jak mediální domy, tak 
i turistické (i méně známé) památky. 
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Od 16. do 20. října trávilo příjemné podzimní dny v Berlíně 15 českých studentů. Tentokráte 
byl zájem větší než v předchozích letech, a tak místa obsadili studenti Euroškoly Praha a Trojského 
gymnázia. 

S menším zpožděním a nefunkční 
klimatizací dorazila česká skupina v pondělí 
odpoledne na berlínské hlavní nádraží, kde už 
nás očekával p. Matthew Ferguson. Doprovodil 
nás do City Hostel Berlin. Žáci byli ubytování ve 
3 čtyřlůžkových pokojích (dívky) a jednom 
šestilůžkovém (chlapci). Všechny pokoje měly 
sprchu a WC na pokoji. Ubytování bylo zajištěno 
vč. snídaně, na pondělí, úterý a čtvrtek jsme 
objednali i večeři. Po večeři jsme se vydali 
poznat nejbližší okolí, p. Ferguson nám ukázal, 
jak se orientovat. Hned vedle hostelu se nachází 
Severokorejské a české velvyslanectví, 
v bezprostřední blízkosti pak supermarket a obchodní dům Mall of Berlin (většina studentů velmi 
ocenila více než 200 obchodů :-)), stejně jako Checkpoint Charlie nebo Gendarmermarkt. Hostel je 
tedy umístěný velmi centrálně, hned u stanic metra Mohrenstraße a Stadtmitte. 

Druhý den začal v Euro Akademie Berlin.  Přivítal nás p. Kilian Daske, ředitel ESO Berlin-
Brandenburg a také paní ředitelka Martina Schoefer. Berlínští žáci představili svou školu, studijní 

obory a také svou motivaci ke studiu. Čeští žáci 
zase formulovali svá očekávání ohledně Berlína 
a Němců. Realita nebo klišé? Také Berlín byl 
představen, v souvislosti se svou 
internacionalitou a samozřejmě také s naším 
hlavním tématem – médii. Žáci Euro Akademie 
nachystali mezinárodní brunch. Čeští žáci jej 
hodnotili jako zajímavý a velmi chutný. 
Po obědě jsme vyrazili na poznávačku Berlína, 
Marcus Brückner nás zavedl na ne úplně 
turistická místa. Naše prohlídka začala 
u Borsigwerke, bývalé továrny s ocelí hned 
naproti Euro Akademii. Pak skupina navštívila 
čtvrť Kreuzberg. Čtvrť, která má zvláštní 

atmosféru – plno restaurací a barů, kulturních podniků i zajímavých obchůdků. Ulice lemují grafity 
a scházejí se zde umělci, punkeři, bohémové či vyznavači různých hnutí, kteří odmítají společenské 
normy. Rozhodně udělala dojem! 

Středa byla ve znamení návštěvy nejznámějších berlínských památek. Gedächtniskirche, 
Reichstag, Braniborská brána, Památník holocaustu, Radnice, oběd na Alexanderplatz… Husí kůže na 
místě, kde před pár měsíci vjelo auto do lidí a usmrtilo mimo jiné i jednu Češku. 
Po obědě nás čekala návštěva v Deutsche Welle, kde jsme se dozvěděli informace o této společnosti, 
kde sídlí, v kolika jazycích a kde vysílá, i to, že nabízí materiály pro výuku němčiny. Žádná velká 
bezpečnostní opatření nás nečekala, směli jsme si prohlédnout budovu od přízemí až po terasu na 
střeše. Zážitkem byla prohlídka vysílacího studia a zkouška vysílání, včetně ovládání čtecího zařízení. 
Večer jsme se sešli s německými spolužáky opět ve čtvrti Kreuzberg. Naplánovali pro nás exotickou 
večeři – v marokánsko-egyptské restauraci. Bylo velmi zajímavé poznat africkou kuchyni. 
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Ve čtvrtek jsme dopolední program neměli daleko. České centrum sídlí společně 
s Velvyslanectvím ČR v budově, kterou navrhli manželé Machoninovi (OD Kotva), hned vedle našeho 
hostelu. Blíže jsme se seznámili s tím, jak tato instituce v Berlíně pracuje. Organizuje nejrůznější 
kulturní akce (výstavy, literární čtení), či zprostředkovává kontakty pro mladé lidi, kteří se chtějí 
prosadit se svými nápady. Pořádá také jazykové kurzy češtiny. Naši studenti se dozvěděli, že jako 
vysokoškoláci zde mají možnost v budoucnosti požádat o stáž.  

Po prohlídce bývalého hraničního 
přechodu Checkpoint Charlie, 
čokoládového domu firmy Rausch 
jsme jeli do Postupimi. Zde byl na 
programu park Sanssouci, který se 
zapsán do seznamu světového 
dědictví UNSECO. Ačkoliv v Berlíně 
svítilo pozdně letní slunce, 
v Postupimi jsme vystoupili do 
sychravě mlhavého podzimu. I přesto 
byla procházka parkem velmi 
poetická, někteří studenti ji hodnotili 
jako pravou podzimní romantiku. 

V pátek jsme po vyhodnocení 
programu odjeli na nádraží s přáním, 
aby tentokrát ve vlaku fungovala 

klimatizace a neměl moc velké zpoždění. Zpoždění se nekonalo, vlak nepřijel vůbec. Cesta zpět se 
nám tedy trochu protáhla. Domů jsme se ale dostali a z projektu jsme se vrátili s pocitem dobře 
a příjemně stráveného týdne. 

 

Profesia Days 2017 
Koncem října se studenti 4. ročníku zúčastnili kariérního veletrhu Profesia days, který je 

určen zájemcům o nové pracovní příležitosti. Maturita se blíží, a tak je potřeba se orientovat nejen 
v nabídce vysokých škol, ale i možnostech budoucího povolání. 
A jak akci hodnotili studenti? 
  
Ve středu 25. října jsme se zúčastnili veletrhu Profesia days konaného v pražských Letňanech. Na této 
akci bylo k vidění mnoho firem, nabízející 
své pracovní pozice a možnost 
nahlédnutí do jejich praxe. Veletrh 
doprovázely prezentace zajímavých 
a úspěšných osobností, které měly určitě 
co nabídnout, a jejich povídání bylo 
většinou přínosné a zajímavé. Věřím, že 
byla tato akce nápomocná mnoha 
studentům k lepšímu nahlédnutí do 
budoucích možností, nebo si dokonce 
přímo vybrali svou firmu, ani návštěvníci, 
které tento veletrh nezaujal, neodešli 
s prázdnou, každý si mohl odnést zajímavé propagační materiály a výrobky. 
Robert Čermák 
 
Dne 25. října jsme byli společně navštívit veletrh firem, který je zde v Praze již 7. rokem – Profesia 
Days. Hned po vstoupení do haly jsme se museli jít zaregistrovat, abychom obdrželi náramek, díky 
kterému jsme mohli vstoupit oficiálně na veletrh. 
Bylo to velmi zajímavé. Velké množství různých firem se sešlo na jednom místě s různými úmysly – 
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informovat veřejnost o jejich zaměření, přijmout mezi sebe nové tváře atd. Můžete být umělec, 
milovník gastronomie nebo zapřisáhlá “kancelářská krysa“, ale vždy si zde najdete něco, co vás 
zaujme. 
Lilly Opatrná 
 
Dne 25. Října jsme navštívili společně s panem učitelem Drahňovským veletrh firem známý jako 
Profesia Days, který se konal v PVA v Letňanech. 
Po příchodu jsme se šli zaregistrovat ke stánkům k tomu určených a dostali náramek na znamení, že 
jsme tak učinili. Poté jsme udělali třídní fotku a pokračovali ke vchodu do oblasti, kde se nacházeli 
samotné firmy. Bylo jich zde nespočet a určitě se každý mohl vybrat. 
Stánky byly upořádány do řad, které dělily 3 uličky. Na konci haly se rozprostíralo pódium, na kterém 
zástupci některých firem popisovali, jak firma funguje, co je to za firmu, co je potřeba pokud by se 
člověk chtěl stát zaměstnancem, své osobní zkušenosti a spoustu dalšího. Mě osobně zaujal pán, 
který mluvil o práci barmana a vyprávěl o tom, jak začínal jako zaměstnanec baru a po letech sbírání 
zkušeností se stal manažerem jednoho baru, který se v letošním roce umístil na 9 příčce v soutěži 50 
nejlepších barů. Co se týká stánků, mě osobně zaujal stánek Policie ČR, kde jsem se zeptala na pár pro 
mě zajímavých otázek, na které mi s radostí odpověděli. 
Celkově se mi návštěva veletrhu líbila a určitě to bylo do budoucna přínosné. 
Aneta Dufková 
 
Dne 25. 10. 2017 ve středu se naše třída O4A zúčastnila 7. ročníku veletrhu Profesia Days v PVA Expo 
Letňanech. Je to největší veletrh práce v České 
Republice, kde se lidé můžou setkat se zaměstnavateli (představiteli) různých firem, nechat si poradit 
jak správně napsat životopis a také získat 
přehled o firmách v ČR.  Vstupné na celý veletrh bylo zdarma. 
Mně osobně se na tomto veletrhu líbí nejvíce ten přímý kontakt lidí s firmami. Na Profesia Days je 
dobré, že nabízí možnost potkat se se spoustou zaměstnavatelů naživo, aniž by šlo o konkrétní 
pohovor. Stánky tam měli například: Policie České Republiky, Amazon, Billa, Datart, M&M Reality 
a tak dále… 
Alena Pilnáčková 
 
listopad 2017 

Šablony 2017 – odborník v hodinách Euroškoly Praha 

 

Od září 2017 probíhá na Euroškole Praha projekt Euroškola Praha – Šablony 2017. 
MŠMT uvolnilo finance např. na doučování, které 
je tak pro žáky zdarma (od září probíhá každý 
týden doučování AJ a ČJ k maturitě pro dálkaře, od 
prosince pak pro denní studenty). 

Další oblasti, které byly podpořeny, jsou 
např. kariérové poradenství, spolupráce škola – 
zaměstnavatel, spolupráce mezi učiteli (minitým) 
a také zapojení odborníka z praxe do výuky. 
V rámci projektu společně vyučují právo ve třídách 
K1.A a K1.B Ing. Lubomír Drahňovský a JUDr. 
Marcela Novotná. Teorie je tak doplněna příklady 
z právní praxe, velmi živě se do diskuzí se svými 
zkušenostmi zapojují i studenti. 
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Den otevřených dveří soukromých škol 
Dne 9. listopadu proběhl celorepublikový Den otevřených dveří soukromých škol, do kterého 

se zapojila i Euroškola Praha. 

 
Projektová výuka  

Od 13. do 16. listopadu proběhl společně s TG projektový týden na téma Volání povolání. 
Studenti si volili 1 projekt na každý den, tj. 3 projekty na pondělí až středu. Čtvrtek byl věnován 
zpracování projektů a večerní prezentaci před rodiči. V rámci rekordních 32 projektů se měli studenti 
možnost seznámit s prací lékaře, diplomata, animátorky, režiséra, ředitele nemocnice, mistra 
kuchaře, majitele restaurace, redaktora v rozhlase, učitelky v mateřské škole, kriminalisty, advokátky 
a řady dalších. 
 

prosinec 2017 

Maturitní trénink SCIO 
Ve středu 13. prosince a v pátek 15. prosince si maturanti denního studia vyzkoušeli, jak 

budou maturovat. Připravili jsme pro ně projekt Maturitní trénink SCIO z ČJ i AJ. Výsledky z angličtiny 
jsou skvělé, z češtiny budou někteří muset ještě přidat. Trénink si zopakují ještě v jarním termínu, 
těsně před vypuknutím maturit! 

 
Školní veletrh fiktivních firem 2017/18 

V pondělí 18. prosince prezentovali čtvrťáci svou fiktivní firmu ESOelektro s.r.o.. 
Školního veletrhu se zúčastnili pozvaní hosté – vyučující Euroškoly, vyučující Trojského gymnázia 
a žáci TG. 
Školní veletrh FIF ESOelektro s. r. o. si žáci připravili 
pod vedením vyučujících Ing. Šerpánové, Ing. 
Drahňovského a Ing. Hochové. 
Firmu představili prezentací, kterou slovem 
doprovázela ředitelka firmy (česky), do angličtiny 
tlumočila asistentka ředitelky. Žák z právního oddělení 
vysvětlil fungování instituce CEFIF, právní úpravu s. r. 
o. atd. Prezentaci firmy ústně postupně doprovázeli 
všichni žáci.  
K nahlédnutí byly také všechny důležité dokumenty 
firmy v tištěné podobě. Účetnictví vede firma 
v programu Premiér ve všech modulech, včetně skladového hospodářství. Žáci pracují jako ve 
skutečné firmě. 
Cílem fiktivní firmy je, aby se naši studenti seznámili  se zásadami v podnikání. 
Ing. Irena Hochová 
 

PF 2018  
Veselé Vánoce a hodně zdraví, pohody a sil v roce 2018 přeje Euroškola Praha :-) 
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leden 2018 

Náš adoptivní papoušek 
Už dva roky adoptujeme zvíře v ZOO Praha – papouška 

nádherného. Protože je opravdu nádherný (loni jsme ho pojmenovali 
Krasoň), rozhodli jsme se prodloužit adopci i v roce 2018.  

Opět jsme za náš 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 
2018 

Proběhl 25. ledna 2018 a zúčastnili se jej studenti 4. ročníku. 
Na veletrhu Gaudeamus byla přehlídka vysokých škol, univerzit a 

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

Největší přínos veletrhu byl hlavně v tom, že si žáci mohli na jednom místě, přesněji ve 2 
pavilonech, vybrat školu, na kterou podají přihlášku. Společně s kariérovou poradkyní pak 
prodiskutovali, která škola pro ně bude nejvhodnější. 

 
 

březen 2018 

Interní audit ISO 
V úterý 21. března 2018 proběhl na Euroškole Praha každoroční interní audit ISO německé 

společnosti CERTQUA, při kterém nebyly zjištěny závažné závady. Doporučení z předcházejícího auditu byla 
realizována v průběhu školního roku 2017/2018. 

Během auditu, který vedla paní P. Kaltofen, bylo zjištěno, 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. 
Euroškola Praha dodržuje a splňuje politiku kvality. 

 
Maturitní ples 2018 

Maturitní ples Trojského gymnázia a Euroškoly Praha se 
uskutečnil 22. března 2018 v Národním domě na Vinohradech. 
Maturanti si jej zorganizovali od A do Z sami a večer to byl vskutku 
povedený! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
duben 2018 

Maturity 2018 
Maturity odstartovaly. Ve středu 11. dubna v pravé poledne zasedli studenti denní i dálkové k první 
státní zkoušce – písemné práci z českého jazyka. 
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Letos měli nově k výběru 6 témat – zprávu 
o Prague Food Festivalu, vypravování 
o dobrodružství s piráty, článek o únikových 
hrách, charakteristiku oblíbené záporné postavy, 
úvahu nad zdánlivě obyčejným životem či žádost 
o pronájem prostor pro školní slavnost. 
Věříme, že si maturanti zvolili správně a přejeme 
jim hodně štěstí při všech zkouškách! 

 
Písemná maturitní zkouška z ČJL 
2018 

Písemná maturitní zkouška z ČJL letos proběhla již 11. dubna. Vzdor zavřenému tunelu 
dorazili všichni maturanti včas. Od roku 2017 se hodnocení PP opět přesouvá k centrálním 
hodnotitelům, písemné práce tedy nehodnotí vyučující na školách. Od letošního roku vybírají 
maturanti z 6 témat. 

 

Přijímací zkoušky 2018 
Na základě změny zákona se od roku 2017 konají povinné přijímací zkoušky na střední školy. 

Uchazeči podávali přihlášku do 1. kola nejpozději do 1. března 2018. 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 2018. Uchazeči měli možnost složit zkoušku na obou školách v obou dnech, do hodnocení 
se jim pak započítal lepší výsledek.  

 
Praktická maturitní zkouška 2018 

Praktická maturitní zkoušky proběhla ve čtvrtek 19. dubna 2018.  
Studenti dálkové nástavbové formy skládali zkoušku z ekonomiky, účetnictví a 

korespondence. Studenti 4. ročníku denního studia pak z ekonomiky, informačních technologií a 
korespondence. 

  
 
květen 2018 

Písemné maturitní zkoušky 2018 
Písemné zkoušky skládali studenti od středy 2. května do pátku 4. května 2018. 
Ve středu po obědě psali písemnou práci z AJ, čtvrtek byl vyhrazen pro češtinu (DT), páteční 

dopoledne patřilo didaktickému testu z AJ. 
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Praxe žáků 
Od pondělí 14. května 2018 do pátku 25. května 2018 proběhly praxe. Zúčastnili se jich 

studenti prvních ročníků kombinované formy studia.  
 

Maturity - jaro 2018 
V prvním týdnu skládali zkoušku z dospělosti studenti O4.A (čtyřleté denní maturitní studium) se 
zaměřením Ekonomika a management (ESA). 
Kromě českého a anglického jazyka maturovali ještě z ekonomiky a managementu. VŠICHNI čtvrťáci 
ústní zkoušky zvládli!!! Největší radost jsme měli z angličtiny, kde byly výsledky téměř 100%! 

Od pondělí 21. května 2018 přišli na řadu dálkaři, třída K2.B (dvouleté nástavbové kombinované 
studium). 
Některé trochu pozlobil didaktický test z češtiny, ústní zkoušky ale už zvládli téměř všichni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezinárodní zkoušky ESA 2018 

Mezinárodní zkoušky ESA proběhly v pátek 
25. května 2018. 

Přesně ve 12 hodin je 
zahájila mezinárodní 

komisařka, paní Lucy Thomson z Würzburger 
Dolmetscherschule (SRN). 
Pod jejím dohledem skládali 3 studenti ústní 
zkoušku z ekonomiky, všeobecné angličtiny 
a ekonomické angličtiny. Výsledky z těchto zkoušek 
pak doplnily známky z modulů, které studenti 
zaměření ESA získávali v průběhu celého studia na 
své certifikáty. 
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červen 2018 

Maturitní vysvědčení 2018 
Už poosmé jsme první červnové 

odpoledne předávali maturitní vysvědčení 
v Trojském zámku. 
Vzhledem k tomu, že byli naši maturanti celé 
čtyři roky úzce propojeni s oktavány Trojského 
gymnázia, i předávání maturitních vysvědčení 
muselo proběhnout společně :-). 
Výsledky nás velmi potěšily, máme vysvědčení 
s vyznamenáním i se samými jedničkami! 
Přeji vám všem šťastnou budoucnost. Pokud 
plánujete další vzdělávání, přeji mnoho úspěchů 
při studiu, pokud zůstáváte v pracovním 
procesu, přeji vám, aby vám vybojované 
maturitní vysvědčení umožnilo nějaký pěkný posun v pracovní kariéře. 
Mgr. K. Čížková 

 
50 let ve školství – rozloučení s Ing. Šerpánovou 
Po předávání maturitních vysvědčení jsme se rozloučili s kolegyněmi, které v historii Euroškoly ale 
i dalších škol zanechaly nesmazatelnou stopu. 
 
Uvádíme část proslovu ředitelky školy: 
 
Dnešní odpoledne je ve znamení loučení. 
Loučíme se nejen s vámi, našimi studenty, ale i s některými kolegy, resp. kolegyněmi. 
Po mnoha letech se rozhodla ukončit spolupráci s Euroškolou Praha Mgr. Lubomíra Krejcarová. Učila 
u nás český jazyk, literaturu a základy společenských věd. Rukama jí prošly stovky studentů. Před pěti 
lety přešla právě k dálkařům. Mě osobně uvedla do výuky češtiny a 15 let jsme si vzájemně přisedaly 
u maturit z češtiny. Někteří z vás si možná všimli, že jsme po těch letech tak sehrané, že klademe 

stejnou otázku ve stejné chvíli. 🙂 
Kolegyně tu dnes s námi není, v prvním ročníku má ještě výuku. Dárek a poděkování jsme jí předali ve 
škole. 
Přesto bych ráda na tomto místo velmi srdečně poděkovala. 
 
Kolegyně Krejcarová není jediná, kdo se dnes loučí… 
Ráda bych Vám nyní přečetla jeden e-mail: 
 
Vážený pane ministře, 
obracím se na Vás s možná trochu opovážlivou, ale 
upřímnou prosbou. 
Jsme ekonomicky zaměřená střední odborná škola 
v Troji. Mám zde kolegyni, Ing. Jiřinu Šerpánovou, 
která na konci letošního školního roku dovrší 50 let 
své pedagogické praxe. Učila na několika školách od 
září 1968 a já jsem pyšná na to, že končí právě 
u nás. Kolegyně je vzdor svému věku velice aktivní 
a čiperná, rukama jí prošly stovky, ba tisíce 
studentů. Na naší škole učí několik hodin týdně 
účetnictví, velice kvalitně. 
Protože už se mi ji nepovedlo přemluvit, aby zůstala i v příštím školním roce, ráda bych se s ní 
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oficiálně rozloučila při předávání maturitních vysvědčení 4. června na Trojském zámku. 
Myslím si, že je to událost hodná účasti z nejvyšších míst, a tak bych Vás ráda k nám do Troji pozvala. 
Chápu však, že máte velice nabitý program, a tak mne napadlo, že by bylo pěkné, kdybych od Vás 
mohla např. přečíst pozdrav či malou gratulaci. 
Děkuji za Vaši vstřícnost. 
S pozdravem 
Mgr. Kateřina Čížková 
ředitelka školy 
V pátek ráno zazvonil telefon… V pátek v poledne další… Pana ministra školství se mi dnes na Trojský 
zámek dostat… nepodařilo. Jsem ale velice ráda, že zde mohu přečíst jeho blahopřání a předat dárek. 
        
Dopis od ministra školství 
 
I já se za Euroškolu Praha připojuji s velikým díkem, přeji hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let a… užij si ty své velké prázdniny! 
 
Mgr. Kateřina Čížková 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiřina Šerpánová 
Od 1. 9. 1968 vyučovala na OA Beroun předměty účetnictví, výpočetní technika, matematika 
(i večerní studium), 4x týdně tehdy jezdila do Berouna, 1x do Benešova. 
Od 1. 9. 1977 vyučovala na OA Heroldovy sady – účetnictví, ekonomika, statistika, fiktivní firmy, 
výpočetní technika, do roku 2009 (2007 odešla do důchodu). 
S Euroškolou Praha spolupracuje externě od jejího začátku v roce 1992 (s menšími přestávkami). 
Na Euroškole Praha vyučovala a vyučuje účetnictví, dále fiktivní firmy či výpočetní techniku. Určitou 
dobu také byla úzce propojena s praxí, zpracovávala účetnictví pro firmy. 
Zajímá se o kynologii, miluje svého jezevčíka Fildu, se kterým vyráží každý den na dlouhé procházky 
k Hostivařské přehradě, ráda fotografuje. 
 

http://praha.euroskola.cz/wp-content/uploads/2018/06/Dopis-od-ministra-školství.pdf
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Fotografování tříd 2018 
Poslední fotografování maturantů... 

 
 

 

Změna na pozici ředitele školy 
 
Milé studentky, milí studenti, kolegyně, kolegové, vážení rodiče a přátelé, 
ráda bych využila této příležitosti, abych se rozloučila. 
Život plyne, přináší různé situace a změny. I já jsem se rozhodla jednu takovou udělat, a tak od 
1. 8. 2018 již nebudu ředitelkou Euroškoly Praha. 
Novým ředitelem je pan Mgr. Martin Šmíd. 
Kolegu plně podporuji a přeji mu mnoho úspěchů, sílu a pevnou vůli zdolávat ne vždy jednoduché 
úkoly, které s vedením školy souvisejí. 
Žákům přeji mnoho studijních úspěchů a kolegům příjemnou spolupráci s novým panem ředitelem. 
  
Mgr. Kateřina Čížková 

 
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: 14. listopadu 2017, Divadlo: Švandovo divadlo, Představení: Zabít Johnnyho 
Glendenninga 
Druhé představení: 1. prosince 2017, Divadlo: Divadlo Na Fidlovačce, Představení: Famílie 
Třetí představení: 8. ledna 2018, Divadlo: Obecní dům, Představení: Leonard Bernstein 100 let 
Čtvrté představení: 18. února 2018, Divadlo: Divadlo Na Vinohradech, Představení: Lev v zimě 
Páté představení: 14. března 2018, Divadlo: Činoherní klub, Představení: Urna na prázdném jevišti 
Šesté představení: 19. dubna 2018, Divadlo: Divadlo pod Palmovkou, Představení: Králova řeč 
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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 
2017/2018 

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

 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2017/2018 
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení 
 

V březnu 2018 proběhl na Euroškole Praha každoroční interní audit ISO německé společnosti 
CERTQUA, při kterém nebyly zjištěny závažné závady. Doporučení z předcházejícího auditu byla 
realizována v průběhu školního roku 2017/2018. 

Během auditu, který vedla paní P. Kaltofen, bylo zjištěno, 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. 
Euroškola Praha dodržuje a splňuje politiku kvality. 
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 
 

 
1. Výsledky hospodaření školy za rok 2017 (účetní období) 
 

PŘÍJMY Kč 

1 příjmy celkem 2 851 856 

2 dotace příjmy 1 282 090 

3 školné příjmy 1 093 867 

4 hospodářská činnost příjmy                                    255 585 

5 ostatní příjmy 220 314 

VÝDAJE 2 425 920 

1 investiční výdaje  

2 neinvestiční výdaje 2 826 920 

z toho  

2.1 mzdové náklady                                                      1 596 506 

2.2 učební pomůcky a drobný materiál                         146 614 

2.3 energie                                                                     74 753 

2.4 nájemné                                                                   92 700 

2.5 odpisy                                                                       0 

2.6 služby pro školu                                                      793 280 

2.7 provozní náklady ostatní                                         123 067 

   
 
 

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 31. 7. 2018. 
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VIII. Další informace 
 
Přílohy Výroční zprávy: 

1. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2017/18 
2. Učební plán 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
3. Učební plán 64-41-L/51 Podnikání 
4. Zpráva auditora 
5. Zápis ze školské rady 4. 10. 2018 
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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 175x 
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: 4. 10. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 1. října 2018      Mgr. Martin Šmíd 
        ředitel Euroškoly Praha 
 
 
 
 
zpracovala: Mgr. Kateřina Čížková 


