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škola - předávání informací:
oficiální kanály:
web školy lupacovka.cz
portál skolaonline.cz
další:
email rodiče 
email žáci - od 5. do 9. roč. mají žáci školní 
adresy a přístup k online aplikacím MS Office



koronavirus.edu.cz

testovani.edu.cz

informace k současné situaci



Poděkování za spolupráci žákům i rodičům
- distanční výuka
- testování



škola:
- online výuka
- zapůjčení ICT:
- zprostředkování internetu zdarma
- zavedení konzultačních hodin pro nevysílané 
předměty
- individuální konzultace - ve škole
- spolupráce se školním psychologem a školní 
speciální pedagožkou



škola - připomenutí pravidel - změny 
pedagogů
- zpravidla po 2. ročníku změna TU
- od 6. roč. zpravidla na každý předmět jiný 
pedagog



REVIZE RVP -> úprava ŠVP

od 1. 9. 2021 1. až 6. ročník
-> 9. ročník 1. 9. 2024



nový další cíl základního vzdělávání:
pomáhat žákům orientovat se v digitálním 
prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, 
kritickému a tvořivému využívání digitálních 
technologií při práci, při učení, ve volném čase i při 
zapojování do společnosti a občanského života.



nová další klíčová kompetence:
kompetence digitální
Na konci základního vzdělávání žák: 
- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení 
do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či 
řešený problém použít 
- získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k 
tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 
- vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 
digitálních prostředků 
- využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil 
či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 
- chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými 
technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání 
- předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na 
jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky 



- zcela nově zpracovaná vzdělávací oblast 
Informatika
od 4. do 9. ročníku vždy 1 h týdně



Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia 5., 7., 9. ročník
- VP pro 1. st. PaedDr. Kudynová, pro 2. stupeň Mgr. Kubrová
- jednotné přijímací zkoušky: 9. ročník 3. a 4. 5., školní přijímací zkoušky 
3. – 19. 5., jednotné přij. zkoušky 5. a 7. roč. 5. a 6. 5. 
- prodloužen časový limit na testy
- Výsledky 19. - 21. 5. 
- zápisové lístky pro 5. a 7. ročník po přijetí žáků u vých. poradkyň
- povinné testování žáků před přijímacími zkouškami – možno i ve škole,  
byl zaslán dotazník zák. zástupcům, 9. roč. vyplnit do 22.4., 5. a 7. roč. 
do 23. 4. 2021
testování ve škole: 9. ročník 27. 4., 5. a 7. ročník 29. 4.
- sledovat zprávy ve Škole online a na webu v článku Přijímací řízení na 
střední školy pro školní rok 2021/2022



Soutěže - obvodní a krajská kola– výsledky
Dějepisná olympiáda: I. kategorie: okresní kolo 5., 4. a 1. místo, krajské kolo 5. 
místo
Zeměpisná olympiáda: kategorie A: okresní kolo 7., 5. a 4. místo, kategorie B: 
okresní kolo 10., 9. a 7. místo, kategorie C: okresní kolo 11., 9. a 2. místo, krajské 
kolo 8. místo
Fyzikální olympiáda: kategorie F: okresní kolo 3. a 1. místo, postup do krajského 
kola
Chemická olympiáda: kategorie D: okresní kolo 8., 4. a 3. místo, postup do 
krajského kola
Olympiáda v českém jazyce: I. kategorie: okresní kolo 5., 4. a 2. místo, krajské kolo 
24. místo
Matematická olympiáda: kategorie Z6: okresní kolo 5. místo, kategorie Z7: 7. 
místo, kategorie Z8: 8. – 11. místo
Interně jsme zorganizovali školní kola soutěží v anglickém a německém jazyce.



Zápis do 1. ročníku 14. 4. - 15. 4. 2021
- opět bez dětí
- k zápisu přišlo cca 100 zájemců
- otevíráme 3 první třídy



Proběhlo: 
Erasmus+ 2018 - 2021 
- druhá návštěva skupiny italských žáků – nahrazena 
online setkáním 8. 2. - 12. 2. 2021
- koordinátoři za školu: L. Bovo, N. Krivosheeva
- žáci 8. ročník - proběhlo
- žákovské prezentace na webu školy 
2 vyhodnoceny jako nejlepší ze zúčastněných škol
- léto 2021 - sepsání závěrečné zprávy



Výuka češtiny pro cizince - projekt
- jsme zařazeni do sítě škol MHMP
- stále možno využít
- kontaktovat paní učitelku H. Ullrichovou
ullrichova@lupacovka.cz



Připravované aktivity a projekty

Šablony III pro ZŠ Lupáčova

- 2021 - 2023  schváleno, i nadále bude ve škole 
pracovat:

- školní speciální pedagog - Mgr. M. Tumpachová 
(tumpachova@lupacovka.cz)
- školní psycholog - dr. P. Beroušek
(berousek@lupacovka.cz)



Připravované aktivity a projekty

školní parlament

(dr. M. Dlouhý 2. st., Mgr. Černevová – školení, 1. st.)
- přípravné aktivity - po návratu žáků do škol



Připravované aktivity a projekty

revitalizace dvora

- příprava prostor pro volnočasové aktivity školy
- velké poděkování:
p. Š. Štréblovi, místostarosta MČ Praha 3
p. Vronskému, člen ŠR ZŠ Lupáčova a předseda komise 
pro Výchovu a vzdělávání MČ P 3 - vedou jednání s 
majitelem dvora o podmínkách pronájmu



Připravované aktivity a projekty

využití sportoviště Olšanská ul.

- přechází pod SARAP
- využití pro ZŠ Lupáčova - výuka Tv
- škola požaduje možnost využití i v odpoledních 
hodinách pro výuku Tv
- proběhlo jednání s ředitelem SARAP ing. Bartáskem



Připravované aktivity a projekty

Výzva 37

- projekt EU a MHMP
- školou podaná žádost schválena
- rekonstrukce odborných učeben biologie a chemie
- až 2 431 535Kč)
- probíhají přípravy



Připravované aktivity a projekty

rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky

- projekt připraven
- realizace investiční akce - předpoklad 2022
- realizuje zřizovatel MČ P 3



Participativní rozpočet, tzv. PéBéčko Lupáčovka

● celoškolní projekt participativního rozpočtování: 
Pébéčko (PARTICIPATORY BUDGETING)

● projekt umožňuje žákům aktivně ovlivnit investici 
rozpočtu (25 000 Kč)

● každý žák/třída má možnost svým nápadem změnit 
prostředí a atmosféru v naší škole



Kdo a jak se může se svým nápadem do Pébéčka zapojit?

Ročníky 1. až 9.

Jaký projekt mohu navrhnout? (Téma)
Volnočasové prvky

Nové vybavení školy

Sportovní prvky a vybavení

Kolik může být projektů?

Každá třída může podat maximálně jeden návrh pro konečné 
schválení do 30.5.2021 

-> schvalovací proces vedení školy o realizovatelnosti podaných 
projektů, ze kterých vzejde 10 nejlepších pro celoškolní hlasování



Průběh projektu

1. Návrhy tříd

2. Schválení deseti nejlepších návrhů

3. Kampaň projektů

4. Celoškolní hlasování

5. Výsledky

6. Realizace



Cíle projektu

● Žáci získají možnost ovlivnit prostředí školy

● Učí se komunikaci a spolupráci v 

týmu/třídě/skupině

● Přímo se učí demokratickým procesům

● Vyzkouší si prezentaci vlastního projektu (kampaň)

● učí se odpovědnosti ke svému okolí



Další informace k participativnímu rozpočtu podá:

● pan učitel Mgr. J. Šerf (serf@lupacovka.cz)

● paní učitelka Ing. J. Tomášková 

(tomaskova@lupacovka.cz)



- pořádá MČ P 3 a DDM Ulita
- podrobnosti na webu školy a 
na ulita.cz/tabory


