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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK  2011/2012 

1. Základní údaje o škole 

 Název školy, adresa: Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, 261 01 Příbram   

 Zřizovatel: Město Příbram 

  IČO: 47074370 

       IZO ředitelství školy: 114 001 871 

 Kontakty: 

 číslo telefonu, faxu: 318 623 816 

 e-mailová adresa: zs5@pb.cz 

 www stránky: www.5zs-pb.cz 

Ředitelka školy: PhDr. Iva Palánová do 31.3.2012, Mgr. Eva Kašparová, v.z. od 1.4.2012 do 

31.7.2012, Mgr. Jaroslav Kopecký od 1.8.2012     
Statutární zástupkyně pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Eva Kašparová  

Zástupci pro organizaci a ekonomiku: RNDr. Milan Brabenec, RNDr. Jitka Panochová 

Členové školské rady:            p. Stanislav Růţička – zástupce zřizovatele  

  Mgr. Jaroslav Kopecký – zástupce zřizovatele  

  Mgr. Kateřina Jobeková – zástupce rodičů 

  pí Marcela Ševčíková – zástupce rodičů 

  Mgr. Jana Batelková – zástupce školy 

  Mgr. Jiřina Bartlová – zástupce školy        

 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny 

za hodnocený školní rok: 29.8.2007 s účinností 1.9.2007 

2. Charakteristika školy 

 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

Hlavní činnost:  

Základní škola – poskytuje vzdělávání ve vzdělávacím programu základního vzdělávání 

vedoucí k dosaţení základního vzdělání. 

Školní druţina – poskytuje zájmové vzdělávání. 

Školní jídelna – zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. 

 

Doplňková činnost:  

a) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících regeneraci 

a rekondici 

b) hostinská činnost 

c) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy a školských 

zařízení zřizovaných městem Příbram (bez zisku) 

d) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy a školských 

zařízení zřizovaných Středočeským krajem nacházejících se na území města Příbram 

(bez zisku) 

mailto:zs5@pb.cz
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 Materiálně technické podmínky pro výuku   

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 je příspěvková organizace města Příbram od 1.1.1994. 

Vykonává činnost školy, školní druţiny a školní jídelny. Tradice tříd zaměřených na výuku 

hudební a výtvarné výchovy přetrvává i ve vlastním školním vzdělávacím programu (dále také 

ŠVP). Jako povinný cizí jazyk je vyučována angličtina. 

Ve škole pracuje celkem 60 zaměstnanců, z toho 37 učitelů, 8 vychovatelů a 15 provozních. 

Ředitelka školy ustanovila v tomto školním roce 3 své zástupce: první garantoval oblast 

výchovy a vzdělávání a dva další pak organizačně-ekonomickou činnost. První zástupce plnil 

současně funkci hlavního koordinátora tvorby a ověřování školního vzdělávacího programu a 

výchovného poradce pro 2. stupeň a od 2.4.2012 po odvolání ředitelky byl do 31.7.2012 

pověřen řízením školy. Druhým koordinátorem školního vzdělávacího programu byla vedoucí 

metodička na 1. stupni. Vedení školy zpracovalo plán kontrolní a hospitační činnosti, vedoucí 

metodických předmětových komisí mají zpracované plány jejich činnosti. Škola se zapojila do 

projektu Přidruţená škola UNESCO, je Pilotní základní škola KEV jako centra modernizace 

vzdělávání pro udrţitelný rozvoj a získala titul na období 2010 – 2012 „Škola udrţitelného 

rozvoje“. Všichni pedagogové prošli dalším vzděláváním v oblasti ICT.   

Základní škola sídlí ve třípatrové budově, součástí je budova školní jídelny, umístěná v zahradě 

školy. Zde je i hřiště s asfaltovým povrchem, které v současné době parametry pro kvalitní 

výuku tělesné výchovy nesplňuje. V budově školní jídelny jsou umístěny dvě kmenové třídy 

s odděleními školní druţiny, další oddělení školní druţiny jsou umístěna v budově školy 

v kmenových třídách. S hlavní budovou jsou spojeny dvě tělocvičny. V roce 2009 byly 

realizovány v rámci projektu energetických úspor zateplení budovy, výměna oken, nová 

venkovní omítka a regulace topné soustavy z dotace Evropské unie a Státního fondu  ţivotního 

prostředí za podpory a finanční spoluúčasti zřizovatele.  

Výuka praktických činností probíhala v dílnách a ve cvičné kuchyni, výuka výtvarné výchovy 

v  odborných učebnách Vv a v keramické dílně. Pravidelně bylo vyuţíváno pět interaktivních 

tabulí (odborná učebna zeměpisu, chemie, jazyků a dvě kmenové třídy). Podařilo se vybudovat 

infocentra a čtenářské kouty v chodbách školy ve 2. a 3. patře, je zde i moţnost napojení na 

internet a vyuţití PC. Jednotlivá poschodí budovy jsou vybavena relaxačními koutky pro ţáky a 

mobilní učebnou s moţností pouţití dataprojektoru. 

V tomto školním roce byla škola nominována v pořadu ČT „Nejlepší česká škola“ mezi 

120 škol v ČR z více neţ 2000 přihlášených. Ve 3. dílu pořadu zvítězila a byla pozvána do 

národního kola, které se konalo 18.6.2012 v Českém Krumlově. Zde v rámci České republiky 

získala  3. místo. 

 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava 

vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 

Školní vzdělávací program „Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu“ čj. 1022/2008 

byl realizován v 9. ročníku, školní vzdělávací program „Nejde o to být první, ale být nejlepší, 

jak dokáţu“ čj. 699/2011  v 1. - 8.ročníku. 

 

V rámci projektu OP VK 1.1 – Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění 

vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem 

Příbram (projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky) byly do ŠVP zpracovány dvě inovace v oblasti finanční gramotnosti 

a  EVVO.  
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Počet tříd a ţáků – podle programu vzdělání k 30.6.2012 

Kód a název vzdělávacího programu 
Počet 

ţáků 

Počet 

tříd 

Průměrný 

počet ţáků/tř. 

Školní vzdělávací program „Nejde o to být první, ale být 

nejlepší, jak dokáţu“ čj.  1022/2008 
49 2  24,5 

Školní vzdělávací program „Nejde o to být první, ale být 

nejlepší, jak dokáţu“ čj.  699/2011 
548 24 22,8 

Celkem  597 26 23,0 

Pozn.: Třídy s rozšířenou výukou Vv, Hv a se všeobecným zaměřením bývají spojovány dle počtu ţáků do 

kmenové třídy. 

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: 

 pozitivní klima (estetické předměty jako prostředek výchovného působení), 

 vybavit ţáky souborem klíčových kompetencí, znalostí a dovedností na úrovni, která je 

pro ně dosaţitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti, 

 cíle ţáků, učitelů i rodičů by měly být velmi blízké, v ideálním případě totoţné,  

 škola jako zdroj získávání informací a dovedností a místo vzájemné komunikace a 

tolerance,   

 ţák bude získávat a vytvářet si zdravý názor na ţivot a svět a učit se pracovat i 

relaxovat. 

 

Od září 2005 škola intenzivně pracovala na tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu. 

Společná práce na ŠVP byla zakončena 30. dubna 2007 a k 31.5.2007 byl ŠVP předán školské 

radě k připomínkování a schválení společně se školním řádem, jehoţ součástí jsou „Pravidla 

hodnocení ZŠ, Příbram VII, 28. října 1“ platná od 1. 9. 2007. Dokumenty byly projednány a 

schváleny 19. června 2007. V průběhu školního roku 2007/2008 byl program připomínkován 

a upravený předloţen k projednání 11.6.2008 školské radě, která schválila jeho druhou variantu 

s účinností od 1.9.2008. Ve školním roce 2010/2011 byl program revidován a tuto třetí verzi 

schválila školská rada k 9.6.2011 (čj. 699/2011) s platností k 1.9.2011. Poslední 4. verze ŠVP 

se zapracováním dvou inovací (viz výše) byla schválena v červnu 2012 a je platná od 1.9.2012 

pro všechny ročníky 1. i 2. stupně.  

 

Rozšířená výuka hudební výchovy 

Dotace tři hodiny týdně zahrnuje pěveckou a pohybovou výchovu, hru na zobcovou flétnu a 

dětské Orffovy nástroje. Děti mohou rozvíjet své nadání v pěveckých souborech a školním 

orchestru. Dvakrát do roka pořádají hudební třídy pravidelné koncerty (vánoční a jarní), 

vystupují na mezinárodních přehlídkách pěveckých sborů v Příbrami a v Praze a účastní se 

dalších kulturně-společenských akcí. Výuka probíhá ve dvou odborných učebnách hudební 

výchovy. 

 

Rozšířená výuka výtvarné výchovy 

V hodinách se ţáci učí rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii. Získávají 

znalosti a dovednosti ve všech oblastech výtvarného umění – v kresbě, malbě, grafice 

i plastické a prostorové tvorbě. Děti se učí pracovat různými výtvarnými technikami (např. 

lineární a stínovaná kresba, malba, suchá jehla, linoryt, kašírování, keramika). Výuka probíhá 

ve dvou odborných pracovnách a v keramické dílně. Součástí výuky jsou i výtvarné práce 

v plenéru. Časová dotace předmětu je tři vyučovací hodiny týdně. Výtvarné práce našich ţáků 

je moţné zhládnout nejen ve škole, ale i na různých výstavách (galerie, divadlo). Ţáci se 
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úspěšně účastní různých výtvarných soutěţí. Jiţ pravidelně pořádáme pro ţáky výtvarné 

exkurze spojené s tvůrčími dílnami.  

 

Další nabídka 

Ţáci všech tříd měli moţnost výběru z 11 volitelných předmětů. Vyučujeme čtyři cizí jazyky – 

anglický, německý, francouzský a ruský. Škola věnuje pozornost ţákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Ve škole pracoval uţší realizační tým ve sloţení zástupce ředitele pro 

výchovu a vzdělávání, oba školní metodikové prevence, oba výchovní poradci, speciální 

pedagog a od 1.9.2011 i školní psycholog. Tým se scházel 1x týdně a k některým jednáním byli 

zváni také třídní učitelé. Škola velmi úzce spolupracuje s PPP a SVC Příbram, které poskytují 

dle potřeby konzultace pedagogům. Od školního roku 2007/2008 spolupracuje škola také s SPC 

Jedličkův ústav v Praze a od roku 2010 s SPC Kladno, Magdalena o.s. Příbram a odborným 

lékařským pracovištěm.  

Nadaní a talentovaní ţáci se zúčastňují soutěţí a olympiád v jednotlivých předmětech. 

Ve škole pracují v odpoledních hodinách zájmové krouţky s různým zaměřením (sportovní 

hry, florbal, sportovní gymnastika, výtvarné techniky, divadelní, anglický jazyk, keramika, 

chovatelství – akvaristika – teraristika a krouţky při školní druţině). 

3. Škola a školská zařízení  

Škola – nejvyšší povolený počet ţáků a naplněnost k 30.9.2011  

Druh/typ školy  IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

ţáků 

Skutečný 

počet 

ţáků 

Přepočtený 

počet 

pedagogických 

pracovníků 

Počet ţáků 

na přepočtený 

počet ped. 

pracovníků 

Základní škola 114001871 800 604 43,206 13,980 

 

 

Školská zařízení – nejvyšší povolený počet ţáků (strávníků) a naplněnost (k 30.9.2011)  

Školské zařízení IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet ţáků 

(strávníků) 

Skutečný 

počet ţáků 

(strávníků) 

Z toho 

cizích 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Školní druţina 114001880 210 237/8 oddělení 0 6,5 

Školní jídelna  114001898 560 532 0 7,0 

 

Škola provozovala 10 druhů doplňkové činnosti (sportovní a relaxační náplň, občerstvení). 

Doplňkovou činnost zajišťoval 1 zaměstnanec. 

4. Souhrnné údaje o ţácích školy   

I. Počty tříd a ţáků školy k 30.9.2011 

Ročník Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. 

1. 85 3 28,3 

2. 82 4 20,5 

3. 89 4 22,3 

4. 62 3 20,7 

5. 69 3 23,0 
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6. 60 2 30,0 

7. 63 3 21,0 

8. 44 2 22,0 

9. 50 2 25,0 

Celkem  k 30.9.2011 604 26 23,2 

Celkem  k 29.6.2012 597 26 23,0 

 

II. Zápis do prvního ročníku 

Počet ţáků u zápisu Počet přijatých ţáků Počet odkladů pro školní rok 

87 76 11 

 

Celkem bylo zapsáno do 3 tříd 17 ţáků se zaměřením na hudební výchovu, 36 ţáků se 

zaměřením na výtvarnou výchovu a 19 se všeobecným zaměřením. 

 

Pro zápis do 1. ročníku ve školním roce 2012/2013 byla sestavena kritéria hodnocení pro třídy 

se zaměřením na výtvarnou výchovu: 

 způsob drţení kresebného nástroje, štětce, manipulace s ostatními výtvarnými nástroji 

(kelímek s vodou, vodové barvy aj.), 

 pouţívání základních barev, 

 lidská postava a její části, 

 zaplnění formátu papíru – velikost, kompozice, 

 popis reality a fantazijní ztvárnění. 

Kritéria hodnocení pro třídy se zaměřením na hudební výchovu : 

 zpěv písně, 

 rytmus, 

 intonace. 

 
III. Změny počtu ţáků během školního roku 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 

Přišlo 0 0 1 0 2 0 0 1 1 5 

Odešlo 3 1 0 1 1 1 1 2 2 12 

 

 

IV. Ţáci přijatí ke vzdělávání na střední škole (pro školní rok 2011/2012)   

Typ školy Počet přijatých ţáků 

Víceleté gymnázium 10 

Čtyřleté gymnázium 17 

Střední odborná škola 28 

Střední odborné učiliště 8 

Konzervatoř 0 

 

Název školy Počet přijatých 

Gymnázium Legionářů Příbram, 4 leté 17 

Gymnázium Legionářů Příbram, 8 leté 7 

Gymnázium Pod Sv. Horou Příbram, 6 leté 3 

OA Příbram 5 
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SPŠ Příbram 7 

SZdŠ  Příbram 2 

ISŠ HP Příbram 5 

SOŠ a SOU Dubno 3 

SOŠ Březnice 2 

SOŠ a SOU Hořovice 1 

OU a Praktická škola Příbram 4 

VOŠ a SOŠ dopravní Praha1 1 

SPŠ oděvní Praha 1 1 

Anglo-německá obchodní akademie Praha-Břevnov 1 

SPUŠ Praha Nový Zlíchov 1 

Dívčí katolická škola Praha 1 1 

SUPŠ Český Krumlov 1 

SOU a OU Praha Chuchle 1 

Celkem 63 

Cizí státní příslušníci: EU 1, ostatní 2, nezjištěno 1 

Počet ţáků dojíţdějících do školy z jiných obcí:  

Do školy dojíţdělo z okolních obcí celkem 106 ţáků (Bohutín, Březnice, Dominikální Paseky, 

Dubenec, Dubno, Háje, Hříměţdice, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kosobudy, Kozičín, Lazec, 

Lešetice, Lhota u Příbrami, Milín, Mirovice, Modřovice, Narysov, Pečice,  Pečičky, Pičín, 

Podlesí, Roţmitál pod Třemšínem, Sádek, Stará Huť, Solenice, Tochovice, Trhové Dušníky, 

Višňová, Vranovice, Vysoká Pec, Vysoká, Zavrţice, Ţeţice). 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných 

 O ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami se ve školním roce 2011/2012 starali dva 

výchovní poradci, školní psycholog, speciální pedagog, dva koordinátoři ŠVP a jeden 

asistent pedagoga pod vedením zástupce ředitele školy pro výchovu a vzdělávání. Speciální 

pedagog vedl 2 skupiny ţáků 1. stupně s poruchami učení, kteří byli vzděláváni 

reedukačními metodami v rámci hodin českého jazyka 1 hodinu týdně. Ţákům byly 

nabízeny, stejně jako jejich zákonným zástupcům, konzultační hodiny a odborná pomoc ze 

strany všech členů odborného týmu.  

 Na druhém stupni byl nabídnut ţákům volitelný předmět Cvičení z českého jazyka. 

Předmět byl otevřen pro ţáky 6. a 7. ročníku a pro velký zájem bude nadále nabízen 

pro školní rok 2012/2013 pro oba ročníky. Tento předmět vedl speciální pedagog a 

obsahem předmětu byly postupy a formy vedoucí k nápravě poruch učení, napomáhající 

ţákům k lepším výkonům a motivaci k učení. Výchovní poradci úzce spolupracovali 

po celý školní rok s PPP a SVP Příbram, které poskytovaly metodickou pomoc jim 

i pedagogům školy. Všichni ţáci se spec. vzdělávacími potřebami – poruchami učení byli 

hodnoceni klasifikačními stupni.  

 V tomto školním roce integrovala škola 5 ţáků se zdravotním postiţením. Ve třídách 

s těmito ţáky pracoval 1 asistent pedagoga v rozsahu 0,3 úvazku pod vedením speciálního 

pedagoga, výchovného poradce a školního psychologa; ten individuálně také s ţáky 

pracoval po celý školní rok v rámci náplně práce vycházející z projektu EU peníze školám. 

V průběhu roku probíhalo také vzdělávání členů pedagogického sboru v PPP Příbram 

v oblasti ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně ţáků s poruchou chování 
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(ADHD), které škola integruje. Běţné jsou konzultace s odborníky, supervize a spolupráce 

s odborným lékařským pracovištěm. Ve spolupráci s SPC Kladno byl zpracován 

individuální vzdělávací plán pro jednoho ţáka 7. ročníku. 

 PPP Příbram zatím nebyli diagnostikováni ţáci mimořádně nadaní. Nadaní ţáci měli 

moţnost se rozvíjet prostřednictvím účasti v soutěţích a olympiádách. Úspěchů dosáhli 

v oblasti matematiky (přední místa obsadili především ţáci 5. ročníků). Tradičně dosáhli 

ţáci úspěchů ve výtvarných, hudebních a sportovních soutěţích. Škola spolupracovala 

s pracovnicí  PPP Příbram Mgr. Přibylovou, která je stanovena jako odborný pracovník pro 

mimořádně nadané ţáky.  

  

Činnost tříd se zaměřením na hudební výchovu 

Děti se pod vedením svých pedagogů - PaedDr. Evy Káčerkové a Mgr. Heleny Kaiserové 

zúčastnily Festivalu příbramských pěveckých sborů a Mezinárodních přehlídek pěveckých 

sborů pořádaných v Divadle A. Dvořáka v Příbrami a v Ruské  škole v Praze. Tradicí se stal 

vánoční koncert v Divadle A. Dvořáka  a jarní koncert v aule ZŠ Jiráskovy sady. Svými 

kulturními vystoupeními obohacovali ţáci hudebních tříd různá společenská setkání – Den 

učitelů, slavnostní předávání vysvědčení ţákům 9. ročníků na Malé scéně Divadla A. Dvořáka, 

koncerty dětem v mateřských školách v předvánočním období a předvedli své umění i hostům, 

kteří navštívili školu, např. delegaci pedagogů z Voroněţe. Školní orchestr zahajoval vernisáţ 

výtvarných prací v Divadle A. Dvořáka či republikové finále soutěţe středních ekonomických 

škol na Zámečku v Příbrami. Nemůţeme opomenout také celostátní soutěţ o Nejlepší českou 

školu – postup do celostátního kola 18.6.2012 v Českém Krumlově. 

 

Činnost tříd se zaměřením na výtvarnou výchovu  

V průběhu školního roku se ţáci školy pod vedením Mgr. Vitáskové, Mgr. Ţemličkové, 

Mgr. Vöröšové, pí uč. Smotlachové i dalších učitelek úspěšně zúčastnili řady výstav, soutěţí a 

dalších akcí, podíleli se i na výzdobě prostor školy: 

 výstava výtvarných prací s názvem „Barvy duhy“ v Divadle A. Dvořáka Příbram – 

Krasohledění 2011, 

 v soutěţi „Příbramský anděl“ pořádané ISŠ hotelového provozu, obchodu a sluţeb, 

Příbram získali první a druhé místo, 

 výstava fotografií „Svět na fotografiích očima našich ţáků“ na schodištích v budově 

školy; některé fotografie ţáci upravovali na počítačích v předmětu Výtvarné grafiky, 

nebo při něm vytvářeli  různé výtvarné kompozice,  

 putovní interaktivní výstava z IQ Park Liberec „Hry a klamy“ v galerii Fr. Drtikola 

v Příbrami – návštěva výtvarných i nevýtvarných tříd 1. i 2. stupně,  

 keramika s rodiči a ţáky IV. A – uskutečnila se v keramické dílně školy, 

 výtvarné exkurze pro ţáky 6. – 9. ročníku – Bílkova vila v Praze – tvůrčí dílna, 

architektonická procházka Praţským hradem, Zlatá ulička, věţ Daliborka, chrám sv. 

Víta a Malá Strana,  

 ověřování DUM v projektu EU peníze školám – výtvarné grafiky 7. ročník – rozvíjení 

smyslové citlivosti,  

 výtvarná soutěţ „Pohádková kníţka Třídilka“ – pohádka s ilustracemi 

 7. ročník mezinárodní soutěţe „Pod modrou oblohou“ – propojení výtvarné výchovy 

a práce s počítačem na téma „Vesmír“, 
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 projektový den s Angličanem v rámci OP VK – výtvarný projekt s vyuţitím anglického 

jazyka – vybraní ţáci 8. a 9. ročníku , Humanitární program KIDS TO KIDS - Děti 

dětem 

 účast ţáků v mezinárodním humanitárním programu Kids To Kids – Děti dětem; 

připravili drobné dárkové balíčky s pozdravem v angličtině a svojí fotografií, kreslili 

obrázky a posílali zprávu školáčkům v Nikaraqui,  

 dlouhodobý výtvarný projekt „Prales a ţivot v něm“ pro ţáky 1. a 2. stupně  

 „Malý snílek s rodinou a přáteli“ – výtvarná soutěţ pro kolektivy ţáků 1. stupně,  

 celostátní soutěţ o Nejlepší českou školu – postup do celostátního kola 18. 6. 2012 

v Českém Krumlově – vzájemná spolupráce výtvarníků a hudebníků na přípravách celé 

akce. 

 výzdoba jídelny v prosinci 2011 – projekt pod názvem „Větvení“ byl inspirován nejen 

přírodou, ale prolíná i moderní abstraktní malbou; pracovali na něm ţáci 1. i 2. stupně, 

 vánoční jarmark – uskutečnil se 1. 12. 2011, 

 plakát na Vánoční koncert hudebních tříd – ţáci 1. a 2. stupně – vzájemná spolupráce 

mezi výtvarníky a hudebníky naší školy, 

 příprava zápisu do 1. ročníku se zaměřením na Vv , 

 školní časopis – 5. číslo v měsíci lednu 2012. 

 

V. Ţáci se zdravotním postiţením podle druhu postiţení k 30.9.2011 

Druh postiţení Počet ţáků 

Mentální postiţení 0 

Sluchové postiţení 0 

Zrakové postiţení 0 

Vady řeči 0 

Tělesné postiţení 4 

Souběţné postiţení více vadami 0 

Vývojové poruchy učení a chování 12 

Autismus 0 

 

Podle individuálních vzdělávacích plánů se na 1. stupni vzdělávalo 8 ţáků, na 2. stupni rovněţ 

8. ţáků. Ţáků vyţadujících individuální přístup bylo na 1. stupni 43, na 2. stupni 49. 

 

5. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

I. Prospěch ţáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k 30.6.2012 

Třída 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

I.A 27 0 0 

I.B 28 0 0 

I.C 27 0 0 

II.A 20 0 0 

II.B 19 1 0 

II.C 25 0 0 

II.D 14 2 0 
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III.A 22 1 0 

III.B 17 5 1 

III.C 21 2 0 

III.D 16 5 0 

IV.A 17 5 0 

IV.B 18 1 0 

IV.C 19 0 0 

V.A 14 11 1 

V.B 16 6 0 

V.C 18 4 0 

VI.A 15 12 2 

VI.B 17 13 0 

VII.A 5 15 2 

VII.B 6 11 2 

VII.C 7 13 1 

VIII.A 7 12 2 

VIII.B 8 13 1 

IX.A 10 13 0 

IX.B 5 21 0 

Celkem   596  ţáků 418 166 12 

1 ţák nehodnocen z důvodu plnění školní docházky v zahraničí  

Počet ţáků hodnocených slovně: 0 

a) ve všech předmětech:  0 

b) pouze ve vybraných předmětech: 0 

 

Opravné zkoušky se uskutečnily ve dnech 29. a 30.8.2012. Konalo je celkem pět ţáků, z toho 

dva po dvou předmětech: 

Předmět Prospělo Neprospělo 

Matematika 1 2 

Fyzika 1 0 

Zeměpis 1 0 

Český jazyk a literatura 1 1 

 
II. Výsledky testování ţáků 

Výsledky testů SCIO ţáků  9. ročníků ve školním roce 2011/2012  

Předmět OSP Český jazyk Matematika Anglický jazyk 

Třída skupinový percentil skupinový percentil skupinový percentil skupinový percentil 

IX.A 35 46 35 34 

IX.B 29 30 29 24 
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Projekt „Diagnostika stavu a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj“, 14. - 16.2.2012 

9. ročník 

předmět 
Ú (úspěšnost v daném 

předmětu) % 
ČR (úspěšnost školy) % 

Stč. kraj  

(úspěšnost školy) % 

Český jazyk 58 27,8 30,5 

Matematika 40 49,7 61 

Anglický jazyk 58 47,1 50,9 

Chemie 40 7,1 6,8 

Fyzika 67 51,0 54,2 

Biologie 55 18,3 17,0 

 

Plošné testování ţáků 5. a 9. ročníku; MŠMT, květen – červen 2012.  

 5. ročník. 

 

Matematika 
Ţáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy 

  základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší 

Třída V.A 16 3 47% 63% 45% 56% 54% 83% 43% 60% 

Třída V.B 21 14 71% 56% 70% 50% 79% 57% 64% 59% 

Třída V.C 21 10 60% 56% 64% 57% 64% 60% 52% 54% 

Škola 58 27 59% 57% 60% 53% 65% 61% 53% 57% 

ČR 80198 36299 60% 61% 60% 61% 66% 68% 54% 56% 

 

 

Český jazyk Ţáků Test 
Porozumění 

textu 

Pravopis a 

mluvnice 

Slovní zásoba a 

slovotvorba 

  základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší 

Třída V.A 16 9 55% 60% 64% 67% 47% 61% 65% 79% 

Třída V.B 21 17 75% 71% 80% 65% 69% 72% 83% 83% 

Třída V.C 18 13 57% 69% 59% 85% 45% 73% 79% 87% 

Škola 55 39 63% 68% 68% 72% 54% 70% 75% 84% 

ČR 80116 61129 63% 70% 63% 71% 64% 71% 69% 78% 
 

Větná skladba Sloh a literatura 

základ těţší základ těţší 

54% 53% 51% 38% 

71% 76% 77% 42% 

41% 50% 78% 62% 

55% 62% 69% 48% 

52% 65% 69% 65% 
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Anglický jazyk Ţáků Test 
Čtení s 

porozuměním 
Gramatika Konverzace 

  základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší 

Třída V.A 16 13 52% 24% 44% - 43% 18% 0% 23% 

Třída V.B 22 11 48% 29% 43% - 25% 20% 27% 27% 

Třída V.C 16 8 45% 16% 34% - 25% 14% 19% 13% 

Škola 54 32 48% 23% 41% - 27% 18% 20% 22% 

ČR 78859 56754 60% 43% 47% - 38% 38% 25% 47% 
 

Slovní zásoba Poslech 

základ těţší základ těţší 

63% 35% 52% - 

67% 45% 51% - 

59% 22% 53% - 

64% 35% 52% - 

73% 50% 68% - 

 

Plošné testování ţáků 5. a 9. ročníku; MŠMT, květen, červen 2012.  

9. ročník. 

Anglický jazyk Ţáků Test 
Čtení  

s porozuměním 
Gramatika Konverzace 

  základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší 

Třída IX.A 21 13 61% 57% 38% - 65% 50% 63% 67% 

Třída IX.B 21 14 44% 50% 17% - 33% 44% 21% 70% 

Škola 42 27 53% 53% 27% - 50% 47% 43% 69% 

ČR 70273 51555 59% 57% 61% - 53% 54% 39% 66% 
 

Slovní zásoba Poslech 

základ těţší základ těţší 

44% 56% 77% - 

29% 44% 72% - 

37% 50% 75% - 

41% 55% 70% - 

 

Český jazyk Ţáků Test 
Porozumění  

textu 

Pravopis a 

mluvnice 

Slovní zásoba a 

slovotvorba 

  základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší 

Třída IX.A 21 19 70% 75% 79% - 61% 71% 79% 91% 

Třída IX.B 19 15 61% 61% 60% - 51% 53% 84% 82% 

Škola 40 34 65% 69% 70% - 56% 63% 82% 87% 

ČR 74689 63177 70% 72% 77% 89% 66% 65% 75% 83% 



14 
 

Větná skladba Sloh a literatura 

základ těţší základ těţší 

66% 59% 50% 84% 

52% 47% 67% 63% 

59% 54% 61% 75% 

65% 62% 70% 83% 

 

Matematika Ţáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy 

  základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší základ těţší 

Třída IX.A 21 20 71% 48% 52% 42% 76% 60% 50% 37% 

Třída IX.B 20 13 46% 32% 37% 8% 50% 50% 57% 33% 

Škola 41 33 56% 42% 42% 28% 62% 56% 56% 35% 

ČR 75055 41171 56% 55% 43% 49% 61% 58% 65% 59% 

 

6. Hodnocení chování ţáků 

Chování ţáků k 30.6.2012 – 1. a 2. pololetí celkem 

Třída 
Počet ţáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

I.A 54 0 0 

I.B 57 0 0 

I.C 55 0 0 

II.A 40 0 0 

II.B 40 0 0 

II.C 51 0 0 

II.D 32 0 0 

III.A 46 0 0 

III.B 46 0 0 

III.C 46 0 0 

III.D 42 0 0 

IV.A 44 0 0 

IV.B 38 0 0 

IV.C 38 0 0 

V.A 52 0 0 

V.B 44 0 1 

V.C 44 0 0 

VI.A 56 1 2 

VI.B 60 0 0 

VII.A 51 0 3 

VII.B 38 0 1 

VII.C 40 1 1 

VIII.A 42 0 1 
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VIII.B 42 1 0 

IX.A 45 1 1 

IX.B 52 0 0 

celkem 1185 4 10 

Ve statistice nejsou zahrnuti 4 ţáci z důvodu plnění školní docházky a klasifikace v zahraniční 

škole. 

 

Výchovná opatření k 30.6.2012 –  1. a 2. pololetí celkem 

Třída Pochvaly 
Napomenutí 

třídního učitele 

Důtky třídního 

učitele 

Důtky ředitele 

školy 

I.A 37 2 0 0 

I.B 61 0 0 0 

I.C 33 0 1 0 

II.A 28 1 0 0 

II.B 27 3 0 0 

II.C 26 0 1 0 

II.D 25 1 0 0 

III.A 32 0 0 0 

III.B 24 1 0 0 

III.C 40 1 0 1 

III.D 33 2 0 0 

IV.A 50 5 0 0 

IV.B 18 2 0 0 

IV.C 31 3 0 0 

V.A 16 2 1 0 

V.B 31 4 2 1 

V.C 27 0 0 0 

VI.A 19 6 0 1 

VI.B 20 6 2 0 

VII.A 22 10 8 3 

VII.B 21 4 2 1 

VII.C 15 6 4 0 

VIII.A 21 14 3 3 

VIII.B 12 6 2 1 

IX.A 16 7 4 5 

IX.B 14 8 0 1 

Celkem 699 94 30 17 

 

Docházka ţáků k 30.6.2012 – 1. a 2.pololetí celkem 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 

Průměr na 

 ţáka třídy 

Počet neomluvených 

hodin 

Průměr na ţáka 

třídy 

I.A 1764 63,00 0 0,00 

I.B 2439 84,10 0 0,00 

I.C 1774 61,17 0 0,00 
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II.A 1265 63,25 0 0,00 

II.B 1569 78,45 0 0,00 

II.C 2115 81,34 0 0,00 

II.D 1227 76,68 0 0,00 

III.A 2072 90,08 0 0,00 

III.B 1716 74,60 0 0,00 

III.C 1969 85,60 0 0,00 

III.D 1658 78,95 0 0,00 

IV.A 2691 122,31 0 0,00 

IV.B 1022 48,66 0 0,00 

IV.C 1626 81,30 0 0,00 

V.A 2790 107,30 0 0,00 

V.B 2428 105,56 75 3,26 

V.C 1510 68,63 0 0,00 

VI.A 4605 153,50 18 0,60 

VI.B 3279 109,30 0 0,00 

VII.A 3013 136,95 68 3,09 

VII.B 3436 171,80 182 9,10 

VII.C 2937 139,85 14 0,66 

VIII.A 3734 162,34 60 2,60 

VIII.B 3958 188,47 0 0,00 

IX.A 3353 128,96 15 0,57 

IX.B 5099 196,11 0 0,00 

Celkem ZŠ 65 049 108,96 432 0,72 

 

 Relativně nízký počet neomluvených hodin ukazuje na včasnou reakci na začínající 

záškoláctví třídními učiteli, ostatními pedagogy i odborným týmem. U čtyř ţáků 2. stupně 

šlo o opakované záškoláctví, které se objevilo jiţ v předchozích školních letech, bylo 

dlouhodobě sledováno a řešeno ve spolupráci s kompetentními orgány (OSPOD, Policie 

ČR). Ve spolupráci s  SVP a OSPOD se tyto ţáky podařilo umístit na dlouhodobý pobyt do 

SVP, někteří z nich jiţ ukončili docházku v naší škole. Tito ţáci byli do konce školního 

roku v péči výchovného poradce, školního metodika prevence a školního psychologa. 

 V průběhu školního roku byla udělena kázeňská opatření za porušování školního řádu, 

ocenění a pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy, okresu, kraje a republiky. 

 

7. Jazykové vzdělávání na škole 

I. Ţáci učící se cizí jazyk – k 30.9.2011 

Jazyk Počet ţáků Počet skupin 
Počty ţáků ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

Anglický 402 22 14 24 18,3 

Francouzský 26 2 10 16 13,0 

Německý 33 3 9 12 11,0 

Ruský 43 3 10 19 14,3 
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II. Učitelé cizích jazyků – kvalifikace k 30.9.2011 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná ţádná 

Anglický 7 4 0 3 0 

Francouzský 1 1 0 0 0 

Německý 1 1 0 0 0 

Ruský 2 2 0 0 0 

 

III. Jazykové vzdělávání učitelů cizích jazyků ve školním roce 2011/2012 

Instituce Název programu Dosaţená úroveň Počet pedagogů 

VISK Jazykový kurz - Aj A0 – B2 13 

VISK Jazykový kurz - Nj A1 1 

 

 Úroveň jazykového vzdělávání se ve škole postupně zvyšuje. Evidujeme vzrůstající zájem 

ţáků o výuku ruského jazyka, který se poprvé začal vyučovat v září 2008 jako druhý 

(volitelný) jazyk. Motivace ţáků je podpořena návštěvami v Ruské škole v Praze, 

vystoupením pěveckého sboru DUHA na Mezinárodní přehlídce v Příbrami i v Praze, 

uskutečněným studijním pobytem v Čechově v Rusku a v letech 2010 aţ 2012 nabídkou 

letních táborů v Rusku i u nás pro ţáky, kteří se ruský jazyk učí. Pro školní rok 2012/2013 

také vzrostl zájem o německý jazyk. Výhodou ve  škole je velká prostupnost výuky jazyků; 

ţáci mají moţnost volit si další cizí jazyk v 6. nebo 7. ročníku, ale i v 8. a 9. ročníku si ještě 

stále mohou vybrat volitelný cizí jazyk a naučit se alespoň jeho základům. V jedné skupině 

se tak mohou učit ţáci různých ročníků, ale na shodné jazykové úrovni. Nabídka čtyř 

jazyků – anglický, ruský, německý a francouzský je pro ţáky dostatečná a o dalším 

rozšiřování nabídky neuvaţujeme. Vyučující německého, francouzského i ruského jazyka 

jsou plně kvalifikovaní. Dlouhodobým cílem vedení školy je průběţné vzdělávání 

pedagogů v oblasti cizích jazyků. Po dva roky ředitelka školy zajistila výuku anglického 

jazyka pro všechny zájemce z řad pedagogů přímo ve škole, další dva roky probíhala výuka 

17 zájemců o Aj a Nj v rámci projektu OP VK 1.3 – Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků základních škol a mateřských škol zřizovaných městem Příbram, který byl 

ukončen 30.6. Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogů také v e-Twiningu, kterým jiţ 

prošli všichni pedagogové vyučující Aj, a má zájem i o zapojení školy do mezinárodních 

projektů. Školu v této oblasti zastupuje Mgr. Veselková.  

 V rámci všech jazyků proběhla školní kola olympiád. 

 Poznávací zájezd pro ţáky školy do Velké Británie se letos neuskutečnil, ţáci IX.A,B měli 

moţnost zúčastnit se zájezdu do Itálie v květnu a červnu 2012. 

 Škola úzce spolupracuje s Ruskou školou v Praze při Ruské ambasádě jiţ od roku 1996. 

Kaţdoročně se ţáci naší školy účastní Mezinárodní přehlídky pěveckých sborů této škole a 

Festivalu pěveckých a tanečních souborů v Příbrami s mezinárodní účastí. Pravidelně 

probíhají návštěvy ţáků v Ruské škole a ţáků z Ruské školy u nás. Ţáci i učitelé opakovaně 

navštívili Ruské centrum vědy a kultury v Praze. Učitelé získali nové podněty pro výuku Rj 

na odborném semináři v Ruské škole. Ţáci dostali moţnost zúčastnit se pobytu v Čechovu 

v září 2010, zahraničního tábora v letech 2011 a 2012 a pobytu v letní jazykové škole 

v Hrachově vloni i letos.  

 Projekt GLOBE – mezinárodní projekt koordinovaný sdruţením TEREZA. Ţáci provádějí  

měření fyzikálních veličin (teplota vody, teplota vzduchu) a zjišťují stav ţivotního 
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prostředí. Výsledky zasílají do NASA v USA. Projekt pokračuje jiţ čtvrtý rok pod vedením 

koordinátora EVVO Mgr. Stupkové,. 

 Projekt UNESCO – škola patří mezi 15 základních škol v ČR, které jsou členy sítě škol 

UNESCO. V rámci tohoto projektu probíhala řada akcí: Den jazyků, Týden škol UNESCO, 

celostátní setkání, projektový týden ve škole věnovaný vţdy vyhlášenému tématu, 

v letošním roce to byly i tzv. malé projekty. Koordinátorem projektu je Mgr. Batelková.  

 E-Twinning koordinuje Mgr. Veselková. Projekt našich ţáků ve spolupráci s Collége St. 

Joseph Lármange, Francie a Habdjerg skole, Dánsko s názvem: „Getting to know each 

other“. Projekt získal certifikát e-Twinning Label. 

 

8. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

Ve škole existují dvě odborné multimediální učebny (v jedné učebně byla zrekonstruována 

kabeláţ a podlaha) a jedna další mobilní pracovna se zatemněním je vybavena notebookem a 

dataprojektorem. Slouţí všem učitelům pro výuku ţáků, k přednáškám, besedám apod. Škola je 

vybavena bezdrátovým připojením k internetu, pracovna Informatika I je vybavena 21 počítači 

(z toho 4 notebooky) a dataprojektorem, je vyuţívána učiteli informatiky i v ostatních 

vyučovacích předmětech. V letošním školním roce slouţila velmi často k průběţnému 

externímu testování ţáků. Pracovna Informatika II je vybavena 22 počítači (z toho 

4 notebooky), 1 dataprojektorem a je vyuţívána zejména k výuce informatiky, ale také českého 

a anglického jazyka, výtvarné výchovy a 1. stupněm. V současné době se obměnilo její 

vybavení, ale bylo by třeba dále do učebny investovat. Vyuţití pěti interaktivních tabulí je 

pravidelné. Napomohl tomu projekt EU – peníze školám, v jehoţ rámci tvoří pedagogové 

digitální učební materiály (DUM), které povedou ţáky k aktivnímu vyuţívání ICT technologií 

ve výuce.  

Vedení školy si zařazování a kreativní vyuţívání interaktivních tabulí a ICT techniky ţáky 

i pedagogy stanovilo jako jednu z priorit. Pro potřeby pedagogů slouţí také počítače ve 

sborovnách a v kabinetech. Škola má k dispozici celkem 65 stabilních počítačů a 53 notebooků. 

V rámci SIPVZ bylo proškoleno 22 pedagogů, z toho 7 jich má školení kompletní, někteří 

úroveň P a školení S.   

Vzdělávání v oblasti ICT – rozšířené ovládání ICT včetně práce s interaktivní tabulí probíhalo 

rovněţ v rámci projektu OP VK 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních 

škol a mateřských škol zřizovaných městem Příbram. 

 

9. Údaje o pracovnících školy 

I. Základní údaje o pracovnících školy k 30.9.2011 

Počet pracovníků  Počet ţáků 

na 

přepočtený 

počet ped. 

pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

pedagogických  

s odbornou 

kvalifikací  

59 / 57,584 15 / 14,378 44 / 43,206 44 / 0 44 13,980 
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II. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaţeného vzdělání k 30.9.2011 

Počet pedagogických pracovníků – dosaţené vzdělání 

vysokoškolské 

- magisterské a vyšší 

vysokoškolské 

- bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

35 2 1 7 0 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe k 30.9.2011 

Počet pedagogických pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let 

7 0 11 18 8 

 Ve škole byl se souhlasem KÚ Středočeského kraje zaměstnán 1 asistent pedagoga 

(0,3 úvazku) pro 2 ţáky se zdravotním postiţením a 1 školní psycholog, který pracoval se ţáky 

se specifickými vývojovými poruchami, kteří mají zpracovaný individuální vzdělávací plán.   

 Počet asistentů pedagoga neodpovídal v tomto školním roce potřebám školy, ţáci by 

potřebovali větší hodinovou dotaci, kdy s nimi asistenti pracují, zejména při diagnostikovaném 

ADHD (5 integrovaných ţáků). PPP asistenty sice doporučuje, potřebný rozsah však není 

v dostatečné míře kryt státním rozpočtem. 

IV. Odbornost výuky k 30.9.2011 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 
Z toho odučených odborně 

Anglický jazyk 66   57 

Český jazyk a literatura 172   165 

Matematika 115    102   

Informatika (pouze 5.– 6. r.) 8  4 

Fyzika (pouze 7. – 9. r.) 14 14 

Chemie (pouze 8.a 9. r.) 8 8 

Dějepis 18 16 

Zeměpis 14 6 

Přírodopis 14 8 

Člověk a svět 44 41 

Člověk a zdraví 4   4   

Výchova ke zdraví (pouze 6. a 7. r.) 5 1 

Výchova k občanství 9 0 

Člověk a práce 31 21 

Hudební výchova 37 32 

Výtvarná výchova 50 46 

Dramatická výchova (1.– 5. r.) 11 11 

Tělesná výchova 60 54   

Volitelné předměty 

Německý jazyk 4 4 

Francouzský jazyk 4 4 

Ruský jazyk 6 6 
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Hudební výchova volitelná 2 2 

Výtvarné techniky (6.r.) 2 2 

Výtvarné techniky a počítačová 

grafika 
2 0 

Literárně dramatická výchova 2 1 

Přírodovědná praktika 2 2 

Sportovní hry 8 8 

Cvičení z českého jazyka 1 1 

Informatika 4 4 

Nepovinné předměty 

Hra na zobcovou flétnu (1.– 2.r.) 4 4 

Výtvarné techniky (1.– 2.r.) 4 4 

Muzikoterapie 1 1 

Orchestr 1 1 

Celkem 727 634 

 

 Personální změny ve školním roce: 

Do školy nastoupil 1 pedagog (dokončuje VŠ studium) na 2. stupeň ZŠ – Matematika, Chemie 

 

Ze školy odešli 2 pedagogové 

1 pedagog – výpověď dohodou (přechod na jinou školu)  

1 pedagog ukončil po MD pracovní poměr (přechod na jinou školu). 

  

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků  

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů 
(ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků)  

Pedagogů  Instituce  Název studia  - obor Dosaţená úroveň  
Získaná 

certifikace 

1 Elrond, o.s. 
CŢV – Koordinátor EVVO – 

spec. činnost 
2-leté studium 

ukončeno 

certifikátem 

1 Magdaléna, o.s. 
CŢV – školní metodik 

prevence – spec. činnost 
2- leté studium 

ukončeno 

certifikátem 

2 Magdaléna, o.s. 
CŢV – školní metodik 

prevence – spec. činnost 
2- leté studium 

ukončeno 

certifikátem 

 

 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné vzdělávání – kurzy, 

semináře) a samostudium  

Pedagog  Instituce  Název studia  - obor Dosaţená úroveň  
Získaná 

certifikace 

1 VISK 
Profesní vzdělávání řídících 

pracovníků – dlouhodobý kurz 
ukončeno ukončeno 

2 VISK 
Implementace a inovace ŠVP 

– dlouhodobý kurz 
ukončeno ukončeno 
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a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 151 pro celý pedagogický sbor: „Minimalizace 

šikany“ (9 pedagogů – dlouhodobý kurz I. – IV.2012, celý pedagogický – sbor 

1 seminář v V/2012) 

   

Instituce  Název akce období cena 

AISIS Kladno Minimalizace šikany I.-VI./2012 0,-Kč 

 

b) počet vícedenních akcí: 31 

 

zaměření akce počet zúčastněných školící instituce/akreditace  

Jazykové kurzy - celoroční 14 VISK/ano 

EU a my 2 KÚ/ano 

 

c) samostudium – probíhalo podle plánu vzdělávání jednotlivých pedagogických 

pracovníků školy 

 

 Finanční náklady vynaloţené na DVPP:  39 255,- Kč  

 

11. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Zájmová činnost organizovaná školou  

V letošním školním roce byly ve škole otevřeny tyto zájmové krouţky: výtvarné techniky, 

výtvarné tvoření, informatika – výtvarné grafiky, keramika (4x), divadelní (2. st.), zpívání 

pro radost,  anglický jazyk hrou, gymnastika (3x), sportovní gymnastika (1. st.),  sportovní 

hry (2. st. – florbal, fotbal)), košíková (1. st.), basketbal (2. st.), chovatelství – 

akvaristika, teraristika,  

 Mimoškolní aktivity, akce školy 

Výuka plavání, lyţařský výcvik, kurz bruslení, přírodovědné pobyty (6. ročník), dopravní 

hřiště – 1. stupeň, ŠD, ozdravné pobyty – 1. stupeň a 9. ročník (Itálie), návštěvy divadelních 

představení v průběhu roku a Klub mladého diváka (smlouva o spolupráci s divadlem), 

návštěvy Knihovny Březové Hory a ZŠ Školní – dětské oddělení, zeměpisný pořad v Kině 

Mír - Čína, Zámeček – výtvarné výstavy (průběţně), Hornické muzeum – průběţně výstavy 

a expozice, sportovní a výtvarné akce s rodiči a dětmi (Slavnost Slabikáře, divadelní 

představení, sportovní odpoledne, keramické odpoledne), akce BESIP, akce v ŠD 

(drakiáda, čarodějný den, sportovní soutěţe apod.), hudební vystoupení, beseda – 

Společenská nebezpečnost padělků, Rudolfinum v Praze – cyklus koncertů, základy 

stolování (7. – 9. ročník).   

 Exkurze  

Okresní archiv Příbram, ZOO a Botanická zahrada Praha, přírodovědné exkurze (6. a 

7. ročník), Ruská škola při Ruské ambasádě v Praze, Svatá Hora Příbram, Památník Vojna 

(9. ročník), Terezín (9. ročník), Roţmitál pod Třemšínem – muzeum, Čistírna odpadních 

vod Příbram, Úřad práce Příbram, Hornické muzeum, Knihovna J. Drdy Příbram, Zámeček 

– výtvarné exkurze.  
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 Programy a projekty (nové i pokračující): 

a) zapojení školy projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou 

z fondů EU  

 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách – EU peníze školám, 

zahájení projektu 15.8.2011. 

 

 Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj – 

Společnost pro kvalitu školy, spolufinancováno ESF a rozpočtem ČR. 

 

b) předloţení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU (OP RLZ, ROP NUTS 2 

Střední Čechy, OP VK atd.); partnerství v projektech s finanční podporou z fondů EU  

         

 Projekt OP VK 1.1 – Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění 

vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných 

městem Příbram 

 

 Projekt OP VK 1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol a 

mateřských škol zřizovaných městem Příbram 

 

 Zapojení školy do mezinárodních programů 

 Přidruţená škola UNESCO 

Škola patří mezi 15 základních škol v ČR, které jsou členy sítě škol UNESCO 

(AsPnet-UNESCO). V průběhu školního roku škola uskutečnila tyto iniciativy a 

akce: 

 Účast koordinátora na celostátním setkání zástupců ASP NET Unesco 

v Uherském Hradišti – září 2011.   

 Vyhlášení nového tématu pro rok 2012 „Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu“. 

 Humanitární akce Kids to Kids – kompletace a odeslání balíčků dětem 

z krizových lokalit, sepsání ,,malých pozdravů‘‘ pro tyto děti.  

 Adopce na dálku – pokračování ve sbírce peněz pro chlapce z Indie. Podpora 

chlapce Alwina L‘ al Meidy  jiţ třetím rokem. 

 Celoškolní projekt  ,,Les ve škole, škola v lese´´ (Unesco a OSN vyhlásilo rok 

2011 Rokem lesů) – propojení projektu s environmentální výchovou – spojení 

s granty a projektem města Příbrami, prezentace  na setkání Unesco. 

 Spolupráce hudebního oboru školy s Ruskou školou a následně další spolupráce 

s ostatními pěveckými soubory národů východní Evropy.  

 Zpracování a zaslání roční zprávy na centrálu ASP NET Unesco v Praze. 

 

 Mezinárodní projekt Globe  

Ţáci 8. ročníků se zapojili řešením environmentálních úkolů v okolí školy do 

mezinárodního projektu GLOBE pod záštitou CEV TEREZA Praha. V průběhu 

školního roku ve volitelném předmětu přírodovědná praktika prováděli rozličná 

měření ke zjišťování stavu ţivotního prostředí. Ţáci sledovali stav vody a výskyt 

ţivočichů v Novém rybníku, sledovali výskyt půdních bezobratlých a hmyzu na 

školní zahradě, v rámci fenologického bloku sledovali fenofáze listnatých stromů. 

Výsledky pozorování zaznamenávali a zasílali k mezinárodnímu vyhodnocení. 

Mgr. J. Stupková se zúčastnila v září 2011 semináře k projektu GLOBE k ročnímu 

mezinárodnímu tématu o meteorologii. 
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 Příprava projektu Partnerství Regio: „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání 

– socio-ekonomické změny jako učební obsah a šance na regionální integraci“. 

Partneři: Město Příbram – předkladatel projektu 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram 

Okresní hospodářská komora Příbram 

 

 Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT – škola není zapojena 

 

 Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem – škola není 

zapojena 

 

 Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty 

Vyhlašovatel programu: Město Příbram 

Název: Zdravá výţiva – zdravý ţivotní styl 

Stručná charakteristika: Podpora zdravého ţivotního stylu.  

Schválená finanční podpora: 10 000,- Kč. 

Projekt byl ukončen k 31.12.2011. 

Přínos: Propojení teorie a praxe v oblasti zdravého ţivotního stylu, spolupráce s odborníky 

z této oblasti. 

 

Vyhlašovatel programu: Město Příbram 

Název: Divadlo pro děti – hrajeme sami sobě 

Stručná charakteristika: Podpora společných aktivit dětí, pedagogů, rodičů vedoucí 

k pozitivnímu vztahu k divadlu.  

Schválená finanční podpora: 15 000,- Kč. 

Projekt byl  ukončen k 31.12.2011. 

Přínos: Vyuţití dovedností z dramatické výchovy v praxi. Utváření pozitivního vztahu 

k českému jazyku a divadlu. 

 

Vyhlašovatel programu: Město Příbram 

Název: Dětské koncerty – Hudba nás baví 

Stručná charakteristika: Podpora tříd s rozšířenou výukou Hv.  

Schválená finanční podpora: 15 000,- Kč. 

Projekt bude ukončen k 31.12.2012. 

Přínos: Podpora ţáků s hudebním nadáním a jeho další rozvíjení  mimoškolní činností.   

 

Vyhlašovatel programu: Město Příbram 

Název: Víme, jak naše děti tráví volný čas 

Stručná charakteristika: Podpora tříd s rozšířenou výukou Hv.  

Schválená finanční podpora: 20 000,- Kč. 

Projekt bude ukončen k 31.12.2012. 

Přínos: Propojení rodiny a školy, nabídka aktivit pro volný čas a jeho společné trávení 

s dětmi. Předcházení rizikovým jevům od nejútlejšího věku dětí. 

 

Vyhlašovatel programu: Angelus Aureus o.p.s. 

Název: Škola písničkou 

Stručná charakteristika: Kreativní zpestření Hv v základní škole. 
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Schválená finanční podpora: 0,- Kč (dotováno MŠMT a Angelus Aureus o.p.s.) 

Projekt bude ukončen k 31.12.2012. 

Přínos: Usnadnění výuky Hv a zpestření hodin na 1. stupni ZŠ – hudební matriály, 

vystoupení. 

 

 Spolupráce se zahraničními školami – obsah, přínos, výsledky apod. 

Partnerství: Ruská škola při Ruské ambasádě v Praze.  

Obsah: Mezinárodní pěvecká přehlídka, Den otevřených dveří v Ruské škole, návštěva 

Ruského centra vědy a kultury v Praze, návštěva ţáků Ruské školy v naší škole, odborné 

semináře pro učitele RJ v Ruské škole, mezinárodní letní tábor v letech 2011 a 2012, 

delegace pedagogů z Voroněţe v naší škole – návštěva ve vyučovacích hodinách. 

Přínos: prohloubení jazykových i komunikačních dovedností ţáků, odborný rozvoj učitelů 

Rj, seznámení s kulturou Ruské federace, větší motivace ţáků a zájem o studium cizího 

jazyka.  

 

 Účast ţáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěţích 

zhodnocení akce, výsledky ţáků školy.  

 

 Výchova ke zdraví 

Krajské  kolo soutěţe Helpíkův pohár – 1., 19. a 21. místo, celostátní kolo – 3. místo 

 

 Tělesná výchova 

Atletická všestrannost účast 

Okresní kolo Plavecko-běţecký pohár         2 x 1. místo, 2 x 3. místo, 1 x 4. místo 

Krajské kolo Plavecko- běţecký pohár        2., 3., 6. a 21. místo  

Pohár rozhlasu – ml. ţáci a st. ţáci              účast 

Pohár rozhlasu – ml. ţákyně                        3. místo 

                             st. ţákyně                     účast    

Okresní kolo ve florbalu                              3. místo 

Okresní kolo ve volejbale                            účast 

Okresní kolo – Středočeský taneční pohár  1. a 3. místo 

Halový turnaj v kopané                               2. místo 

Minifotbal                                                    4. místo 

Běh Města Příbram                                      2. místo a  2 x  4. místo 

Běh Kovohutěmi                                          účast 

Okresní kolo přespolní běh                          2 x 3. místo    

Okresní kolo – minibasket chlapci               účast 

Okresní kolo-basketbal dívky a chlapci  účast     

 Vybíjená 

Okresní kolo dívky 4. – 5.r.                  1. místo  

Okresní kolo chlapci 4.– 5.r.                        3. místo 

Krajské kolo Preventan Cup, dívky  4.–5.r. účast 

Okresní kolo chlapci 1.– 3.ročník              5. místo     

Okresní kolo ve sportovní  gymnastice 

     kategorie   jednotlivci   2. a 3. místo 

     druţstvo                                                   2. místo   

Republikové finále Poháru AŠSK ČR  

     v TeamGymu                                         1. místo druţstvo 
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Mc Donald's CUP – okrskové kolo (1.–3.r.) 1. místo  

                                 okresní kolo (4. – 5.r.)   2. místo 

Mc Donald's CUP-okresní kolo (1. – 3.r.)   5. místo 

Okresní kolo v dopravní soutěţi  ml. ţáci 4. místo 

   „Mladí cyklisté“                        st. ţáci     4. místo 

šachový turnaj okresní kolo kat. 1.- 5. roč. 1. místo                                                                              

hodnocení školní sportovní ligy:             9. místo (415 bodů) 

 

 Český jazyk a literatura 

Příbram Hanuše Jelínka                          1. místo  

Svět očima dětí účast  

Soutěţ Příbramského týdeníku Jaro je tady 1., 2. a 3.místo 

Bojujeme s kyberšikanou účast 

Rosteme s knihou účast 

Olympiáda v Českém jazyce účast  

Země Zanskar – humanitární projekt postup do celostátního kola 

 

 Anglický jazyk  

Konverzační soutěţ v AJ - okresní kolo:     2. místo v kategorii A 1, - kategorie A2 

2. místo 2. místo v kategorii A 2 

 

 Matematika 2011-2012 

Okresní kolo matematické olympiády, 

     5. ročník 1., 2., 4., 11., 3x 13. – 18. místo, 19., 

1x 20.– 23. místo 

Okresní kolo matematické olympiády 

      7.ročník 13.místo 

Okresní kolo matematické olympiády 

     6.ročník                                                 1x 7. – 8.místo, 1x 21. – 24.místo 

Pythagoriáda – okresní kolo 17. – 20. místo 

Okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročníky  3., 4., 5. a 6. místo   

Matematický klokan: 

     CVRČEK celkem účast 158 ţáků  maximální dosaţený počet bodů 60 

     KLOKÁNEK celkem účast 117  maximální dosaţený počet bodů 114 

          Jeţek Vojtěch 3. místo v okrese 

     BENJAMÍN celkem účast 39 ţáků maximální dosaţený počet bodů 82 

     KADET celkem účast 33 ţáků maximální dosaţený počet bodů 64 

Genius  Logicus  1x Vynikající mezinárodní řešitel (96 – 

100 %) 

 

 Zeměpis 

Okresní kolo Zeměpisná olympiáda 2. místo 

Krajské kolo Zeměpisná olympiáda 4. místo 

„Příbramánek“ regionální  vědomostní soutěţ 1., 9., 10., 15.,17. místo  

„Tady jsem doma“ regionální  vědomostní soutěţ 1., 2., 10., 11., 13. místo 

v kategorii A, 8., 12. místo v kategorii B 

 

 Dějepis 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo 5. – 7. místo 
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 Chemie 

Chemická soutěţ pro ţáky 9. roč.  účast 

 

 Hudební výchova 

Mezinárodní přehlídka dětských a mládeţnických pěveckých a tanečních souborů  

účast 

Festival příbramských pěveckých souborů  účast 

 

 Výtvarná výchova 

Příbramský anděl 1 x 1. místo, 1 x 2. místo    

Pohádková kníţka Třídilka účast 

Malý snílek s rodinou a přáteli účast 

Pod modrou oblohou  účast 

Celostátní soutěţ o Nejlepší českou školu  postup do celostátního kola 18.6.2012 

v Českém Krumlově  

 

 Ruský jazyk 
 

Den otevřených dveří ve Střední škole při velvyslanectví Ruské federace v ČR 

- účast 10 ţáků naší školy, kteří se učí ruský jazyk 

- připraven bohatý program, setkání s ředitelem, učiteli a ţáky školy 

- prohlídka této školy, společná práce ţáků českých škol z celé republiky a ţáků 

z ruské školy na projektech, jejich následná prezentace ve společenském sále  

- společný oběd ve školní jídelně 

- další vzdělávání pro učitele ruského jazyka  
 

Návštěva hostů z Voroněţe na naší škole 

- setkání ţáků a učitelů s 11 člennou delegací převáţně učitelů z voroněţských škol 

- prohlídka školy 

- setkání se ţáky naší školy, kteří se učí ruský jazyk – informace o městě Voroněţ, o 

školství v Ruské federaci, promítání krátkého filmu v ruském jazyce o městě 

Voroněţ, fotografie z ruských škol, následná beseda 

- návštěvy hostů v hodinách – sledování výuky různých předmětů na naší škole, 

diskuse o výuce u nás a u nich 

- prohlídka Hornického muzea v Příbrami  

- plánovaná účast několika našich ţákyň v červenci na Česko-ruské letní škole 

s výukou jazyků v Hrachově a následný pobyt v září v Ruské federaci v Čechově. 
 

Střední škola při velvyslanectví Ruské federace v ČR – Mezinárodní přehlídka 

sborů  

 

 Akce uskutečněné v rámci prevence rizikového chování, další způsoby jeho 

předcházení  

 

Programy, projekty pro ţáky a třídní kolektivy: 

27.6.2012 – Exkurze do Písku, VII.C 

18.6.2012 – Nejlepší česká škola – vyhodnocení v Českém Krumlově (31 ţáků, 

5 pedagogů, zástupci školské rady a SRPŠ) 

13.6.2012 – Exkurze- Terezín - IX.A,B  

11.6.2012 – Krajské kolo soutěţe Mladí cyklisté  
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5.6.2012 –7.6.2012 – přírodovědný pobyt ţáků VI.A  

2.6.2012 – 8.6.2012 – ozdravný pobyt ţáků V.A, B. C a I.C - Kodrea   

29.5.2012 – 31.5.2012 – přírodovědný pobyt ţáků VI.B  

28.5.2012 – 2.6.2012 – ozdravný pobyt ţáků IV.A, B, C a I.B – Kodrea  

26.5.2012 – 2.6.2012 – Itálie – IX.A,B  

19.5.2012 – 25.5.2012 – ozdravný pobyt ţáků II.A, B, C, D a I.A a III.C – Šlovice  

14.5.2012 – 19.5.2012 ozdravný pobyt III.A,B,D a II.A Šlovice  

10.5.2012 – Koncert ţáků hudebních tříd v Aule Jiráskovy sady  

4.5.2012 – Krajské kolo HELPÍK, Černošice – vybraní ţáci 5.r.  

26.4.2012 – MC Donald´s Cup 4. – 5. Ročník  

24.4.2012 – Volejbal – chlapci  

19.4.2012 – Plavecko-běţecký pohár  

19.4.2012 – Projektový den ve škole – návštěva anglického lektora v hodinách Aj a Př  

18.4.2012 – Koncert v Ruské škole v Praze  

18.4.2012 – Projektový den – Den Země  

18.4.2012 – Předpremiérové představení – ţáci IX.A,B – divadlo 

13.4.2012 – 4. koncert v Rudolfinu – přihlášení ţáci Hv 

13.4.2012 – Dlouhodobý preventivní program pro ţáky VI.A  

12.4.2012 – Divadelní představení pro ţáky v ŠD 

11.4.2012 – Country tance ve stodole – ţáci 2.stupně  

11.4.2012 – Dlouhodobý preventivní program pro ţáky VI.B  

29.3.2012 – Velikonoční jarmark ŠD  

23.3.2012 – 3. koncert v Rudolfinu pro přihlášené ţáky Hv  

20.3.2012 – Vybíjená 4. a 5. ročník  

1.3.2012 –  Okresní kolo ve sportovní gymnastice  

29.2.2012 – Minibasket 

29.2.2012 – Divadelní představení – IX.A,B  

14.2.2012 – Marimba v divadle – 1. stupeň 

10.2.2012 – Karneval v ŠD  

8.2.2012 – Minibasket 

6.2.2012 – Divadlo Příbram – 2. ročníky 

25.1.2012 – Koncert v divadle – KINDER TOUR 2. – 5.ročník 

14.1.2012 – lyţařský výcvik ţáků 

6.1.2012 – 2. koncert – Praha (výběr ţáků hudebních tříd)  

9.12.2011 – Vánoční koncert hudebních tříd v Divadle A. Dvořáka v Příbrami 

7.12.2011 – Základy stolování pro IX.A,B 

7.12.2011 – Předpremiérové představení v divadle - IX.A,B   

1.12.2011 – Vánoční jarmark školy  

25.11.2011 – Zahájení plavání III.B,D  
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24.11.2011 – Zahájení plavání III.A,C  

22.11.2011 – Zahájení plavání – II.B,D 

22.11.2011 – Konzultace rodič - ţák - učitel  

22.11.2011 – Společenská nebezpečnost padělků – IX.A,B a VIII.A,B – beseda 

21.11.2011 – Projektový den s Angličanem – vybraní ţáci 8. a 9. ročníku – Vv a Aj 

16.11.2011 – Výtvarná exkurze pro ţáky 8. a 9. ročníku – výběr 

15.11.2011 – Planeta Země  kino pro 7. – 9 .ročník  

10.11.2011 – Výstava Klamy a hry –  IX.A  

9.11.2011 – Florbal – 4. a 5.ročník  

3.11.2011 – Dlouhodobý program SVP pro ţáky VII.A 

2.11.2011 – Výtvarná exkurze pro ţáky 6. a 7. ročníku – výběr  

1.11.2011 – Projektový den pod vedením rodilého Angličana – Vv, Aj – vybraní ţáci 8. 

a 9. ročníku grant)  

31.10.2011 – Výstava Klamy a hry – VII.C  

24.10.2011 – Výstava Klamy a hry – VIII.A  

20.10.2011 – Mezinárodní přehlídka pěveckých sborů v divadle – pěvecký sbor DUHA  

20.10.2011 – Dlouhodobý program SVP pro ţáky VII.A  

19.10.2011 – Návštěva Knihovny Březové Hory – V.B,C  

18.10.2011 – Návštěva Knihovny Březové Hory – IV.C, V.A  

15.10.2011 – Festival pěveckých sborů v Příbrami – Zámeček 

14.10.2011 – Návštěva Knihovny Březové Hory – IV.A,B  

13.10.2011 – Dlouhodobý program SVP pro ţáky VII.A  

12.10.2011 – Návštěva Knihovny Březové Hory – III.C, D  

11.10.2011 – Návštěva Knihovny Březové Hory – III.A,IV.B  

7.10.2011 – 1. koncert v Praze – vybraní ţáci hudebních tříd 

7.10.2011 – Exkurze – Roţmitál pod Třemšínem – III.A  

6.10.2011 – Exkurze – Roţmitál pod Třemšínem – III.C  

6.10.2011 – Dlouhodobý program SVP pro VII.A  

5.10.2011 – Předpremiérové představení v divadle – IX.A,B  

4.10.2011 – O pohár starosty města – sportovní utkání 6. a 7.ročníků v kopané  

27.9.2011 – Den jazyků – celoškolní projekt  

22.9.2011 – Nejlepší česká škola ČT 2, ČRo2  

15.9.2011 – Krasohledění – vernisáţ výstavy v divadle  

10.9.2011 – Běh Kovohutěmi  

9.9.2011 – Zahájení plavání - II.A,C  

9.9.2011 – Kino – filmové představení "Síla lidskosti" – VIII.A,B, IX.A,B 

8.9.2011 – Zahájení plavání – I.A,B  

5.9.2011 – Zahájení plavání – I.C  

2.9.2011 – Metodický hasičský den – projekt 
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Třídnické hodiny:  

V tomto školním roce probíhaly pravidelné třídnické hodiny dle plánu, u sledovaných 

kolektivů a ţáků s účastí výchovného poradce, školního metodika prevence nebo školního 

psychologa. Obsah třídnických hodin s důrazem na předcházení rizikovým jevům je 

zakotven v MPP školy. 

Práce odborného týmu: 

Pravidelné týdenní schůzky, kterých se účastnili zástupce ředitele školy a současně 

výchovný poradce pro 2. stupeň, výchovný poradce pro 1. stupeň, oba školní metodikové 

prevence a speciální pedagog byly funkčním a ověřeným systémem. Konzultovali zde na 

odborné úrovni jednotlivé případy rizikového chování ţáků, hledali řešení a opatření 

k jejich předcházení. Členové týmu poskytovali odborné rady ostatním členům 

pedagogického sboru, ale také ţákům a jejich zákonným zástupcům. Zaměřovali se také 

na ţáky neprospívající a ţákům s SVP. 

Konzultace ŠMP, VP ve vyhrazeném čase byly vyuţívány jen výjimečně, ţáci volili spíše 

formu individuálních konzultací v aktuálním čase a oslovovali i ostatní členy týmu. 

Schránka důvěry nebyla v tomto školním roce opět vyuţita. Ţáci volili osobní kontakt 

s některým z pedagogických pracovníků (třídního učitele nebo člena odborného týmu).  

Výchovné komise byly svolány 6x za školní rok a týkaly se 2x nevhodného chování ţáka, 

3x záškoláctví a 1x prospěchu.  

Kvantitativní hodnocení výskytu rizikového jednání na naší škole bylo odesláno na adresu 

PPP Příbram, okresnímu metodikovi PP. 

Jednání resp. řešení problematiky rizikového chování ţáků bylo celkem 64, o 18 případů 

méně neţ v roce 2010/2011. 

Závěr: Počet šetřených případů je trvale vyšší, i kdyţ se jiţ dva roky po sobě nepatrně 

sniţuje.  

Snaţíme se tím předcházet závaţnějším případům rizikového chování ţáků a v některých 

případech opakujeme pravidelně setkání se zákonnými zástupci totoţného ţáka, abychom 

zajistili naplňování domluvených výchovných opatření ze strany školy, případně dalších 

institucí.   

 

 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce 

směřující k výchově k humanismu apod. 

 

V rámci akcí zaměřených na multikulturní výchovu a výchovu k humanismu se ţáci 

zúčastnili těchto akcí: 

„Den jazyků“ – celoškolní projekt spolupráce s Domovem důchodců Březové Hory 

„Čína“ – zeměpisná projekce v kině pro 2. stupeň 

Exkurze do Památníku VOJNA – 9. ročník 

 „Poţární ochrana očima dětí“ – výtvarná soutěţ HZS Středočeského kraje 

„Příbramánek“ – vědomostní soutěţ o regionu, ve kterém ţijeme 

 „Týden škol UNESCO“ – mezinárodní projekt, kterého se účastní ţáci celé školy 

Mezinárodní festival pěveckých sborů Příbram a Praha – pěvecký sbor školy 

Studijní stáţ pedagogů v Bruselu – EU a my 

Sponzoring zvířete v Zoo Praha pokračoval pátým rokem  

V ţákovském parlamentu pokračoval projekt  Adopce na dálku. Byl adoptován 

chlapec z Indie  

V ţákovském parlamentu se odsouhlasila charitativní sbírka „Srdce pro děti“ 

Divadelní vystoupení pro děti v ZŠ Hluboš 
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V rámci environmentální výchovy proběhla celá řada akcí a projektů:  

Zooadopce – i letos jsme finančně podporovali zvířata v ZOO Praha. 

Den pro naši zahradu – (Tý)den pro naši zahradu – ve dnech 7. – 11.11.2011 

probíhal celoškolní projekt zaměřený na péči o ţivotní prostředí a na likvidaci 

bioodpadu ze školní zahrady. Ţáci spolu s učiteli prováděli podzimní údrţbu školní 

zahrady a přilehlé části sídliště. 

Úklid listí, odstraňování náletových dřevin. Tento projekt je rovněţ navazující na 

cíle projektu MěÚ Příbram - Třídění odpadu a likvidace bioodpadu. Spolupráce 

s Technickými sluţbami Příbram – zajištění kontejneru na bioodpad a zapůjčení 

nářadí. 

Vánoční jarmark pro veřejnost v letošním roce organizovala školní druţina 

RECYKLOHRANÍ  - Týden sběru velkého elektroodpadu. Touto aktivitou jsme se 

od 7.11. do 11.11.2011 zapojili do Středočeské kampaně sběru elektroodpadu. 

Rodičovská veřejnost měla moţnost vyuţít nabídky likvidace nepotřebných 

elektrospotřebičů  kromě velké bílé techniky. Informace o soutěţi byly umístěny na 

webové stránky školy. 

Den Země 22. 4. 2012. V první části programu ţáci upravovali okolí školy a třídili 

odpad, v druhé části zpracovávali úkoly k projektu Les ve škole, škola v lese a 

v závěru dne se všichni přesunuli do lesoparku Litavka, kde byl připraven program 

ekocentra Votice ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram zaměřený na ochranu 

ţivočichů. 

Dravci a sovy 9. 5. 2012. Celoškolní vzdělávací akce k poznání ţivota dravců a sov.  

Celoroční sběr sušené pomerančové kůry – šetříme přírodní zdroje. 

Podzimní sběr kaštanů a ţaludů – spolupráce s Vojenskými lesy a statky ČR s.p., 

pomáháme se starat o lesní zvěř.  

Třídíme odpad v budově školy. Proběhl celoroční sběr hliníku, baterií, papíru a 

pomerančové kůry, podzimní sběr kaštanů a ţaludů, podzimní a jarní sběr papíru a 

v lednu 2012 jednorázový sběr většího elektroodpadu z domácností ve spolupráci 

s Kovohutěmi Příbram a projektem Recyklohraní. Finanční prostředky ze sběru 

jsme pouţili k adopci klokana benettova v ZOO Praha. 14.10.2011 jsme uskutečnili 

výlet pro nejlepší sběrače minulého školního roku do ZOO Praha 

Krouţek Chovatelství – na škole i v tomto školním roce pokračuje v činnosti 

krouţek chovatelství pro ţáky 1. – 7. ročníku. Do krouţku byly zakoupeny 

pomůcky pro chov zvířat (klec pro hlodavce, napáječka, osvětlení terária, 

podestýlka, vitamínové doplňky). 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

Klub ekologické výchovy Praha. Leden 2012 – Valná hromada KEV Praha. Byli 

jsme seznámeni s hospodařením organizace, s dalšími plánovanými akcemi na tento 

kalendářní rok, vyhlášení Literární a výtvarné soutěţe k Mezinárodnímu roku 

planety Země, bylo předáno ocenění školám Škola udrţitelného rozvoje. 

CEV TEREZA Praha. Les ve škole, škola v lese. 

I v letošním roce jsme se zapojili do projektu sdruţení TEREZA Praha, který 

zpracovávali učitelé se ţáky v rámci vyučování nebo na pobytech v přírodě (školy 

v přírodě). Během celého školního roku byl projekt průběţně řešen a vyvrcholil 
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v rámci programu Dne Země. 

 

Celoroční projekt Modrá planeta. 

Projekt „Modrá planeta“ byl v letošním školním roce řešen jako součást 

celoškolního projektu MěÚ Příbram OP VK 1.1 – Tvorba a zavádění evaluačních 

nástrojů pro zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů 

základních škol zřizovaných městem Příbram. Ověřovali jsme evaluační nástroje 

vytvořené v loňském školním roce. Po vyhodnocení byly vybrané nástroje pouţity 

do metodiky, která je součástí výstupů celého výše zmíněného projektu. Současně 

jsme na základě zkušeností a zmíněné evaluace pracovali na inovaci ŠVP z pohledu 

průřezového tématu Environmentální výchova. („Systém EVVO témat na ZŠ, 

Příbram VII, 28.října 1“, priorita Les ve škole, škola v lese a priorita Třídění odpadu 

a likvidace bioodpadu). V rámci projektu proběhly další celoškolní akce (Tý)den 

pro naši zahradu na přelomu října a listopadu, Den Země v dubnu, sběr 

elektroodpadu sběr papíru, kaštanů, ţaludů, pomerančové kůry, baterií a hliníku. 

V celé budově školy pokračujeme ve třídění odpadu. Kontejnery na tříděný odpad 

jsou na chodbách školy a ve třídách. 

 

 Exkurze 

Terénní exkurze do chráněných území NATURA na Příbramsku – Roţmitálsko, pro            

7. ročníky 22.5.2012. V souladu se stávajícím ŠVP se uskutečnila k prohloubení učiva, 

poznávání ţivočichů, jejich způsobu ţivota a ţivotního prostředí exkurze pod vedením RNDr. 

Fischera – zoologa Hornického muzea Příbram. Součástí exkurze byl i botanický blok. 

Přírodovědný kurz pro 6. ročníky – Svatý Jan pod Skalou. V rámci osnov ŠVP se zde na 

přelomu května a června uskutečnil jiţ tradiční  přírodovědný pobyt 6. ročníků. V letošním roce 

byl odborný program zajištěn pedagogy naší školy a lektory z ekologického centra KAVIL ve 

Sv. Janu pod Skalou.  

 

 Zapojení ţáků školy do vědomostních, odborných soutěţí 

„Dobrodruţství lososa Lukáše“ – soutěţ pro třídní kolektivy společnosti Veolia voda s.r.o. 

pro ţáky 6. – 7.ročníků. V podzimních měsících se tradičně konala vědomostní e-learningová 

soutěţ, ve které se děti seznamovaly se způsobem ţivota lososa v přírodě. Soutěţ probíhala po 

7 týdnů v průběhu října a listopadu 2011. Zapojili se ţáci 7. ročníků. Mezinárodní česko-

německá soutěţ pro ţáky 6. a 7. ročníků, jejímţ cílem je upozornit ţáky na konkrétní ohroţený 

ţivočišný druh – lososa obecného – a hravou formou je seznámit s ţivotním cyklem lososů. 

Pojítkem mezi Českou republikou a Německem je řeka Labe, kterou čeští i němečtí lososi 

vyuţívají k migraci do moře – kaţdý týden ţáci řešili zadaná témata a otázky, odpovědi posílali 

prostřednictvím internetu. 

Environmentální soutěţ Zelené podnikání. V rámci hodin přírodopisu a zeměpisu ţáci 6., 7., 

8. a 9. ročníků zhlédli úvodní film České televize „Opouštíme ráj“ k soutěţi Zelené podnikání.  

Chemická soutěţ pro ţáky 9. ročníků – Masarykova střední škola chemická Praha - 

prosinec 2011. V laboratořích Masarykovy střední školy chemické V Praze praktické části 

Chemické soutěţe pro ţáky 9.ročníků.        

Zeměpisná olympiáda – v okresním kole Tomáš Vaňata ze VI.A  obsadil 1. místo – postup do 

krajského kola, kde byl třetí. Dále proběhlo regionální kolo soutěţe  Přírodovědný klokan.  
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Planeta Země jako jediné místo ve vesmíru pro ţivot. Výtvarná a literární soutěţ pro ţáky 

základních a středních škol vyhlášená KEV Praha k mezinárodnímu roku planety Země 

UNESCO. Do výtvarné soutěţe byly zaslány práce ţáků prvního stupně. 

„Tady jsem doma“ – „Příbramánek“. Dne 22.5.2012 se zúčastnili jednotlivci i druţstva 

z naší školy regionální environmentální soutěţe, kde získali vynikající umístění.  

 

 Výchova ke zdraví  

Byla realizována v rámci vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví v 6. a 7. ročníku a v rámci 

předmětu Tělesná výchova a Člověk a zdraví. Pro všechny ţáky byla pořádána akce Ochrana za 

mimořádných událostí, jehoţ součástí je i první pomoc. Na 1. stupni zajišťoval tuto oblasti 

předmět Tělesná výchova a Člověk a svět. Výchovu ke zdraví i ve školním roce 2011/2012 

podporoval zásadním způsobem MPP pro tento školní rok – akce školy HELPÍK ţáků 

5. ročníků v oblasti první pomoci. V soutěţi HELPÍK (dopravní výchova ve 4. ročnících) 

postoupilo druţstvo do celostátního kola. Byla organizována plavecká výuka pro ţáky 1.–

3. ročníků, lyţařský výcvikový kurz pro ţáky 7. ročníků a ozdravné pobyty pro ţáky celého 

1. stupně a  9. ročníku do Itálie. Proběhly dvě akce EVVO v přírodě – pro ţáky 6. ročníků 

třídenní přírodovědné pobyty, pro ţáky 7. ročníku dvoudenní exkurze. Ţáci školy dosáhli 

výborných výsledků v řadě sportovních soutěţí. Navštívili také „Den zdraví“ na Střední 

zdravotnické škole v Příbrami. Zdravý způsob ţivota podporovaly i školní zájmové krouţky – 

sportovní gymnastika, florbal, basketbal. Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou 

v Příbrami se  uskutečnil den 1. pomoci v září 2011 a proběhl projekt Metodický hasičský den 

s ukázkou moderní záchranářské techniky.  

 

 Spolupráce školy se zřizovatelem, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli 

a dalšími subjekty 

Den pro zahradu, Den Země – spolupráce s Technickými sluţbami Příbram  

Volba povolání – Úřad práce Příbram, firmy a provozovny regionu (Kovohutě, Technické 

sluţby, Čistírna odpadních vod) 

Opravy, rekonstrukce – zřizovatel město Příbram  

Prevence rizikového chování ţáků – PPP Příbram, Magdalena, o.s., SVP Příbram, Policie ČR, 

MěÚ Příbram, Městská policie, MěÚ Příbram – odbor školství, MěÚ Příbram – OSPOD 

(terénní pracovnice, kurátoři), nízkoprahové zařízení „Bedna“, dietologické sluţby Příbram  

Knihovna Příbram – Březové Hory, Školní ul. – besedy pro ţáky 1. i 2.stupně  

Základní školy – ZŠ Pod Svatou Horou, ZŠ Školní, ZŠ Březové Hory, ZŠ Waldorfská, ZŠ 

Jiráskovy sady, ZvŠ Mníšek pod Brdy, ZvŠ Roţmitál pod Třemšínem, ZŠ a MŠ Pod Šachtami, 

Příbram  

Střední školy – Gymnázium Komenského, Gymnázium pod Svatou Horou OA, ISŠ, SZŠ, SŠ 

Dubno – Dny otevřených dveří, odborné programy pro ţáky školy 

Mateřské školy – Speciální MŠ, MŠ 28.října, MŠ Bratří Čapků, MŠ Školní, MŠ Pohádka, 

Speciální MŠ, MŠ Rybička – setkání s ředitelkami, koncerty pro MŠ, návštěvy dětí z MŠ v ZŠ, 

zápis do 1.třídy 

Hornické muzeum Příbram – exkurze do expozic muzea, spolupráce při zajišťování školních 

projektů a akcí 

Galerie Příbram – návštěvy výstav, natáčení pořadu Českou televizí Nejlepší česká škola 

Školská rada – projednávání aktuálních bodů týkajících se školy, schvalování dokumentů 

Sdruţení rodičů a přátel školy – spolupráce při zajišťování akcí a finanční pomoc  
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Divadlo Příbram – pronájem prostor, divadelní představení, smlouva o dlouhodobé spolupráci, 

výstavy 

Tiskárna Příbram – tisk ţákovských kníţek 

Regionální tisk a Tv – Periskop, Příbramský deník, Kahan, Fonka, www.pribram.cz   

 

 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, ţáky jiných škol apod. 

Beseda s pracovníky PPP pro rodiče ţáků 1. ročníků 

Drakiáda – ŠD 

Schůzka se zákonnými zástupci ţáků 9. ročníků a zástupci SŠ 

Vánoční koncert hudebních tříd 

Vánoční jarmark 

Vánoční zpívání - ŠD 

Vánoční turnaj ve sportovní gymnastice 

Koncerty ţáků 1. ročníku – hudební zaměření pro MŠ 

Týden pro MŠ 

Odpoledne pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem 

Zápis do 1. ročníku 

Jarní koncerty hudebních tříd 

Divadelní představení  pro ZŠ Hluboš 

Velikonoční jarmark v ŠD 

Odpolední setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů 

Slavnosti slabikáře – 1. třídy 

Společné akce s rodiči 2. aţ 5. tříd – divadelní představení, odpolední keramické dílny, 

sportovní odpoledne, výlety  

Slavnostní zakončení školního roku v Divadle A. Dvořáka v Příbrami – 9. ročníky 

 

 Další akce nebo činnosti školy 

Den jazyků 

Den pro naši zahradu 

Den Země 

Týden škol UNESCO 

Ozdravný pobyt ţáků 9. ročníku – Itálie 

Ozdravné pobyty Šlovice a Kodrea – 1. stupeň 

Lyţařský výcvik 

Plavecký výcvik – 1.- 3. ročník 

Výstava výtvarných prací ţáků v Divadle A. Dvořáka v Příbrami 

Ochrana za mimořádných událostí – celoškolní projekt 

Hasičský metodický den 

Přírodopisná exkurze – třídenní pobyt – ţáci 6. ročníků 

Přírodovědné exkurze jednodenní – ţáci 7. ročníku 

Projekt Globe - EVVO 

návštěvy Knihovny – Březové Hory, Školní – 1. i 2. stupeň 

HELPÍK- pro ţáky 5. ročníků 

Divadelní představení pro ţáky 1. i 2. st. – v průběhu roku 
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Festival pěveckých sborů – školní pěvecký sbor  

Galakoncert – mezinárodní přehlídka pěveckých sborů – školní pěvecký sbor 

Veletrh fiktivních firem – účast ţáků 9. ročníku 

Testy SCIO – ţáci 4. – 9. ročníků 

Testování ţáků 5. a 9. ročníků  

UNESCO – setkání škol 

Setkání zákonných zástupců ţáků 9. ročníků se zástupci SŚ 

Vánoční jarmark školy 

Vánoční turnaj ve sportovní gymnastice 

Mikulášská nadílka v Mariánské štole  

Čína – projekce pro ţáky 2. stupně 

Výtvarná exkurze ţáků do Prahy – výtvarné zaměření  

Cyklus koncertů v Rudolfinu – Praha – ţáci hudebních tříd 

Návštěvy „vánočního vláčku“ – Hornické muzeum Příbram 

Návštěva Lední revue 

Týden techniky na SPŠ Příbram – ţáci 9. ročníku 

Dopravní výchova pro ţáky 4. ročníků – Autoškola Příbram 

Pravidla společenského chování – ţáci 7. ročníků ve spolupráci s ISŠ HPOS Příbram 

vystoupení v Ruské škole – pěvecký sbor školy 

Klub mladého diváka – spolupráce s divadlem 

Divadelní představení divadelního krouţku v průběhu školního roku 

Den otevřených dveří v Hasičském záchranném sboru 

Den dětí u vojáků v Jincích  

Delegace pedagogů z Voroněţe – prohlídka školy, vstupy do hodin 

Country tance ve stodole 

Ukázka výcviku dravců v rámci EVVO pro ţáky obou stupňů 

Vystoupení Taneční školy Příbram – účast vybrané třídy 

Představení v Kině Mír pro ţáky 1. stupně 

 

12. Výchovné a kariérní poradenství 

 Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství  

Program pedagogicko-psychologického poradenství vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., a 

metodického pokynu MŠMT č.j. 27317/2004-24. Při sestavování programu bylo přihlédnuto 

k velikosti školy, základní tým byl doplněn o školního speciálního pedagoga a školního 

psychologa. Tým spolupracuje se všemi subjekty školy a vzájemně koordinuje svoji činnost. 

Zajišťuje primární prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování ţáků. Podílí se na řešení 

otázek rozvoje osobnosti dětí v procesu vzdělávání a výchovy a přispívá k jeho optimalizaci. 

Poskytuje odbornou pomoc při zjišťování, prevenci a řešení obtíţí a problémů psychického a 

sociálního vývoje dětí, které se v procesu vzdělávání a výchovy projevují. Pomáhá řešit otázky 

profesní volby dětí. 

 Informace o odborných pracovnících 

Tým poradenských odborných pracovníků školy: 

Výchovný poradce 2 (dále i VP2) – Mgr. E. Kašparová 

Výchovný poradce 1 (dále i VP1) – Mgr. E.Vondrášková 
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Speciální pedagog – Mgr. J. Solanská a PPP 

Školní psycholog – Mgr. I. Fišerová 

Školní metodikové prevence (ŠMP) Mgr. P. Nepoţitková, Mgr. M. Vöröšová 

Koordinátoři ŠVP ZV, péče o nadané ţáky – Mgr. Kašparová, Mgr. Kvídová 

 Tým spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Příbram v rámci 

individuálních vzdělávacích plánů ţáků, specifických poruch učení a ţáků s dohledem 

(individuální přístup), se Speciálním pedagogickým centrem v Kladně (péče o ţáka s tělesným 

postiţením), se Střediskem výchovné péče v Příbrami v rámci péče o ţáky s poruchami chování 

a ve věci dlouhodobých preventivních programů pro třídní kolektivy a taktéţ s Elrond,o.s., 

které zajišťuje dlouhodobé preventivní programy pro třídní kolektivy 2. stupně v rámci projektu 

EU peníze školám. 

 Spolupráce s rodiči byla realizována formou třídních schůzek, konzultacemi rodič – učitel- 

ţák, besedami s odborníky a účastí na akcích školy, školní druţiny a tříd. 

Škola úzce spolupracuje se sociálními pracovníky OSPOD Příbram a Sedlčany – pravidelné 

konzultace se sociální pracovnicí, Policií ČR i Městskou policí Příbram, s Úřadem práce 

Příbram a s Centrem adiktologických sluţeb Magdalena, s.r.o. 

 Výchovné poradenství 

Během školního roku 2011/2012 byl průběţně aktualizován přehled ţáků s IVP a dohledem. 

K 18.6. 2012 jde o tyto počty ţáků: 

 1. stupeň 12 ţáků s IVP, z toho 2 ţáci se zdravotním postiţením a, 50 ţáků 

s dohledem  

 2. stupeň navštěvovalo 8 ţáků s IVP, z toho 2 ţáci s tělesným postiţením a 48 ţáků 

s dohledem  

V případě blíţícího se konce platnosti posudku byly odeslány na adresu PPP Příbram ţádosti o 

přešetření ţáků. Nově byli vyšetřeni ţáci, u kterých se během školního roku objevila potřeba 

pedagogicko-psychologického vyšetření (návrh školy nebo rodičů).  

 Kariérové poradenství 

Pro zájemce z řad ţáků 9. ročníků byly na adresu PPP Příbram odeslány ţádosti o profitesty, 

které dětem mohou pomoci při volbě dalšího studia po základní škole. 

V letošním školním roce se změnil systém přijímacího řízení na střední školy. Ţáci si mohli 

podat celkem 2 přihlášky na střední školy. 

Přehled dnů otevřených dveří na středních školách a středních odborných učilištích okresu 

Příbram byl předán ţákům vycházejícím ze ZŠ jiţ v průběhu měsíce října. 

Dne 7. prosince 2011 byla uspořádána schůzka pro rodiče vycházejících ţáků a vycházející 

ţáky ze ZŠ s informacemi pro letošní přijímací řízení na střední školy a prezentacemi středních 

škol.  

Vycházejícím ţákům a ţákům, kteří konali přijímací zkoušky na víceleté gymnázium, byly 

předány k výpisu pololetního vysvědčení 2 tiskopisy přihlášky na střední školu a pokyny pro 

jejich třídní učitele ke kontrole vyplněných přihlášek a pokyny rodičům k vyplňování přihlášek 

a zápisové lístky s vyplněnou hlavičkou a pokyny k další práci s nimi. V průběhu měsíce dubna 

a května ţáci, kteří obdrţeli rozhodnutí o přijetí ze střední školy, předkládali tento dopis 

třídním učitelům. VP1 vedla podrobnou a stále aktualizovanou dokumentaci o přijatých ţácích 

na střední školy. Konzultační hodiny VP1, její rady a pomoc při výběru střední školy a 

profesionální orientace v hojné míře vyhledávali a vyuţívali ţáci 9. ročníků i 8. ročníků i jejich 

zákonní zástupci (vyuţití portálu NÚOV www.infoabsolvent.cz. 

 Poradenská činnost VP2 a školního psychologa  

Patří sem zejména spolupráce s třídními učiteli, vyšetřování událostí, které jsou v rozporu se 

školním řádem a spadají  do problematiky rizikových jevů, sledování a monitorování jiţ 

http://www.infoabsolvent.cz/
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vyšetřovaných případů, sledování naplňování opatření, účast na výchovných komisích a 

jednáních se zákonnými zástupci ţáků, ţáky, OSPOD, Policií ČR (viz dokumentace ŠMP 

a VP). Jednání se zákonnými zástupci ţáků při výskytu rizikového chování. 

Ve spolupráci s vedením školy, SVP Příbram a Elrond, o.s. byly připraveny a realizovány 

programy zaměřené na vztahovou problematiku v třídním kolektivu a nastavení dobrého a 

pozitivního klimatu ve třídě. Některé z programů byly financovány v rámci projektu „EU 

peníze školám“. 

Kaţdý třídní učitel rozpracoval plán třídnických hodin na celý školní rok dle MPP. 

VP2 se zúčastnila aktivu výchovných poradců pořádaného PPP Příbram a seminářů 

k problematice výchovného poradenství. Problematiku konzultoval s odborníky z SVP Příbram, 

PPP Příbram a OSPOD Příbram. 

Evidence neţádoucích jevů a jejich řešení – 1x měsíčně bylo vybíráno od třídních učitelů  

2. stupně písemné hlášení o událostech ve třídách a připraveno souhrnné hlášení pro ZŘŠ 

Mgr. E. Kašparovou a vedení školy. VP2 je vzala na vědomí a dokumentovala přehled 

výchovných opatření ve všech čtvrtletích školního roku. 

VP2 se pravidelně zúčastňovala schůzek poradců a plnila závěry vyplývající ze setkání a 

událostí ve škole. Průběţně spolupracovala s PPP Příbram, SVP Příbram, Centrum 

adiktologických sluţeb, OSPOD MěÚ Příbram, PČR, MP Příbram a dalšími. 

 Poradenská činnost VP1 

K 11.6.2012 bylo registrováno 12 ţáků s individuálním vzdělávacím plánem, z toho 2 ţáci se 

zdravotním postiţením, 50 ţáků s tzv. dohledem (ţáci s lehkou formou poruchy učení, resp. 

nadaní ţáci). Celkem tedy šlo o 62 ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami učení. Během 

školního roku proběhla jedna metodická návštěva pracovníka PPP – Mgr. D. Strakové. Ze 

závěrů jednání vyplynulo, ţe doporučení PPP a individuální vzdělávací plány jsou dodrţovány. 

V měsíci červnu se uskutečnila schůzka s rodiči nastávajících ţáků prvních ročníků. Ve dvou 

třídách proběhl program SVP na zlepšování klimatu třídy. VP1 se zúčastnila dalšího vzdělávání 

ve středisku APLA Praha – Výchova a vzdělávání dětí s autismem. 

  

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. 

o dalších kontrolách) 

1. Ve školním roce 2011/2012 neproběhla ve škole ţádná inspekční činnost ČŠI.   

2. Veřejnosprávní kontrola provedená Samostatným oddělením kontroly a vnitřního auditu 

města Příbram – zřizovatele školy od 27.2.2012 do 30.3.2012 zjistila porušování ustanovení 

§ 136 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Předmětem kontrolní činnosti OSSZ Příbram v termínech 30.5.2012, 1.6.2012 a 13.6.2012 

bylo odvádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností v důchodovém pojištění. Při 

kontrole bylo zjištěno porušení 

 ustanovení § 94 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění, 

 ustanovení § 5 odstavce 1 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění, a 

 ustanovení § 38 odst. 4 a ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., 

v platném znění. 

Závěr: Celkový nedoplatek na pojistném činí za kontrolované období 13 442,- Kč a penále  

2 794,- Kč. 
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14. Další činnost školy 

Školská rada    

Sloţení školské rady: 

Předsedkyně: Marcela Ševčíková 

Členové: Mgr. Kateřina Jobeková 

 Stanislav Růţička 

 Mgr. Jana Batelková 

 Mgr. Jiřina Bartlová 

 Mgr. Jaroslav Kopecký 

 

Četnost setkání: 

Členové školské rady se ve školním roce 2011/2012 sešli celkem 5x (5.9.2011, 17.11.2011, 

24.1.2012,14.3.2012, 7.6.2012) 

Schůzky se konaly v pracovně Aj v ZŠ, nebo v kanceláři MěÚ Mgr. Kopeckého. 

Program schůzek: 

 schválení Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 

 schválení navrhovaných změn školního řádu a pravidel hodnocení ţáků 

 schválení změn ŠVP – doplnění ŠVP o témata Finanční gramotnost a EVVO Les ve 

škole, škola v lese 

 seznámení se s novelou školského zákona 

 volba zástupců ŠR z řad rodičovské veřejnosti a následně volba nového předsedy ŠR 

 volba nové členky z řad učitelů za odstupující Mgr. Novákovou  

 projednání návrhu rozpočtu školy pro rok 2011/2012 

 hlasování a podání návrhu na odvolání ŘŠ 

 volba člena ŠR jako zástupce do volební komise při konkurzu na nového ředitele 

školy 

 dotazy a připomínky z řad rodičů, pedagogů i ze strany zřizovatele  

 řešení otázky způsobu lepšího kontaktu členů ŠR v komunikaci s rodičovskou 

veřejností 

 

Sdruţení rodičů   
I v tomto školním roce pokračovalo ve své činnosti Sdruţení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Toto 

sdruţení podporuje školní aktivity a snaţí se rozvíjet spolupráci mezi rodiči a školou. Členové 

širokého i úzkého výboru se scházejí dle aktuálních potřeb, v letošním školním roce se konaly 

tři schůzky. 

Členy úzkého výboru jsou: paní Paulina Novotná (nová předsedkyně SRPŠ), paní učitelka 

Mgr. Jana Kvídová , pan Vohnout, paní Vltavská, paní Ševčíková a paní Zeisková.   

SRPŠ se i letos finančně podílelo na následujících aktivitách. Byla organizována mikulášská 

nadílka, přispělo na cestovné a startovné pro ţáky, kteří se zúčastnili soutěţí. Byl poskytnut dar 

škole v celkové výši  10 000 Kč, který byl pouţit na nákup koberců do prvních tříd, na školení 

první pomoci 5. ročníků – HELPÍK, na zaplacení autobusu ve výši 25 000 Kč a drobných 

výdajů při akci „Nejlepší česká škola“, konané dne 18.6.2012 v Českém Krumlově, na knihy 

pořizované pro nejlepší ţáky ke konci školního roku, na drobné upomínkové předměty pro 

ţáky 9. ročníků a taktéţ na květiny pro vyučující HV, rozdávané při jarním koncertě. 

Finanční prostředky získává sdruţení z dobrovolných rodičovských příspěvků, které byly i pro 

tento školní rok ponechány ve výši 200 Kč na kaţdého ţáka. 
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Ţákovský parlament 

Ve školním roce 2011/2012 pokračoval ve své činnosti Ţákovský parlament pátým rokem. Na 

pravidelných měsíčních schůzkách se scházeli vţdy dva zástupci z kaţdé třídy, kteří byli 

delegováni svými spoluţáky. Předsedou parlamentu pro tento školní rok byla zvolena Andrea 

Poláková ze třídy IX.A.  

Zástupci ţáků byli seznamováni v předstihu s novinkami, které školu v nejbliţší době čekají, 

přicházeli se svými podněty i dotazy za vedením školy. Řešily se zde otázky týkající se ţivota 

školy i tříd. Na parlament byli zváni hosté z řad pedagogů, ale i vedoucí školní jídelny.  

Zprávy ze schůzek byly vyvěšovány na www stránky školy.   

Projekt ,,Adopce na dálku“, který pro děti zajistila Mgr. Batelková, pokračoval úspěšně i letos.  

Byla vybrána další finanční částka potřebná pro sponzorství chlapce z Indie. Zafungovala i 

další charitativní akce „Srdce pro děti“, na kterou se vybralo 7 058,- Kč.  

Ţákovský parlament plnil svoji funkci komunikace dětí s vedením školy i pedagogy. Děti 

předávaly informace z parlamentu do svých tříd a zpětně informace ze tříd přinášely na 

pravidelné schůzky.  

 

 Činnost školní druţiny   

Osm samostatných oddělení školní druţiny (dále také ŠD) vedly kvalifikované vychovatelky. 

Účastníci zájmového vzdělávání do nich byli zařazováni podle předem stanovených kritérií 

stanovených ředitelkou školy. Jednotlivá oddělení ŠD navštěvovali ţáci 1. – 4. ročníků. 

Oddělení byla dle zájmu zákonných zástupců naplňována do počtu 30 ţáků. Činnost ŠD 

v jednotlivých odděleních koordinovala vedoucí vychovatelka. ŠD pracovala podle vlastního 

vzdělávacího programu, který je součástí vzdělávacího programu školy a napomáhala rozvíjení 

klíčových kompetencí a relaxační, rekreační a zájmové činnosti ţáků.  

Na základě ŠVP byl zpracován Rámcový roční plán příleţitostných akcí ŠD a Roční plán 

činnosti ŠD, které byly podkladem pro témata měsíčních plánů kaţdého oddělení. Plány 

obsahovaly průběţné, pravidelné a příleţitostné činnosti, podílely se na rozvíjení všech 

klíčových kompetencí a průřezových témat podle RVP ZV. Vychovatelky se zaměřily na 

vedení pedagogické dokumentace a na ověřování  a realizaci ŠVP pro školské zařízení včetně 

příloh ŠVP ŠD (Vnitřní řád ŠD, Roční plán školní druţiny na školní rok 2011/2012, Rámcový 

roční plán příleţitostných akcí ŠD, Celoroční plán environmentální výchovy Modrá planeta, 

naplňování klíčových kompetencí a průřezových témat). Náměty pro zájmové vzdělávání 

vycházely z měsíčních plánů, které byly nastaveny podle ŠVP ŠD a podle plánu Modrá planeta 

jehoţ konkrétní obsah byl rozpracován v celoročním plánu environmentální výchovy „Les ve 

škole, škola v lese“ a „Kam s ním“. Vedoucí vychovatelka  předkládala koordinátorce EV  

zprávy o činnosti ŠD v této oblasti včetně fotodokumentace. Výchovný a vzdělávací obsah ŠD 

byl úzce spjat především s průřezovým tématem multikulturní výchova, osobnostní a sociální 

výchova a environmentální výchova, jejichţ vybrané  tematické okruhy jsme rozvíjeli.   

ŠD naplňovala přiměřeně program primární prevence, který byl zaměřen na předcházení 

neţádoucích jevů.  

Náplň zájmového vzdělávání probíhala v činnostech odpočinkových, zájmových a rekreačních 

a v přípravě na vyučování. Vychovatelky nabízely ţákům i spontánní aktivity. Úzce 

spolupracovaly s třídními učitelkami, se zákonnými zástupci ţáků,  s vedením školy, 

výchovnou poradkyní, speciálním pedagogem i školním psychologem. Individuálně 

přistupovaly k dětem s vývojovými poruchami chování. Dle aktuální nabídky se 

sebevzdělávaly, zúčastňovaly se vzdělávacích akcí ve škole. Výchovné a vzdělávací činnosti 

probíhaly v jednotlivých odděleních samostatně nebo při celodruţinových akcích. 

Vychovatelky ŠD  propagovaly svoji činnost s dětmi na veřejnosti, spolupracovaly s místními a 

regionálními partnery, zveřejňovaly činnost ŠD prostřednictvím www stránek školy a na 
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nástěnkách. V rámci programu ŠD měli ţáci moţnost navštěvovat zájmový krouţek „Zpívání 

pro radost“.  

 

V 1. pololetí proběhla Vlaštovkiáda, Drakiáda a sportovní odpoledne. Ţáci navštívili dětské 

dopravní hřiště (DDH), kde se prvňáčci seznamovali s pravidly silničního provozu, a starší děti 

si své znalosti praktické zkušenosti prohlubovaly. Vedoucí pracovník DDH s kaţdým 

oddělením uspořádal besedu zaměřenou na pravidla silničního provozu a nebezpečí na 

silnicích. Některá oddělení navštívila výstavu hraček na dole Vojtěch „Holky, pojďte si hrát“. 

Velkým překvapením pro všechny bylo představení ,,Divadla divů“, které předvedlo umění 

v ţonglování, jízdě na jednokolce, výcviku psů.  Některá oddělení v rámci EV odjela 

autobusem na výlet do Orlova, kde navštívila ekologické centrum. Při výukovém programu      

„Ţivot na farmě“ a „Chov domácích zvířat a jejich vyuţití“ se děti dozvěděly spoustu informací 

a zajímavostí o ţivotě zvířat na farmě. Jedno oddělení se zapojilo do celostátní soutěţe pro 

školy „O nejhezčí strašidlo“, které uspořádalo Občanské sdruţení pro radost dětem. 

V rámci primární prevence jsme uskutečnili několik turistických vycházek do přírody, do okolí 

města, a poznávali i zajímavosti ve městě. V galerii F. Drtikola jsme zhlédli interaktivní 

výstavu z centra popularizace vědy z Liberce „Hry a klamy“, kde si ţáci vyzkoušeli své 

schopnosti pohotovosti a kreativity myšlení hravou a zábavnou formou. Velmi lákavé bylo 

vystoupení kouzelníka nazvané „Pirátská show“, při kterém zhlédli umění ţonglování a kouzel. 

Všechna oddělení pomáhala svým třídám při výrobě dárků na školní vánoční jarmark, na 

kterém vystoupil krouţek ŠD „Zpívání pro radost“. Oddělení ŠD postupně navštěvovala školní 

knihovnu. V dětském zábavném centru „Šneček“ děti měly moţnost si v jednotlivých sektorech 

vybrat hry podle věku a obtíţnosti, rozvíjet si své pohybové schopnosti. Před Vánocemi 

všechna oddělení navštěvovala zejména programy, které připravilo hornické muzeum. 

V expozici vánočního hornického domečku se děti seznámily s ukázkami tradičních řemesel. 

Poznávaly a seznamovaly se s našimi regionálními tradicemi. Ve vánočním vláčku na dole 

Anna si vyprávěly o vánočních zvycích, tradicích a o betlému. Nezapomněly ani na zvířátka 

v lese a uskutečnily tematickou vycházku. V galerii F. Drtikola na Zámečku zhlédly dvě 

výstavy. Některá oddělení navštívila výstavu s ukázkami vyuţití a zpracování různých 

materiálů  a některá výstavu „Betlémy hornického kraje“. Velký ohlas měla vánoční diskotéka.  

 

Ve 2. pololetí do naší školní druţiny přišel pan hajný, který dětem vyprávěl o lese, potravním 

řetězci, rostlinách a ţivotě ţivočichů v zimním období. Děti se těšily na karneval. Zhotovily si 

karnevalovou výzdobu tělocvičny, vyráběly masky. V průběhu tanečního reje probíhaly soutěţe 

mezi odděleními. Uspořádali jsme zábavná a soutěţní odpoledne při jízdě na kluzácích, sněhu 

vyuţili ke kreativnímu tvoření. S našimi svěřenci jsme navštívili filmové představení „Kocour 

v botách“. Všechna oddělení se zapojila do soutěţe o nejlepší plakát na druţinový velikonoční 

jarmark. Druţinový jarmark byl umístěný v obou tělocvičnách. V jedné si návštěvníci mohli na 

21 stolech prohlédnout velikonoční dekorace a ve druhé tělocvičně kromě stolů s výrobky po 

celý den k vytvoření příjemné atmosféry vystupoval krouţek ŠD „Zpívání pro radost“. 

Vychovatelky věnovaly desítky hodin ze svého volna, aby připravily pro všechny návštěvníky 

výrobky z tradičních i netradičních materiálů a předvedly ukázky různých technik.                  

Uspořádána byla zábavná odpoledne na Novém rybníku, jarní turnaj ve fotbalu. Při likvidaci 

bioodpadu jsme pomohli naší školní zahradě. Jaro jsme přivítali vycházkou kolem zahrádek a 

do lesa Drkolnova. Při vycházce do staré části města a k Oboře ţáci poznávali dominanty 

našeho města, rekreační oblasti a vodní plochy. Při policejní bezpečnostní akci „Zebra“, která 

proběhla na školním hřišti, si děti při besedě s mluvčí policie ČR připomněly pravidla pro 

chodce a cyklisty, vybavení jízdního kola a ověřily si znalosti některých dopravních značek.      

Do tělocvičny jsme pozvali loutkohereckou společnost, která zahrála pohádky hrané 

marionetami. Všechna oddělení postupně navštívila dětské oddělení knihovny J. Drdy a 
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zapojila se do soutěţe ve zpěvu „Super Star“. Na dětském dopravním hřišti si ţáci prohlubovali 

své znalosti a praktické zkušenosti z dopravní výchovy. Na vycházce k Litavce se dozvěděli 

zajímavosti o jejím toku. Uspořádali jsme čarodějnické malování křídami na chodníčku kolem 

školního hřiště a potom tradiční zábavné čarodějnické klání. Školní zahrada se proměnila ve 

sletiště čarodějů a čarodějnic, kteří plnili nejrůznější úkoly na stanovištích. Navštívili jsme 

divadelní představení „Zalezlíci“ v Domě dětí a mládeţe. Děti svůj svátek oslavily na 

dopravním hřišti, které připravilo soutěţní odpoledne. Navštívily dětské centrum „Šneček“, kde 

si na jednotlivých atrakcích rozvíjely motorické schopnosti a rozhodnost s orientačním 

smyslem. Při besedě o první pomoci  s pracovníkem ze záchranné sluţby získaly děti základní 

poučení o zdraví, o prevenci úrazů a o první pomoci. Na Zámečku v galerii F. Drtikola zhlédly 

interaktivní výstavu z centra popularizace vědy IQ Park Liberec se zaměřením na rozvoj 

schopností logického uvaţování a kreativity myšlení.  
 

Činnost školní jídelny 

Ve školní jídelně bylo pro školní rok 2011/2012 přihlášeno ke stravování 532 ţáků školy, 

55 pracovníků školy a 7 důchodců – bývalých pracovníků školy. Plynulý chod provozu 

zajišťovalo 7 pracovnic včetně vedoucí školní jídelny. V daném sloţení připravily za uplynulé 

období (1.9.2011 – 31.5.2012, v souhrnu není započten měsíc červen) celkem 85 145 porcí 

jídel (obědů).  Od 1.9.2011 byly zvýšeny ceny obědů dle věkových kategorií ţáků na 22,- Kč 

u první věkové kategorie, 24,- Kč u druhé věkové kategorie a 26,- Kč u třetí věkové kategorie. 

Školní jídelna nevaří obědy pro cizí strávníky. Strávníci naší jídelny mají moţnost výběru ze 

dvou druhů vařených jídel. Denně dostávají k hlavnímu chodu příkrm v podobě zeleninového 

salátu, zeleniny, ovoce nebo ovocného salátu, jogurtu, jogurtelky s různými příchutěmi 

obohacené vlákninou, tvarohového dezertu nebo moučníku. Také v případě příkrmu mají 

moţnost volby (je-li na jídelníčku zeleninový salát, dáme rovněţ ovoce pro moţný výběr, více 

druhů zeleninových salátů apod.). Je dodrţován pitný reţim, jídelna nabízí takřka denně 

nejméně tři druhy nápojů (studený ovocný – vţdy obohacený vitamínem, selenem, jódem nebo 

fluórem, přírodní šťávy, teplý ovocný nebo bylinný čaj, mléko, ochucený mléčný nápoj nebo 

teplý mléčný nápoj, na přání strávníků podáváme denně také čistou vodu a neslazený čaj). 

Vedoucí jídelny sleduje dodrţování spotřebního koše a následně sestavuje jídelní lístky tak, aby 

byly zařazeny i pokrmy z ryb a luštěnin (připravené pro strávníky v přijatelné podobě), které 

nejsou, zvláště u dětských strávníků, ve velké oblibě. V průběhu měsíce října připravily paní 

kuchařky pro naše strávníky týden zdravého jídelníčku v rámci školního projektu Zdravá 

výţiva – zdravý ţivotní styl. Ţáci měli moţnost ochutnat pokrmy připravované z cizrny, sóji, 

kuskusu, bulguru, špaldy, ovesných vloček, sezamu, pohanky, králičího masa, ryb se zeleninou, 

luštěnin atd. a přesvědčit se, ţe i zdravé můţe znamenat chutné.  

Materiální zajištění a vybavenost kuchyně: Školní kuchyně a jídelna je čtvrtým rokem po 

celkové rekonstrukci provozu. Zrenovovány a rozčleněny na jednotlivé pracovní úseky byly 

prostory varny, výdejny, skladového zázemí. Kuchyně, výdejna i sklady jsou vybaveny novými 

spotřebiči, chladícími i mrazicími boxy, stroji, gastronádobami. V průběhu roku je pravidelně 

prováděna výměna s doplněním stolního inventáře (jídelní porcelán, sklo). V letošním roce byl 

zakoupen do provozního úseku přípravny masa nový tenderizér – stroj pro křehčení a 

naklepávání masa. V jídelně fungují terminály na výdej a objednávání  (popř. odhlašování) 

stravy. Strávníci mají moţnost volby stravy na více dní dopředu i moţnost volby výběru 

v pouţívání identifikačních médií, která jsou nutná při kontaktu s terminály (karta nebo čip). 

Nový PC program – stravné umoţňuje volbu i odhlašování obědů přes internet a současně mají 

rodiče moţnost kontroly nad docházkou svého dítěte do ŠJ, nad stavem konta strávníka, 

časovým údajem, kdy byl oběd odebrán i nad volbou druhu objednávaného jídla. V souladu 

s ustanovením § 30 školského zákona byl vydán a uveden do provozu nový Vnitřní řád školní 

jídelny. Po předchozím projednání na provozní poradě školy vstoupil v platnost od 1.4.2011 
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a zveřejnění se uskutečnilo na webových stránkách školy a vyvěšením v ZŠ a ŠJ. Snahou 

zaměstnanců jídelny je stále spokojený strávník. Přejeme si zapojit ţáky do sestavování 

jídelního lístku (vítáme rozumné návrhy na zařazení určitého pokrmu do jídelníčku, uvaříme na 

přání, přijmeme a přepracujeme vhodnou recepturu). S pomocí zručných výtvarnic školy bylo 

vytvořeno příjemné a útulné prostředí ŠJ. 

 

15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

I. Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2011 

(k 31.12.) 

Za 1. pololetí roku 2012 

(k 30.6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  27 831 99 15 447 54 

2. Výnosy celkem  27 831 99 15 503  67 

z toho 
příspěvky a dotace na provoz  24 546 0 13 046 0 

ostatní výnosy  3 285 99 2 457 67 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
0 0 56  13 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2011 

(k 31.12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (NIV) 0 

2. Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele  celkem (NIV) 0 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 

přes účet kraje celkem (NIV)  
21 083 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 19 978 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 14 558 

ostatní celkem 1 105 

z toho 

Hustota a specifika UZ 33015 216 

Kompenzační pomůcky pro ţáky se ZP  (UZ 33025)  

Školní potřeby pro ţáky 1. ročníku ZŠ (UZ 33017) 72 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 

celkem (NIV) 
3 375 

z toho 

běţné provozní výdaje celkem (UZ 000) 3 350 

ostatní účelové výdaje celkem 25  

z toho Účel.dotace – oblast výchovy a vzdělávání 25 

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, Norské fondy, 

granty kraje atd.) 
 
 

0 
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 Komentář k ekonomické části:  

K 31. 12. 2011 ZŠ vykázala zisk ve výši 101,57 Kč.  

 

III. Doplňková činnost  

Komentář k ekonomické části:  

Hospodaření k 30.6.2012 bylo vyrovnané. Nákladová část vykazuje čerpání na 51,3 %, 

výnosová na 51,5 % rozpočtu.  

 

Doplňková činnost – pronájmy tělocvičen: 

Kalkulace TV – rok 2011/2012  

  

náklady 

za r.2011 

podíl TV za 

rok 

podíl TV za 

měsíc 

podíl 

TV za 

den 

podíl TV na hod. 

stř. 100+200+500 20 266 376,00 1 467 379,87 122 281,66 4 076,86 169,84 

průměr. hodin.mzda         68,00 

Pronájem tělocvičny pro rok 2011/2012  

   1 hodina   240,00 Kč 

   1 1/2 hodiny   360,00 Kč 

   2 hodiny   480,00 Kč 

 

Prostředky  z pronájmu byly vyuţity na opravy tělocvičen, na nákup sportovních potřeb a na 

úhradu mzdy pracovníka, který se stará o chod tělocvičen po 18. hodině. 

 

Stav pohledávek a závazků k 30.6.2012: 

Všechny pohledávky a závazky jsou hrazeny ke dni splatnosti.  

Zůstatek na účtu       321 - Dodavatelé činí  k 30.6.2011….…...140 717,24 Kč       

Zůstatek  na účtu      311 - Odběratelé činí   k 30.6.2011………. 14 212,00 Kč 

Školní druţina: 

Dle vnitřní směrnice školy je stanoven úplata za kaţdé dítě zapsané ve školní druţině ve výši 

100,- Kč měsíčně. Vybrané  finanční prostředky jsou zpětně investovány do osmi oddělení 

školní druţiny – např. na nové zařízení, hry a potřeby pro volné chvíle dětí ve ŠD, a do 

provozu školy. 

 

IV. Investice, opravy, pomůcky – inventář     

Ve školním roce 2011/2012 byl pořízen elektrický tenderizér – naklepávač masa do školní 

kuchyně. 

 

Škola dokončila tyto opravy a úpravy: 

 revitalizace školní zahrady – kácení stromů a nová výsadba 

 osazení mříţí na vikýřích půdy 

 drobné opravy – malířské, instalatérské a elektroinstalace 

 

Vybavení: 

 nový nábytek, fotoaparát, koloběţky a stolní hry do sborovny – kabinetu ŠD, 

 nábytek a vybavení relaxačního koutku pro kabinet TV, 
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Zařízení a pomůcky: 

 notebooky, fotoaparáty, videokamera a diktafon s moţností videonahrávání z projektu 

EU peníze školám 

 učebnice 

 

16. Závěr 

Naplňování stanovených cílů a priorit a předpoklady dalšího vývoje školy vycházejí 

z Koncepce rozvoje 2010-2013 a jsou sledovány průběţnými autoevaluačními plány a 

výslednými zprávami školy. 

  

 

 

Datum zpracování zprávy: 27. 8. 2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 

 

 

 

Datum projednání ve školské radě: 14.11.2012 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


