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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: 326 551 440 
 e-mailová adresa: info@5zs-pb.cz 
 www stránky: http://5zs-pb.cz 

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Kopecký  
Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu: RNDr. Milan Brabenec 
Zástupce ředitele: Mgr. Martina Veselková 
Předseda školské rady: Radek Hylán 
Předsedkyně SRPŠ: Paulina Novotná  

 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny 
za hodnocený školní rok: 1.10.2014 – zvýšení počtu žáků ve školní družině a zvýšení počtu 
stravovaných ve školní jídelně. 

 

2. Charakteristika školy 

 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

Hlavní činnost:  
Základní škola – poskytuje vzdělávání vedoucí k dosažení základního vzdělání. 
Školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání. 
Školní jídelna – zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. 
 
Doplňková činnost:  

a) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 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). 
 

 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 družiny a školní jídelny. Ve vlastním školním vzdělávacím 
programu (dále také ŠVP) pokračuje i tradice tříd zaměřených na výuku hudební a výtvarné 
výchovy. Jako povinný cizí jazyk byla vyučována angličtina. 
Ve školním roce 2015-2016 pracovalo ve škole celkem 64 zaměstnanců, z toho 40 učitelů, 
9 vychovatelek školní družiny (z nich 6 dále jako asistentky pedagoga) a 15 zaměstnanců 
provozních. V tomto školním roce byli ustanoveni dva zástupci ředitele. Koordinátorem 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/HonzaZ/Data%20aplikací/Microsoft/Word/info@5zs-pb.cz
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školního vzdělávacího programu byla vedoucí metodička na 1. stupni. Vedení školy zpracovalo 
celoroční plán práce, plán kontrolní činnosti a další dokumenty, vedoucí metodických 
předmětových komisí mají zpracované plány jejich činnosti. Škola pokračovala v projektu 
Přidružená škola UNESCO, je Pilotní základní škola KEV jako centra modernizace vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj.  
Základní škola sídlí ve třípatrové budově, součástí je objekt školní jídelny a školní družiny, 
umístěný v zahradě školy. Je zde i hřiště s asfaltovým povrchem, jehož parametry výuce 
tělesné výchovy nevyhovují; proto byla během celého školního roku realizována řada dalších 
kroků na vybudování hřiště nového. Další kroky, které byly realizovány, souvisejí s vystavěním 
půdní vestavby, která by vyřešila problém s nedostatkem učeben zejména pro dělené 
předměty – cizí jazyky a volitelné předměty. V budově školní jídelny jsou umístěny dvě 
kmenové třídy s odděleními školní družiny, další oddělení školní družiny jsou v budově školy 
v kmenových třídách. S hlavní budovou jsou spojeny dvě tělocvičny. V roce 2009 byly v rámci 
projektu energetických úspor realizovány zateplení budovy, výměna oken, nová venkovní 
omítka a regulace topné soustavy z dotace Evropské unie a Státního fondu  životního prostředí 
za podpory a finanční spoluúčasti zřizovatele.  
Výuka praktických činností probíhala ve cvičné kuchyni, výuka výtvarné výchovy v odborné 
učebně Vv a v keramické dílně. Pravidelně bylo využíváno pět interaktivních tabulí (odborná 
učebna zeměpisu, chemie, jazyků a dvě kmenové třídy), ostatní třídy jsou vybaveny 
dataprojektory s promítacími plátny. Pokračovala činnost  infocentra a čtenářských koutů 
v chodbách školy ve 2. a 3. patře, kde je i možnost napojení na internet a využití PC. Jednotlivá 
poschodí budovy jsou vybavena relaxačními koutky pro žáky a mobilní učebnou s možností 
použití dataprojektoru.  
 

 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních 
školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 

Ve všech ročnících byl realizován školní vzdělávací program „Nejde o to být první, ale být 
nejlepší, jak dokážu“, čj. 380/2013. 
 

Počet tříd a žáků – podle ŠVP k 30.6.2016 

Kód a název vzdělávacího programu 
Počet 
žáků 

Počet 
tříd 

Průměrný počet 
žáků ve třídě 

Školní vzdělávací program „Nejde o to být první, ale být nejlepší, 
jak dokážu“,  čj. 380/2013 

648 27 24 

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu: 

 vytvářet pozitivní klima (estetické předměty jako prostředek výchovného působení), 
 vybavit žáky souborem klíčových kompetencí, znalostí a dovedností na úrovni, která je 

pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti, 
 sjednocovat (optimalizovat) cíle žáků, učitelů i rodičů,  
 budovat školu jako zdroj získávání informací a dovedností a místo vzájemné 

komunikace a tolerance,   
 učit žáky vytvářet a získávat zdravý názor na život a svět a učit se pracovat i relaxovat. 
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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 kulturních a společenských akcí. Výuka probíhá ve dvou odborných učebnách hudební 
výchovy. 
 
Rozšířená výuka výtvarné výchovy 

V hodinách se žáci 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 v 
jedné odborné pracovně a v keramické dílně. Součástí výuky jsou i výtvarné práce v plenéru. 
Časová dotace předmětu je tři vyučovací hodiny týdně. Výtvarné práce našich žáků je možné 
zhlédnout nejen ve škole, ale i na různých výstavách (galerie, divadlo). Žáci se úspěšně účastní 
různých výtvarných soutěží, pravidelně jsou pro ně též pořádány výtvarné exkurze spojené s 
tvůrčími dílnami.  
 
Další nabídka 

Žáci všech tříd měli možnost výběru z celkem 5 volitelných a 5 nepovinných předmětů. 
Vyučovaly se čtyři cizí jazyky – anglický, německý, francouzský a ruský. Škola věnovala 
pozornost také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole i nadále pracoval 
realizační tým ve složení zástupce ředitele, oba školní metodikové prevence, oba výchovní 
poradci, jehož jednání se příležitostně zúčastňoval ředitel školy a podle potřeby třídní učitelé 
či speciální pedagog. Škola spolupracovala s PPP a SVP 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 a odborným lékařským pracovištěm. Společnost 
Magdalena, o.s. Příbram, se kterou škola pravidelně spolupracuje, realizovala na škole  během 
druhého pololetí školního roku 2015-2016 pět dvouhodinových bloků selektivní prevence 
v sedmých třídách.  
Nadaní a talentovaní žáci se zúčastňovali řady soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech. 
Ve škole pracovalo 11 zájmových kroužků s různým zaměřením (anglický jazyk, základy 
moderní technologie, florbal, stolní hokej, sportovní gymnastika, míčové a pohybové hry, 
tancování, košíková, aj. a kroužek zpívání pro radost při školní družině). 
 

3. Škola a školská zařízení  

Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost k 30.9.2015  

Druh/typ školy  IZO 
Nejvyšší 
povolený 

počet žáků 

Skutečný 
počet žáků 

Přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

Počet žáků 
na přepočtený 
počet pedagog. 

Pracovníků 

Základní škola 114001871 800 648 37,71 17,18 
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Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost k 30.9.2015 

Školské zařízení IZO 
Nejvyšší povolený 

počet žáků/strávníků 
Skutečný počet žáků/ 

Strávníků 
Z toho 
cizích 

Přepočtený 
počet 

pracovníků 

Školní družina 114001880 270 245/8 oddělení 0 7,80 

Školní jídelna  114001898 700 674 0 8,03 

Škola poskytovala doplňkovou činnosti pro 9 uživatelů (sportovní a relaxační aktivity, 
občerstvení).  

 

4. Souhrnné údaje o žácích školy   

I. Počty tříd a žáků školy k 30.6.2016 

Ročník Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků/tř. 

1. 4 81 20,25 

2. 4 96 24 

3. 3 71 23,67 

4. 3 72 24 

5. 3 85 28,33 

6. 3 74 24,67 

7. 3 77 25,67 

8. 2 41 20,5 

9. 2 51 25,5 

Celkem k 30.6.2016 27 648 24 

 

II. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2016-2017 

Počet dětí u zápisu Počet přijatých žáků Z toho počet odkladů pro daný školní 
rok 109 94 15 

 
 
III. Žáci přijatí ke vzdělávání na střední škole (pro školní rok 2016-2017)   

Typ školy Počet přijatých žáků 

Víceleté gymnázium 20 

Čtyřleté gymnázium 12 

Střední odborná škola 23 

Střední odborné učiliště 17 

Konzervatoř 0 

Název školy Počet přijatých žáků 

Gymnázium Legionářů Příbram, 4 leté 6 

Gymnázium Legionářů Příbram, 8 leté 11 

Gymnázium Pod Sv. Horou Příbram, 6 leté 9 

Gymnázium Pod Sv. Horou Příbram, 4 leté 6 
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OA Příbram 6 

SPŠ Příbram 3 

SZdŠ  Příbram 5 

OA a SPgŠ Beroun 2 

ISŠ HP Příbram 3 

SOŠ a SOU Dubno 11 
OU Příbram 1 

SOU Hluboš 5 
SLŠ a VOŠ lesnická Písek 1 
SOŠ pro administrativu EU, Praha 1 
ČZA Humpolec 1 
SOŠ Blatná 1 

Celkem 72 

 

Cizí státní příslušníci: Ukrajina 6, Rumunsko 3, Ruská federace 1. 

 
Počet žáků dojíždějících do školy z jiných obcí:  

Do školy dojíždělo z okolních obcí celkem 104 žáků (Bohutín, Bratkovice, Březnice, Dlouhá 
Lhota, Dolní Hbity, Drahlín, Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Hříměždice, Kamenná, Kardavec, 
Kozičín, Láz, Lazec, Lešetice, Lety, Lhota u Příbramě, Milín, Mirotice, Mirovice, Modřovice, 
Náchod, Narysov, Nové Podlesí, Obecnice, Orlov, Ouběnice, Pečice, Pičín, Podlesí, Rožmitál 
pod Třemšínem, Sádek, Skořice, Solenice, Tochovice, Trhové Dušníky, Vranovice, Vysoká Pec, 
Vysoká u Příbramě, Zaječov, Žežice). 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 O žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2015-2016 pečovali kromě  
vyučujících zejména oba výchovní poradci a speciální pedagog, pro osm z nich byli zajištěni 
asistenti pedagoga v celkovém rozsahu 1,0 úvazku. Speciální pedagog vedl na 1. stupni ve 
dvou skupinách celkem 7 žáků s poruchami učení, kteří byli vzděláváni reedukačními 
metodami v rámci hodin českého jazyka 1 hodinu týdně. Žákům byly nabízeny, stejně jako 
jejich zákonným zástupcům, konzultační hodiny a odborná pomoc.  

 Na druhém stupni byl pro 12 žáků 6. a 7. ročníku otevřen volitelný předmět Cvičení 
z českého jazyka. Tento předmět vedl speciální pedagog a jeho obsahem byly postupy a 
formy vedoucí k nápravě poruch učení, napomáhající žákům k lepším výkonům a motivaci 
k učení. Příslušný výchovný poradce po celý školní rok spolupracoval s PPP a SVP Příbram, 
které poskytovaly metodickou pomoc jim i pedagogům školy. Všichni žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami – poruchami učení byli hodnoceni klasifikačními stupni.  

 Podle individuálních vzdělávacích plánů se v průběhu školního roku vzdělávalo na 1. stupni 
14 žáků, na 2. stupni 12 žáků. U dalších 43 žáků na 1. stupni a 46 na 2. stupni bylo 
přihlíženo k jejich specifickým vzdělávacím potřebám (tzv. žáci se zohledněním).  
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 Ve škole nebyli žáci diagnostikovaní jako mimořádně nadaní. Nadaní žáci měli možnost se 
rozvíjet prostřednictvím účasti v soutěžích a olympiádách. Úspěchů dosáhli ve výtvarných, 
hudebních a zejména ve sportovních soutěžích.  

Činnost tříd se zaměřením na hudební výchovu 

Činnost tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy byla ve školním roce 2015-2016  opět velmi 
pestrá.  Žáci se pod vedením svých pedagogů  PaedDr. Evy Káčerkové, Mgr. Heleny Kaiserové a 
Mgr. Aleny Kopecké účastnili Mezinárodní přehlídky pěveckých sborů pořádané v Ruské  škole 
v Praze. Svým zpěvem potěšili seniory v Domě pečovatelské služby v Březnici a v příbramské 
nemocnici. Nezapomněli ani na nejmenší děti a v prosinci předvedli svůj vánoční program také 
v několika příbramských mateřských školách. 
21. prosince 2015 se konal tradiční vánoční koncert hudebních tříd v Divadle A. Dvořáka a 
26. května 2016 jarní koncert v aule na ZŠ Jiráskovy sady.  

Činnost tříd se zaměřením na výtvarnou výchovu  

V průběhu školního roku se žáci školy pod vedením pedagogů Mgr. Vitáskové, Mgr. Volfové 
Zemanové, Mgr. Vöröšové, pí uč. Smotlachové i dalších učitelek úspěšně zúčastnili řady výstav, 
soutěží, projektů, exkurzí a dalších akcí a podíleli se i na výzdobě prostor školy. 
 
 
V. Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení k 30.9.2015 

Druh postižení Počet žáků 

Mentální postižení 0 

Sluchové postižení 1 

Zrakové postižení 0 

Vady řeči 3 

Tělesné postižení 4 

Souběžné postižení více vadami 2 

Vývojové poruchy učení a chování 16 

Autismus 0 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání a o chování žáků 

Hodnocení prospěchu a chování žáků, výchovná opatření – stav ke 30.6.2016  

 

 
Vysvětlivky k tabulce 
Prospěch:  Vyzn. – prospěl s vyznamenáním, P – prospěl, N – neprospěl 
Chování:  1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé 
Výchovná opatření za obě pololetí školního roku:  PTU – pochvala třídního učitele, PŘŠ – pochvala 
ředitele školy, NTU – napomenutí tř. učitele, DTU – důtka tř. učitele, DŘŠ – důtka ředitele školy 

 

Slovním hodnocením nebyl hodnocen žádný žák. 

 
 
 
 

Třída Žáků 
Prospěch Chování Výchovná opatření 

Vyzn. P N 1 2 3 PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 

I.A 22 22 0 0 22 0 0 4 0 0 1 0 

I.B 22 22 0 0 22 0 0 2 0 0 0 0 

I.C 21 21 0 0 21 0 0 5 0 2 0 0 

I.D 16 16 0 0 16 0 0 5 0 0 0 0 

II.A 27 27 0 0 27 0 0 20 0 1 0 0 

II.B 26 24 2 0 26 0 0 15 0 1 0 0 

II.C 21 21 0 0 21 0 0 19 0 0 0 0 

II.D 22 18 4 0 22 0 0 6 0 0 3 0 

III.A 24 21 3 0 24 0 0 1 1 0 0 0 

III.B 24 17 7 0 24 0 0 1 1 6 0 0 

III.C 23 23 0 0 23 0 0 15 5 0 0 0 

IV.A 26 19 7 0 26 0 0 25 1 2 0 0 

IV.B 23 15 7 0 23 0 0 9 2 3 3 0 

IV.C 23 14 9 0 23 0 0 15 4 16 1 1 

V.A 29 15 14 0 29 0 0 5 5 2 1 1 

V.B 27 20 7 0 27 0 0 10 1 2 1 1 

V.C 29 17 12 0 29 0 0 16 1 1 2 0 

1. st. 405 332 72 0 405 0 0 173 21 36 12 3 

VI.A 24 6 18 0 22 2 0 4 1 7 1 1 

VI.B 24 7 15 0 22 1 1 5 1 8 2 4 

VI.C 26 16 8 0 26 0 0 24 0 6 5 0 

VII.A 27 8 17 0 27 0 0 11 0 8 15 3 

VII.B 27 7 19 0 27 0 0 23 0 17 8 4 

VII.C 23 8 14 0 21 3 0 4 0 7 8 3 

VIII.A 20 1 19 0 20 0 0 16 0 17 2 3 

VIII.B 21 6 14 0 19 2 0 15 0 10 8 6 

IX.A 22 1 21 0 22 0 0 12 0 24 7 2 

IX.C 29 11 18 0 29 0 0 2 18 4 0 0 

2. st. 243 71 163 0 235 7 1 116 20 108 56 26 

Celkem 648 403 235 0 640 7 1 289 41 144 68 29 
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Opravné zkoušky se uskutečnily ve dnech 26. a 29. srpna 2016. Konalo je celkem 11 žáků, 
z toho 2 žáci ze dvou předmětů. Dva žáci neprospěli a opakují ročník. 

 

Předmět Počet žáků Prospělo Neprospělo 

Český jazyk 2 2 0 

Anglický jazyk 3 2 1 

Matematika 7 6 1 

Fyzika 1 1 0 

 

Počty zameškaných hodin žáků k 30.6.2016 – za celý školní rok 

Třída Počet žáků 
Počet omluvených 

hodin 
Průměr na 
 žáka třídy 

Počet neomluvených 
hodin 

Průměr na 
žáka třídy 

I.A 22 1497 68,04 0 0,00 

I.B 22 1301 59,14 0 0,00 

I.C 21 1419 67,57 0 0,00 

I.D 16 1136 71,00 0 0,00 

II.A 27 1969 72,92 0 0,00 

II.B 26 1579 60,73 0 0,00 

II.C 21 1273 60,62 0 0,00 

II.D 22 1667 75,77 0 0,00 

III.A 24 1456 60,67 0 0,00 

III.B 23 2197 95,52 0 0,00 

III.C 22 2463 111,95 0 0,00 

IV.A 26 2313 88,96 0 0,00 

IV.B 21 1683 80,14 0 0,00 

IV.C 22 1864 84,72 0 0,00 

V.A 29 2512 86,62 0 0,00 

V.B 27 2409 89,22 0 0,00 

V.C 28 2554 91,21 0 0,00 

VI.A 24 2872 119,67 84 3,50 

VI.B 24 2846 118,58 7 0,29 

VI.C 25 2600 104,00 1 0,04 

VII.A 27 3522 130,44 0 0,00 

VII.B 26 3984 153,23 0 0,00 

VII.C 23 1985 86,30 13 0,56 

VIII.A 20 2694 134,7 3 0,15 

VIII.B 21 2347 111,76 7 0,33 

IX.A 22 5432 246,90 0 0,00 

IX.C 29 4519 155,83 0 0,00 

Celkem ZŠ 640 64093 2686,21 115 4,87 

 

Počet neomluvených hodin žáků oproti předešlému roku vzrostl. Pedagogové, zejména třídní 
učitelé a metodici prevence, pracují na předcházení záškoláctví především v době třídnických 
hodin.  
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5. Jazykové vzdělávání na škole 

I. Žáci učící se cizí jazyk – k 30.9.2015 

Jazyk Počet žáků 

Anglický 564 

Německý 108 

Ruský 124 

Francouzský 10 

II. Učitelé cizích jazyků – kvalifikace k 30.9.2015 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 
mluvčí odborná částečná Žádná 

Anglický 11 4 0 7 0 

Německý 2 2 0 0 0 

Ruský 2 2 0 0 0 

Francouzský 1 1 0 0 0 

 

 Úroveň jazykového vzdělávání se ve škole postupně zvyšuje. Trvale roste zájem žáků 
o výuku ruského jazyka, který se poprvé začal vyučovat v září 2008 jako druhý (volitelný) 
jazyk. Motivace žáků je podpořena návštěvami v Ruské škole v Praze, vystoupením 
pěveckého sboru Duha na Mezinárodní přehlídce v Příbrami i v Praze. Zavedením výuky 
druhého cizího jazyka dostali žáci možnost naučit se alespoň jeho základům. Průběžné 
vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků je jedním z trvalých cílů vedení školy, pozitivní 
vliv v této oblasti má i zapojení školy do mezinárodních projektů. V letošním školním roce 
se v rámci výzvy číslo 56 uskutečnil vzdělávací pobyt vybraných pedagogů ve Velké Británii 
a Německu. 

 V rámci všech jazyků proběhla školní kola olympiád. 

 Ve dnech 14. – 18. září 2015 se na naší škole uskutečnil Projekt Edison. Za asistence našich 
učitelů vedlo výuku v nejrůznějších předmětech osm stážistů – studentů z Turecka, 
Malajsie, Ukrajiny, Azerbajdžánu, Maroka, Tchaiwanu, Bulharska a Řecka. Výuka probíhala 
především v anglickém jazyce, ale nejeden stážista se snažil rozšířit slovní zásobu dětí i ve 
své rodné řeči, popřípadě v ruském nebo německém jazyce. Žáci nepoznávali nové země 
pouze po stránce geografické, ale i jejich zvyky, tradice, hudbu, tance a v některých 
případech i písmo. Během celého týdne žáci i mimo výuku oslovovali studenty a pokoušeli 
se o komunikaci na chodbách školy. Atmosféra byla přátelská a obohacovala novými 
zkušenostmi i poznatky obě strany. Stážisté byli ubytování v rodinách žáků, jejichž 
pohostinnost neustále chválili, stejně jako krásy našeho města, které jim někteří žáci 
během komentované procházky ukázali. Mimo jiné studenti navštívili i Hornické muzeum a 
Památník Vojna. Stážisté se na celý týden stali nedílnou součástí naší školy a měli tak šanci 
poznat život a práci v České republice. 

 Také letos se uskutečnil poznávací zájezd pro žáky 5. – 9. ročníků do Velké Británie. 

 Krajské kolo pro Prahu a Středočeský kraj Festivalu ARS POETICA – Puškinův památník 
2015/2016 se uskutečnilo 21. dubna 2016 od 10 hodin v Ruském středisku vědy a kultury v 
Praze. Účastnili jsme se s 10 děvčaty ze VII. B a VII. A v kategorii sólového zpěvu  a ve 
zpěvu kolektivu do 10 členů. Děvčata vystoupila s písněmi doplněnými i o pohybové 
vystoupení. 
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 V květnu žáci školy  zhlédli   představení  v anglickém jazyce. Pražská divadelní společnost 
rodilých mluvčích sehrála dvě  představení. Pro žáky 3.-5. tříd jednodušší  verzi  a pro žáky 
6.-9.tříd verzi náročnější.  
 

6. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

Kompletně přebudovaná počítačová učebna s 31 novými PC, monitory, novým softwarem a 
úložným serverem sloužila již třetím rokem nejen k výuce informatiky, ale i v ostatních 
vyučovacích předmětech. Kompletně zrekonstruovaná bezdrátová síť Wi-Fi pokrývá 
dostatečně silným signálem celý objekt školy. V rámci partnerství s firmou Apple bylo během 
školního roku pořízeno 14 kvalitních iPadů a po proškolení učitelů byly pravidelně využívány 
vyučujícími ve výuce na 2. stupni, stejně jako pět interaktivních tabulí.  

 

7. Údaje o pracovnících školy 

I. Základní údaje o pracovnících školy k 30.9.2015 

Počet pracovníků  Počet žáků 
na 
přepočtený 
počet ped. 
pracovníků 

celkem 
fyzický/přepočtený 

nepedagogických  
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
interních/externích 

pedagogických  
s odbornou 
kvalifikací  

64/62,71 15/17,20 49/45,51 49/0 49 13,22 

 

II. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání k 30.9.2015 

Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání 

vysokoškolské 
- magisterské a vyšší 

vysokoškolské 
- bakalářské 

vyšší odborné střední Základní 

38 2 1 8 0 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe k 30.6.2016 

Počet pedagogických pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let 

6 6 13 17 8 

 
Ve škole byli se souhlasem KÚ Středočeského kraje zaměstnáni asistenti pedagoga pro 8 žáků 
s vážnějším zdravotním postižením v celkovém rozsahu 1,0 úvazku.  
 

IV. Odbornost výuky k 30.9.2015  

Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, 
může pedagogickým pracovníkem být ten, kdo má mj. odbornou kvalifikaci pro přímou 
pedagogickou činnost, kterou vykonává. Ze 40 učitelů nesplňovali uvedený předpoklad dva 
učitelé, kteří dále studují. Všech devět vychovatelek školní družiny výše uvedený požadavek 
splňuje. 
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V. Personální změny ve školním roce 

V tomto školním roce do školy nastoupili dva noví učitelé, první s kvalifikací český a německý 
jazyk, druhý s kvalifikací matematika a fyzika. Do školní družiny nastoupila nová vychovatelka. 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   

 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). 

Počet pedagogů  Instituce  Název studia  - obor Certifikace Dosažená úroveň 

1 
VŠERS 
Příbram 

Pedagogika MŠMT Studuje 

1 PF Plzeň Učitelství 
magisterský 
program 

studuje  

 

 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

Nestudoval nikdo z pedagogických pracovníků. 

 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání – kurzy, semináře) a 
samostudium  

 
Název akce Období Počet účastníků 

Inkluze – Mgr. Burdová červen 2016 38 

Právní předpisy ve školství – PhDr. Valenta srpen 2016 42 
 
 

a) počet dalších akcí pro jednotlivce:  28 
b) počet dalších akcí pro skupiny:  0 
c) samostudium – probíhalo dle plánu vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků  

 

 Finanční náklady vynaložené na DVPP ve školním roce 2015-2016 činily 40.039,- Kč.  
 

9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 Zájmová činnost organizovaná školou  

Ve školním roce 2015-2016 organizovala škola pro žáky 1. i 2. stupně celkem 11 zájmových 
kroužků: gymnastika (1x), florbal (2x), pohybové a míčové hry (4x), šachy (1x), anglický 
jazyk (2x), dramatická výchova (1x), zpívání pro radost (1x), základy moderní technologie 
(2x), stolní hokej (1x), keramika (1x) a taneční kroužek (1x). Kroužky navštěvovalo celkem 
256 žáků. 

 Mimoškolní aktivity, akce školy 

Výuka plavání, lyžařský výcvik, kurz bruslení, přírodovědné exkurze (6. ročník), dopravní 
hřiště – 1. stupeň a ŠD, poznávací zájezd pro žáky 5. – 9. ročníku do Velké Británie, 
návštěvy divadelních představení v průběhu roku (smlouva o spolupráci s divadlem), 
návštěvy Knihovny Březové Hory a ZŠ Školní – dětské oddělení, Zámeček – výtvarné 
výstavy (průběžně), Hornické muzeum – průběžně výstavy a expozice, sportovní a výtvarné 
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akce s rodiči a dětmi (vánoční tvoření, divadelní představení, tvořivé odpoledne, 
keramické odpoledne), akce BESIP, akce v ŠD (drakiáda, čarodějný den, sportovní soutěže 
apod.), hudební vystoupení, vánoční a jarní koncert žáků hudebních tříd, jejich další 
vystoupení v Domově seniorů v Březnici, v nemocnici na Zdaboři a mateřských školách, 2. 
místo v republikovém finále Štafetového poháru aj. 

 Exkurze  

Knihovna Březové Hory, Knihovna Jana Drdy, Státní okresní archiv Příbram, Pražský hrad, 
ZOO Praha, ZOO Tábor, Podbrdské muzeum Rožmitál, Záchranná stanice živočichů Makov, 
Záchranná stanice Ochrany fauny ČR v Hrachově, Čechova stodola Buková, Ruská škola při 
Ruské ambasádě v Praze, Čistírna odpadních vod Příbram, úpravna vody Kozičín, Úřad 
práce Příbram, Hornické muzeum Příbram, Galerie F. Drtikola Příbram, Památník Vojna, 
Památník Terezín, atd. 

 Programy a projekty (nové i pokračující): 

a) Zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční 
podporou z fondů EU  
nebyla zapojena 

 

b) Předložení/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  
nebyla zapojena 

 
c) zapojení školy do mezinárodních programů 

 Přidružená škola UNESCO 
škola patří mezi 20 základních škol v ČR, které jsou členy sítě škol UNESCO. V rámci 
tohoto projektu probíhala řada akcí:  
- Účast koordinátora na celostátním setkání zástupců  ASP NET UNESCO 

v Ostravě – září 2015, prezentace projektů školy - tématem loňského roku byl 
Mezinárodní rok světla. Projekt,  který naše škola zpracovala,  byl vyhodnocen 
jako jeden z deseti nejlepších.                  .   

- Vyhlášení nového tématu pro rok 2015-16: Karel IV.- 700 let  – školní projekt 
pro 3. – 9. ročníky. 

- Zpracování a zaslání roční zprávy na centrálu ASP NET UNESCO v Praze. 
- Projekt Edison - Ve dnech 14. – 18. září 2015 se na naší škole uskutečnil Projekt 

Edison. Za asistence našich učitelů vedlo výuku v nejrůznějších předmětech 
osm stážistů – studentů z Turecka, Malajsie, Ukrajiny, Azerbajdžánu, Maroka, 
Tchaiwanu, Bulharska a Řecka. Výuka probíhala především v anglickém jazyce. 

- Adopce na dálku – pokračování ve sbírce peněz na podporu Alwina L‘ Al Meidy 
z Indie.  

- Celoškolní projekt  „Les ve škole, škola v lese“ – propojení projektu 
s environmentální výchovou. 

- Celoškolský projekt Karel IV. – 700 let – akce v dubnu a květnu 2016.  
 Mezinárodní projekt Globe  

Žáci 9. ročníků v hodinách přírodovědných praktik sledovali fenologické změny na 
dřevinách v okolí školy v závislosti na počasí a ročním období. Výsledky pozorování 
a fotodokumentaci odesílali do ekologického centra. 
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 CEV TEREZA Praha 
Les ve škole, škola v lese. I v letošním roce jsme se zapojili do projektu sdružení 
TEREZA Praha, který řešili učitelé se žáky v rámci vyučování nebo na pobytech 
v přírodě.  

 

d) Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT  
 
Škola byla úspěšná se svou žádostí do operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. V jeho rámci Ministerstvo školství vyhlašuje takzvané výzvy. 
Žádosti do nich podané musí odpovídat požadovaným kritériím a splňovat státem 
definované cíle rozvoje vzdělávací soustavy. V rámci výzvy č. 56 byly na naší škole 
realizovány čtenářské dílny v ročnících 1., 3., 4. a 5. a z prostředků projektu bylo 
nakoupeno cca 250 knih, dále byly z tohoto projektu hrazeny zahraniční jazykové 
pobyty pro cca 45 žáků v Anglii a došlo i ke zvyšování kvalifikace našich učitelů formou 
stínovacího týdenního pobytu na zahraničních školách. 
 

e) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem – škola 
nebyla zapojena 

 
f) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty 

Vyhlašovatel projektu: Město Příbram 

 Hlavní myšlenkou projektu Řemesla žijí je pomocí neformálních vzdělávacích metod 
přiblížit žákům školy vybraná tradiční i nově vznikající řemesla. Schválená finanční 
podpora činí 46.000,- Kč. Projekt byl ukončen k 31.12.2015. 

 Hlavním cílem projektu Spojení kultury a sportu je zapojení žáků naší školy do příprav a 
realizace oslav 800. výročí  první písemné zmínky o městě Příbram. 
V naší škole jsou třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. Žáci dosahují 
velmi dobrých výsledků nejen v různých výtvarných a hudebních soutěžích, výstavách a 
přehlídkách, ale jsou úspěšní i ve sportu. Spojením především těchto oblastí bychom 
chtěli přispět k zajímavým akcím v rámci oslav.  
Schválená finanční podpora činí 50 567,- Kč. Projekt bude ukončen k  31. 12. 2016 

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

Ruská škola při Ruské ambasádě v Praze.  
Každoroční účast na Mezinárodní přehlídce pěveckých sborů. Přínosem je prohloubení 
jazykových i komunikačních dovedností žáků, odborný rozvoj učitelů Rj, seznámení 
s kulturou Ruské federace, větší motivace žáků a zájem o studium ruského jazyka.  

 Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích 
zhodnocení akce, výsledky žáků školy.  

 Tělesná výchova 
 
V celkovém hodnocení sportovních soutěží Školní sportovní ligy skončila škola na 8. 
místě v okrese. 

 
Přespolní běh -  okresní kolo  - Veronika Novotná IX.C  2. místo 

Minifotbal - okresní kolo        4. místo    
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Florbal  - II. kat. (4. - 5. tř)         účast 

Okrskové kolo florbal III. a IV. kat.  – chlapci      účast 

Okrskové kolo - florbal  - III. kategorie (6.-7. tř) -  dívky   2. místo 

Okrskové kolo florbal  IV. kategorie (8.-9 tř.) – dívky    2. místo 

Vybíjená dívky           5. místo 

Vybíjená smíšené družstvo         2. místo  

Minibasketbal chlapci          4. místo 

Minibasketbal dívky          3. místo   

Basketbal chlapci          4. místo 

Basketbal dívky           3. místo 

Štafetový pohár – okresní kolo        1. místo  

Atletický čtyřboj dívky          3. místo 

Atletický čtyřboj hoši         7. místo 

Mc Donald´s Cup         3. místo  

Pohár rozhlasu          účast 

Plavecko - běžecký závod – krajské kolo  Novotná Veronika IX.C 1. místo 

                                                              Švarc Michal III.A   4. místo     

                                                                         Stehlíková Klára V.C  5. místo  

  Štafetový pohár – republikové finále      2. místo  

 
 Český jazyk a literatura 

Školní kolo Olympiády z Českého jazyka 
Celorepubliková soutěž „Souboj čtenářů“ – z 80 zúčastněných tříd se VI. C umístila na 20. 
místě.  
Soutěž VLS „Potřebujeme les, potřebuje les nás?“ - krajské kolo vyhrála žákyně VI. C Sára 
Placáková. 

 
 Cizí jazyky 

Školní kolo Olympiády v AJ, RJ i NJ 
Konverzační soutěž v Anglickém jazyce 1x 2. místo, 1x účast 
Festival ARS POETICA – Puškinův památník  účast 

 
 Matematika 

Okresní kolo MO 6., 7. a 9. ročník účast 
Okresní kolo Pythagoriády 6. a 7. ročník   účast   
Matematický klokan  školní kola 
Pilotní testy ve 4., 6., 8. a 9. ročnících  
Logické hry (na Gymnáziu p. Sv. Horou) účast 
Matematická soutěž PANGEA  školní kolo 
Hra Finanční svoboda 8. a 9. ročník 
Okresní kolo internetové soutěže Finanční gramotnost účast 
Program Finanční gramotnost na OA Příbram  9. ročník 
Krajské kolo Prezentiády 8. ročník účast 
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 Zeměpis 
Okresní kolo Zeměpisná olympiáda 2. a 4. místo 
Krajské kolo Zeměpisná olympiáda účast 
Regionální kolo soutěže Tady jsem doma  
     Kategorie A:  1. a 2. místo 
     Kategorie B:  2. místo 

 
 Dějepis 

Okresní kolo Dějepisná olympiáda 4. a 5. místo 
Krajské kolo Dějepisná olympiáda účast 

 

 Biologie 
Biologická olympiáda školní kolo 
Přírodopisný klokan, 8. a 9. ročník účast  
Ekologický oscar 2016 účast 

 
 Chemie 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR   školní kolo 
 
 Hudební výchova 

Mezinárodní přehlídka dětských pěv. a taneč. souborů   účast 
Festival příbramských pěveckých souborů  účast 

 
 Výtvarná výchova 

Příbramský anděl 2x 1. místo 
Nakresli si kreditku  účast 
Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu účast 
Nebezpečné hry dětí 2. a 3. místo 
Příbram očima prvňáčka účast 
 

 Akce uskutečněné v rámci prevence rizikového chování, další způsoby jeho předcházení  
 

Programy, projekty pro žáky a třídní kolektivy: 

 Dopravní výchova – předpisy a pravidla – žáci 1. stupně. 
 Šamanské bubny – žáci 6. ročníku. 
 Projekt Edison – žáci 1. a 2. stupně. 
 Vánoční tvoření s rodiči – všechny ročníky. 
 Návštěva VÚ Jince. 
 Magdalena – V rámci projektu Selektivní prevence, realizovaného prostřednictvím 

pracovníků Magdalena, o.p.s., se uskutečnilo celkem 5 dvouhodinových seminářů 
v 7. třídách zaměřených zejména na předcházení rizikovým jevům.  

 Program Prevence – hasiči Dubno. 
 Den Země – exkurze v rámci témat EVVO (Hornické muzeum, ČOV, sběrný dvůr, 

úpravna vody, Kovohutě Příbram). 
 Besedy pro žáky 1. a 2. stupně připravené firmou Eko Kom (témata EVVO) – Tonda 

Obal na cestách. 
 Seminář Poruchy příjmu potravy – 6. a 7. ročník. 
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 Přednášky na téma Bezpečná manipulace se zábavní pyrotechnikou (Tilius o.s.) – 
žáci 6. ročníku. 

 Zapojení do programu Kulich do škol. 
 V rámci hodin Člověk a práce úklid školní zahrady a odvoz druhotných surovin. 
 Tvořivé dílny pro rodiče a děti – 1. i 2. stupeň. 
 Sportovní odpoledne pro děti a rodiče. 
 Hokejový maraton města Příbram. 
 Sportovní soutěže – stolní hokej, fotbal, florbal, šachy. 

 

Třídnické hodiny 

V tomto školním roce probíhaly třídnické hodiny dle plánu, u sledovaných kolektivů a 
žáků i s účastí výchovného poradce nebo školního metodika prevence. Obsah 
třídnických hodin s důrazem na předcházení rizikovým jevům je zakotven v MPP školy. 
 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Ve škole bylo ke konci školního roku evidováno celkem 26 žáků, kterým byl vypracován 
individuální vzdělávací plán – 14 žáků prvního stupně a 12 žáků druhého stupně.  
Výuky v hodinách ve skupinách s individuální péčí (TIP) se na prvním stupni 
zúčastňovalo 7 žáků s IVP (na základě doporučení PPP).  
Hlavní náplň práce spočívala v kompenzaci specifických poruch učení. Jde především 
o čtení s porozuměním, vyhledávání v textech, rozvíjení sluchového a zrakového 
vnímání, rozvoj slovní zásoby a nácvik pozornosti. Práce probíhala individuálně i ve 
skupině. Práce vycházela z doporučení PPP pro jednotlivé žáky. 
Žáci používali bzučák, desky na nácvik rozlišování měkkých a tvrdých slabik, učebnice a 
pracovní listy určené pro práci s žáky s SPU. Pracovali i s počítačovými programy 
určenými pro tyto žáky (program DYS-COM).    
Při přechodu na druhý stupeň měli všichni žáci s diagnostikovanou poruchou učení 
možnost vybrat si volitelný předmět Cvičení z českého jazyka v časové dotaci jedna 
hodina týdně. V tomto školním roce navštěvovalo tento předmět 12 žáků – 7 žáků ze 
sedmých tříd a 5 žáků ze šestých tříd. Při hodinách se práce soustřeďovala na nácvik 
kompenzace poruch učení. Šlo především o čtení s porozuměním, rozvoj zrakového a 
sluchového vnímání, zrakové a sluchové paměti a nácvik koncentrace a rozvoj slovní 
zásoby. 
Také na druhém stupni byly dle potřeby realizovány konzultace s vyučujícími. 

 

 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 žáci 
zúčastnili těchto akcí: 

 Exkurze do Památníku Vojna – 9. ročník. 
 Mezinárodní festival pěveckých sborů Příbram a Praha – pěvecký sbor školy. 
 Pokračoval projekt Adopce na dálku. Byl adoptován chlapec z Indie. 
 Hudební vystoupení pro seniory v Domově důchodců Březnice, v příbramské 

nemocnici a v několika příbramských mateřských školách. 
 Vánoční tvoření pro celé rodiny - výtěžek 15.300 Kč byl věnován nadaci Kapka 

naděje. 
 Exkurze do Památníku Terezín – 9. ročník 
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 Prohlídka Legiovlaku – žáci 2. stupně 
 Workshop Holocaust – žáci 9. ročníku. 

 
V rámci environmentální výchovy proběhla celá řada akcí a projektů:  

 Realizace projektu Modrá planeta: sběr druhotných surovin – papír, pomerančová 
a citronová kůra, hliník, plasty, kaštany a žaludy, elektro, baterie – Recyklohraní. 

 Den Země: sběr odpadků v prostorách školního pozemku, Lesní pedagogika, 
zakládání kompostu, exkurze na Sběrný dvůr Příbram, exkurze do Řimbaba a.s. 
Bohutín, třídění a využití plastů, exkurze do úpravny vody v Kozičíně a do čistírny 
odpadních vod Příbram. 

 Účast žáků v programu Sdružení Tereza – Les ve škole, škola v lese  
 Sponzorování klokana v Zoo Praha pokračovalo již osmým rokem. 
 Sponzorování surikaty v Zoo Tábor prvním rokem. 
 Účast v literární soutěži Potřebujeme les – potřebuje les nás? 
 Účast v soutěži Ekologický Oscar. 
 Regionální environmentální soutěž „Tady jsem doma“ – výsledky viz výše. 
 (Tý)den pro naši zahradu – začátkem listopadu probíhal celoškolní projekt 

zaměřený na péči o životní prostředí a na likvidaci bioodpadu ze školní zahrady. 
Žáci s učiteli a ve spolupráci s Technickými službami Příbram prováděli podzimní 
údržbu školní zahrady a přilehlé části sídliště. 

 Exkurze do sklárny v Nižboru – recyklace skla. 
 První ročník Úklidové akce ve spolupráci s Technickými službami Příbram. 
 Celoroční sběr sušené pomerančové kůry pokračoval i v letošním školním roce. 
 Podzimní sběr kaštanů a žaludů – spoluprací s Vojenskými lesy a statky ČR s.p., se 

žáci pomáhali starat o lesní zvěř. 
 Sběr papíru proběhl koncem října a v dubnu. Do kontejneru jsme přidali i papír 

nastřádaný ve škole.  
 Sběr plastových víček s cílem přispět na charitativní akci pro pomoc nemocným 

dětem. 
 

 Spolupráce se zřizovatelem a s dalšími organizacemi 

 Zřizovatel město Příbram  – opravy, rekonstrukce. 
 Zřizovatel město Příbram  - 800 let města Příbram - ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2016 

proběhly v našem městě 800. oslavy založení Příbrami. V rámci programu oslav 
města jsme připravili stánek s prezentací školy. V prostoru rekreačního a 
sportovního areálu Nový rybník se návštěvníci mohli seznámit s aktivitami školy a 
prohlédnout si ukázky z výtvarné činnosti našich žáků. Žáci naší školy vyrobili 
k výročí města přes 500 kusů placek, obrázky s tematikou Příbrami a městské 
architektury, pracovní listy zaměřené na architektonické a umělecké památky 
Příbrami a pracovali na projektu o Hermíně Týrlové (pracovní listy, papírové 
leporelo, postava v životní velikosti). 
Žáci 3.A a 3.B s pomocí rodičů a prarodičů ztvárnili postavy permoníků.  

 Sdružení rodičů a přátel školy – spolupráce při zajišťování akcí a finanční pomoc. 
 Školská rada – projednávání aktuálních záležitostí týkajících se školy, schvalování 

dokumentů. 
 Den pro zahradu, Den Země, Úklidová akce – spolupráce s Technickými službami 

Příbram. 
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 Volba povolání – Úřad práce Příbram, firmy a provozovny regionu (Kovohutě, 
Technické služby, Čistírna odpadních vod). 

 Prevence rizikového chování žáků – PPP Příbram, Magdalena, o.s., SVP Příbram, 
Policie ČR, MěÚ Příbram, Městská policie, MěÚ Příbram – OŠKS, MěÚ Příbram – 
OSPOD (terénní pracovnice, kurátoři), nízkoprahové zařízení „Bedna“, dietologické 
služby Příbram.  

 Knihovna Příbram – Březové Hory, Školní ul. – besedy pro žáky 1. i 2.stupně. 
 Základní školy – ZŠ Pod Svatou Horou, ZŠ Školní, ZŠ Březové Hory, ZŠ Waldorfská, ZŠ 

Jiráskovy sady.  
 Střední školy – Gymnázium Komenského, Gymnázium pod Svatou Horou, OA, SPŠ, 

ISŠ, SZŠ, SŠ Dubno, SOU Hluboš – dny otevřených dveří, odborné programy pro 
žáky školy. 

 Mateřské školy – Speciální MŠ, MŠ 28. října, MŠ Bratří Čapků, MŠ Školní, MŠ 
Pohádka, 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. 
 Divadlo Příbram – pronájem prostor, divadelní představení, smlouva o dlouhodobé 

spolupráci, výstavy. 
 Internet PB – internetové služby, správa www stránek školy aj. 
 Nábytek Novotný Dubno – zajišťování nábytku a dalšího vnitřního vybavení. 
 NORAM Dubno – správa počítačové sítě. 
 ASOCOM Příbram – elektrotechnické a instalační práce. 
 Fotografické služby E. Trokšiar Příbram – fotografování žáků. 
 Firma Elefant J. Horák – tisk žákovských knížek apod. 
 Regionální tisk a Tv – Periskop, Příbramský deník, Kahan, Fonka, www.pribram.cz.   
 CEV TEREZA Praha 
 Les ve škole, škola v lese. Také v letošním roce jsme se zapojili do projektu sdružení 

TEREZA Praha, který řeší učitelé se žáky v rámci vyučování nebo na pobytech 
v přírodě (školy v přírodě).  

 Záchranná stanice Ochrany fauny ČR v Hrachově  
Do záchranné stanice se v průběhu školního roku jeli podívat žáci 4. ročníků. 

 Záchranná stanice živočichů Makov 
Do záchranné stanice se v průběhu školního roku jeli podívat žáci 1. stupně. 

  

 Exkurze 
 Přírodopis 

V Záchranné stanici pro volně žijící živočichy Hrachov a Záchranné stanici živočichů 
Makov se žáci 1. stupně seznamovali s významem ochrany volně žijících zvířat. 

Přírodovědný kurz pro žáky 6. ročníku na přelomu května a června 2016 – terénní 
cvičení v Lesoparku Litavka Příbram, naučná stezka, exkurze CHKO Brdy a Botanická 
zahrada Praha. 

Další akce EVVO – viz výše. 
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 Člověk a společnost 
Státní okresní archiv Příbram – žáci 6. ročníku 
Památník Vojna – žáci 9. ročníku  

Workshop Holocaust – žáci 9. ročníku 

Památník Terezín - žáci 9. ročníku 

Legiovlak – žáci 2. stupně 

Pražský hrad - žáci 6. ročníku 

Svatá hora - žáci 8. ročníku 

 

 Výtvarná výchova 
Pražský hrad – žáci 6. a 7. ročníku 

Galerie Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem – interaktivní výstava 
Fenomén IGRÁČEK - žáci 4. ročníku 

Galerie Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem – život a dílo Jakuba Jana 
Ryby – žáci 4. ročníku 

Výstavy v Galerii Fr. Drtikola v Příbrami  – žáci 1. a 2. stupně 

 

 Český jazyk 
Literární exkurze 9. ročníků do Památníku Karla Čapka ve Strži. 

 

 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod.  
Drakiáda – ŠD 
Jarní koncert hudebních tříd 
Vánoční koncert hudebních tříd 
Vánoční tvoření 
Vánoční zpívání – ŠD 
Odpoledne pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem 
Zápis do 1. ročníku 
Hudební vystoupení pro seniory v DD Březnice, v nemocnici na Zdaboři a pro 
některé příbramské MŠ 
Společné akce s rodiči 5.B třídy  
Slavnostní zakončení školního roku v Divadle A. Dvořáka v Příbrami – 9. ročník 

 

 Další akce nebo činnosti školy  
 Návštěvy divadelních a filmových představení 
 Dny otevřených dveří ve středních školách pro vycházející žáky 
 Testy SCIO a testy ČŠI 
 Testování žáků 5. a 9. ročníků 
 Dopravní výchova pro žáky 4. ročníků – Autoškola Příbram 
 Návštěva vojenského útvaru v Jincích 
 

10. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 

V této oblasti škola žádné aktivity neprovozovala. 
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11. Výchovné a kariérní poradenství 

 Výchovné poradenství 
Během školního roku 2015-2016 byl průběžně aktualizován počet žáků s individuálním 
vzdělávacím plánem (dále také IVP) a žáků s tzv. zohledněním. Podle individuálních 
vzdělávacích plánů se na 1. stupni vzdělávalo 14 žáků, na 2. stupni 12 žáků. U dalších 
44 žáků na 1. stupni a 46 na 2. stupni bylo přihlíženo k jejich specifickým vzdělávacím 
potřebám (žáci se zohledněním). 
V případě blížícího se konce platnosti posudku byly na žádost rodičů odeslány na 
adresu PPP Příbram žádosti o přešetření žáků. Nově byli vyšetřeni žáci, u kterých 
během školního roku vyvstala potřeba pedagogicko-psychologického vyšetření ze 
strany školy nebo rodičů. S pomocí asistenta pedagoga pracuje na prvním stupni 7 
žáků, na druhém stupni 1 žák. 
Schránku důvěry využilo v tomto školním roce cca 5 žáků; příspěvky se týkaly vesměs 
jejich osobních problémů. Žáci volili rovněž osobní kontakty s některým 
z pedagogických pracovníků, nejčastěji s třídními učiteli.  
Výchovný poradce velmi úzce spolupracoval s pracovníky PPP paní Mgr. Strakovou a 
SPC paní Mgr. Tylšlovou, hlavně v oblasti připravované inkluze ve školách. V rámci 
přípravy na nastávající inkluzi ve školách absolvoval výchovný poradce vzdělávací 
program „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních 
škol.“ 
 

 Poradenská činnost 
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň poskytovala konzultace žákům při řešení osobních i 
školních problémů. Spolupracovala s třídními učiteli a vedením školy při řešení 
výchovných a prospěchových potíží žáků. Doporučovala vyšetření v zařízeních (SVP, 
PPP, SPC) a odborných ambulancích dětských psychologů, psychiatrů a dalších 
odborníků. Spolupracovala s Policií ČR a Městskou policií Příbram. Dále průběžně 
spolupracovala také s kurátory OSPOD MěÚ Příbram při řešení problémů týkajících se 
školní docházky, nevhodného chování a slabého prospěchu či rodinného zázemí žáků. 
Účastnila se jednání třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků (letos 26 schůzek). Ve 
školním roce 2015-2016 nebyla svolána žádná výchovná komise se žáky a jejich 
zákonnými zástupci.  
Během celého roku probíhala spolupráce s třídními učiteli při řešení událostí, které 
byly v rozporu se školním řádem a spadají do problematiky rizikových jevů, a při 
pohovorech se zákonnými zástupci při výskytu nežádoucího chování žáků. 
 

 Kariérové poradenství 
Informace k volbě povolání byly poskytovány žákům vycházejícím ze ZŠ a jejich 
zákonným zástupcům. Žáci obdrželi Atlas školství  s informacemi o středních školách ve 
Středočeském kraji. K dispozici byla i prezentační publikace vybraných SŠ v ČR. Při 
konzultační schůzce k volbě povolání s výchovnou poradkyní bylo zvažováno přání 
žáka, jeho studijní výsledky, motivace a možnosti rodiny. Schůzky probíhaly 
v konzultačních hodinách i jindy po dohodě, od září do února. Vycházející žáci a 
uchazeči o studium na víceletém gymnáziu měli možnost podat si dvě přihlášky na 
střední školy. Zájemci o studium na čtyřletém gymnáziu a středních školách, kde je 
studium ukončeno maturitou, se povinně zúčastnili projektu pilotního testování  
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znalostí z ČJ a M. Pro žáky jsou ve spolupráci se středními školami organizovány 
návštěvy v rámci exkurzí a dní otevřených dveří. Žáci se zúčastnili Veletrhu fiktivních 
firem OA Příbram. Zákonní zástupci vycházejících žáků a děti se setkali se zástupci 
středních škol na schůzce 2.12.2015. Výchovná poradkyně byla nápomocna při 
vyřizování formalit souvisejících s přijetím na střední školu a poskytovala žákům pomoc 
při podání přihlášek ve 2. kole přijímacího řízení. Všichni vycházející žáci budou 
v následujícím školním roce 2016-2017 pokračovat ve studiu na střední škole, 
gymnáziu nebo středním odborném učilišti. 
 

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších 
kontrolách) 

MŠMT provedlo veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem byl námi realizovaný projekt 
„Čtenářské dílny a podpora výuky jazyků“. 

VZP ČR provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného. 

Ve škole provedl zřizovatel kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem. 

13. Další činnost školy 

Školská rada 

Školská rada při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 pracuje pro období 1.1.2015 – 
31.12.2017 v tomto složení: 

p. Radek Hylán – předseda  
Ing. Lucie Fousková – místopředsedkyně 
Mgr. Zorka Brožíková – členka komise 
PaedDr. Vladimír Kříž – člen komise 
Mgr. Kateřina Chrastinová – členka komise 
Bc. Zdeňka Matějková – členka komise. 
 
Sdružení rodičů a přátel školy  

I v tomto školním roce pokračovalo ve své činnosti Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Toto 
sdružení podporuje školní aktivity a snaží 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 (předsedkyně SRPŠ), Bc. Radka 
Zelenková, paní  Šmatláková-Vranovičová, paní Weber, pan Svoboda a paní Zeisková.   
SRPŠ se i letos finančně podílelo na řadě aktivit (mikulášská nadílka, Mezinárodní den dětí, 
příspěvek na lyžařský kurz a ozdravné pobyty, příspěvek na cestovné a startovné pro žáky, 
kteří se zúčastnili soutěží, na drobné upomínkové předměty pro žáky 9. ročníku, na pronájem 
divadla pro koncert, na výzdobu vestibulu školy. SRPŠ v letošním školním roce přispělo i na 
vybavení jazykových učeben) – v celkové částce 115 000Kč.  
Finanční prostředky získává sdružení z dobrovolných rodičovských příspěvků, které byly i pro 
tento školní rok ponechány ve výši 200 Kč od každého žáka. 
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Činnost školní družiny   

Školní družina pracovala celý rok dle školního vzdělávacího programu ŠD a rozvíjela klíčové 
kompetence, průřezová témata - všechny činnosti (rekreační, zájmové, relaxační…). Dále jsme 
na všech odděleních plnili připravený Roční plán činností s některými akcemi navíc, každá 
vychovatelka si zpracovávala svůj vlastní měsíční plán zájmového vzdělávání. Během celého 
roku jsme do svých činností zařazovali plán environmentální výchovy „Modrá planeta“, 
(vycházky do okolí, vodní toky, les,…). 
Pro svou činnost jsme využívali prostory ve škole určené pro školní družinu, zahradu a hřiště u 
školy, tělocvičnu a okolní dětská hřiště nebo jiné objekty (Nový rybník,…). Nejvíce jsme 
zařazovali aktivní pohybovou činnost, která dětem chybí (pohybové hry, dovednosti a 
schopnosti, radost z pohybu, hru fair play). U některých jsme podporovali talent k výtvarné 
výchově, hudební výchově (kroužek J. Slámové), nebo jen komunikaci a slovní zásobu. 
Z tradic místa bydliště jsme využili Hornické muzeum, dopravní hřiště, kulturní akce – DD 
Březové hory, nebo celodružinové akce k Velikonocům - domeček, Zajíčkova koleda, ke Dni 
Země, k sletu čarodějnic, jarní olympiádu Šestiboj, oslava 800 let založení města Příbramě 
prezentací na školním hřišti, apod. 
Během všech akcí, vycházek, pobytů na hřišti nebo zahradě, byli žáci pravidelně nabádáni 
k dodržování pravidel BOZP a hygienických zásad a návyků při stolování a stravování. Celý rok 
se dodržoval pitný režim na všech odděleních. 
Propagační činnost ŠD byla zajištěna na webu školy, nástěnkách či chodbách u oddělení, ale 
i v Příbramském deníku. Také jsme uspořádali několik výstav ŠD na chodbách školy – O lese, 
Ekologii – Smetišťáci, strom Pohádkovník aj. 
Spolupráce na třídách s třídními učitelkami probíhala bez problémů, 1x za měsíc se konala 
společná porada všech vychovatelek a všechny vychovatelky předvedly i konkrétní činnost 
svého oddělení (hospitační záznamy). 
Vychovatelky se vzdělávaly, hledaly a zpracovávaly nové poznatky a informace k realizaci 
zájmového vzdělávání (k úpravě ŠVP). 
Školní družina ukončila činnost dne 30. 6. 2016 s počtem žáků 245. Byl nabídnut letní 
prázdninový provoz ŠD, ale pro malý počet přihlášených žáků přerušil ředitel školy provoz ŠD. 
Informace byla sdělena rodičům. 
 
Činnost školní jídelny 

Ve školní jídelně bylo pro školní rok 2015-2016 přihlášeno ke stravování 607  žáků školy, 
63 pracovníků školy a 4 důchodci. Plynulý chod provozu zajišťovalo včetně vedoucí školní 
jídelny 7 pracovnic. V daném složení připravilo v tomto školním roce celkem 104 235 porcí 
jídel (obědů). Školní jídelna nevaří obědy pro cizí strávníky.  
Na základě lékařské zprávy a v těsné spolupráci s rodiči připraví zaměstnanci jídelny oběd pro 
žáka, jehož zdravotní stav nedovoluje běžné stravování a je nutné dodržet stravování 
v dietním režimu. 
Strávníci mají z jídelního lístku možnost výběru ze dvou druhů vařených jídel. Denně mají 
k hlavnímu chodu příkrm v podobě zeleninového salátu, zeleniny, ovoce nebo ovocného 
salátu, jogurtu, tvarohového dezertu nebo moučníku. Také v případě příkrmu mají možnost 
volby (je-li na jídelníčku zeleninový salát, dáme rovněž ovoce pro možný výběr, více druhů 
zeleninových salátů apod.) Je dodržován pitný režim, jídelna nabízí denně nejméně tři druhy 
nápoje (studený ovocný – vždy obohacený vitamínem, selenem, jódem nebo fluórem, přírodní 
šťávy, teplý ovocný nebo bylinný čaj, mléko, ochucený mléčný nápoj nebo teplý mléčný nápoj, 
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podáváme denně čistou vodu a neslazený čaj). Vedoucí jídelny sleduje dodržování spotřebního 
koše a následně sestavuje jídelní lístky tak, aby byly zařazeny i pokrmy z ryb a luštěnin 
(připravené pro strávníky v přijatelné podobě ). 
Pro zpestření jídelního lístku uvaříme našim strávníkům v jídelně pokrm na přání. Přivítáme  
a upravíme pro potřeby školní jídelny dodaný netradiční rodinný recept.   
 
Materiální zajištění a vybavenost kuchyně 

Školní kuchyně a jídelna je po celkové rekonstrukci provozu. Zrenovovány a rozčleněny na 
jednotlivé pracovní úseky byly prostory varny, výdejny, skladového zázemí. 
V průběhu roku byla pravidelně prováděna výměna a doplnění stolního inventáře (jídelní 
porcelán, sklo). V jídelně fungují terminály na výdej a objednávání (popř. odhlašování) stravy. 
Strávníci mají možnost volby stravy na více dní dopředu i možnost volby výběru v používání 
identifikačních médií, která jsou nutná při kontaktu s terminály (karta nebo čip). Program PC – 
stravné umožňuje též volbu i odhlašování obědů přes internet a současně mají rodiče možnost 
kontroly nad docházkou svého dítěte do ŠJ, nad stavem konta strávníka i časovým údajem, kdy 
byl oběd odebrán, nad volbou druhu objednávaného jídla. 
V prostorách jídelny byly nainstalovány stropní podhledy ke snížení hlučnosti. V průběhu  
hlavních školních prázdnin byly provedeny malířské opravy v provozu školní kuchyně,   jídelny 
a vstupní chodby do školní jídelny.  
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14. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

I. Základní údaje o hospodaření školy  

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková

1. Náklady celkem 35 827 146 16 555 141

2. Výnosy celkem 35 812 170 16 553 216

příspěvky a dotace na 

provoz 31 251 0 14 552 0

ostatní výnosy 4 561 170 2 001 216

3. HOSPODÁŘSKÝ   

VÝSLEDEK před zdaněním -15 24 -2 75

z toho

Za 1. pololetí roku 2016     

(k 30.06.)
Činnost

Za rok 2015                           

( k 31.12.)
Činnost

Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč

 

 II. Přijaté příspěvky a dotace 

Za rok 2015 

(k 31.12.)

1. 0

2. 0

3. 24 681

23 856

mzdové výdaje 17 172

ostatní osobní výdaje 75

ostatní (pojistné, FKSP, ONIV) 6 609

704

120

4. 3 961

3 915

z toho Účelové dotace - oblast výchovy a vzdělávání 46

5. 1 811

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 

z toho

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (NIV)

Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (NIV)

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 

rozpočtu přes účet kraje celkem NIV

zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství

z toho

zvýšení platů pracovníků regionálního školství

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu 

zřizovatle celkem (NIV)

z toho

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

ostatní účelové výdaje celkem

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

fondy, granty kraje atd.)
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Komentář k ekonomické části:  

K 31.12.2015 ZŠ vykázala zisk ve výši 8 882,59 Kč. Hospodaření bylo vyrovnané, nákladová 
část vykazovala čerpání na 100,1 %, výnosová část na 100,2 % ročního rozpočtu. 

Hospodaření k 30.06.2016 bylo vyrovnané. Nákladová část vykazovala čerpání na 49,2 %, 
výnosová část na 49,3 % ročního rozpočtu. 

 
III. Doplňková činnost 
 
Investice, opravy, pomůcky – inventář 
 
Škola dokončila tyto opravy a úpravy: 
 

 renovace školní kuchyňky – renovace podlahy, výmalba, nové skříňky 

 výměna lina v učebně č. 51 

 výměna dveří ve školní družině, u tělocvičen 

 elektro opravy ve školní jídelně a ve škole 

 malířské a lakýrnické práce učeben 

 revize a opravy elektrických zařízení 
 
Vybavení: 

 žákovské lavice a židle 

 kabinet jazyků pořízení nábytku 

 kopírka kabinet jazyků 

 myčka nádobí do školní jídelny 
 
 
Zařízení a pomůcky pro žáky: 

 projektory pro výuku 

 keramické pylonové tabule 

 v rámci projektu Čtenářské dílny a podpora výuky jazyků byly zakoupeny knihy do 
žákovské knihovny 

 třídním učitelům druhého stupně bylo zakoupeno 14 iPadů 

 demonstrační stůl učebna chemie 

 2 stoly na stolní tenis 
 
 

15. Závěr 

Naplňování stanovených cílů a priorit a předpoklady dalšího vývoje školy vycházejí z Koncepce 
rozvoje 2012-2018 a jsou sledovány průběžnými autoevaluačními plány, výslednými zprávami 
školy a Českou školní inspekcí. 
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Datum zpracování zprávy: 23.9.2016   
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Jaroslav Kopecký v. r. 
 
 
 
 
Datum schválení zprávy školskou radou: 13.10.2016   
 
 


