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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  

 Red IZO: 600054578 

 ředitelství školy: 114 001 871 

Kontakty: 

 číslo telefonu: 326 551 440 

 ID schránky: gat7bbm 

 e-mailová adresa: info@5zs-pb.cz 

 www stránky: https://zs28rijna.cz/ 

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Špaková 

Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu: RNDr. Milan Brabenec 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Renata Nováková 

Vedoucí školní druţiny: Nina Průšová 

Vedoucí školní jídelny: Blanka Růţičková 

Předsedkyně školské rady: Ing. Lucie Fousková 

Předsedkyně SRPŠ: JUDr. Martina Nová 

 

2. Charakteristika školy 

 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

 Hlavní činnost:  

Základní škola – poskytuje vzdělávání vedoucí k dosaţení základního vzdělání. 

Školní druţina – poskytuje zájmové vzdělávání. 

Školní jídelna – zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. 

 

 Doplňková činnost:  

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slouţících regeneraci a rekondici, 

hostinská činnost, 

stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení 

zřizovaných městem Příbram (bez zisku), 

stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení 

zřizovaných Středočeským krajem nacházejících se na území města Příbram (bez zisku). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/HonzaZ/Data%20aplikací/Microsoft/Word/info@5zs-pb.cz
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3. 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. Ve vlastním školním vzdělávacím 

programu (dále také ŠVP) pokračuje i tradice tříd zaměřených na výuku hudební a výtvarné výchovy. 

Jako povinný cizí jazyk byl vyučován anglický jazyk, druhým cizím jazykem německý nebo ruský 

jazyk. 

 Ve školním roce 2021/2022 pracovalo ve škole celkem 90 zaměstnanců, z toho 

70 pedagogických (z nich jeden speciální pedagog), 9 vychovatelů školní druţiny (z nich 7 dále jako 

asistenti pedagoga), 11 asistentů pedagoga, 1 školní psycholog) a 17 zaměstnanců provozních, 

3 ostatní zaměstnanci. Ve školním roce byli ustanoveni dva zástupci ředitele. Vedoucí metodických 

a předmětových komisí mají zpracované plány činnosti. Škola pokračovala v projektu Přidruţená 

škola UNESCO a pilotní základní škola KEV jako centra modernizace vzdělávání. 

 Základní škola sídlí ve třípatrové budově s půdní vestavbou, součástí organizace je objekt 

školní jídelny a školní druţiny, umístěný v zahradě školy.  

 Na zahradě se nachází také školní hřiště, které bylo po rekonstrukci předáno škole do uţívání 

24. 8. 2017. Hřiště s umělým polyuretanovým povrchem je rozdělené na dvě hřiště, 4 běţecké dráhy 

délky 60 m – přímé, prostor pro skok daleký a zpevněné plochy. Dále je k hřišti přidána dešťová 

kanalizace upravena doplněním o štěrbinové ţlaby. 

 V budově školní jídelny byly umístěny dvě kmenové třídy s odděleními školní druţiny, další 

oddělení školní druţiny jsou v budově školy v kmenových třídách.  

 S hlavní budovou jsou spojeny dvě tělocvičny.  

 V roce 2009 bylo v rámci projektu energetických úspor realizováno 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 ve cvičné kuchyni a v kmenových třídách, výuka 

výtvarné výchovy v odborné učebně výtvarné výchovy a v keramické dílně, výuka hudební výchovy 

ve dvou odborných učebnách. Pravidelně byly vyuţívány dataprojektory s promítacími plátny, kterými 

jsou vybaveny všechny učebny. Pokračovala činnost knihoven v chodbách školy ve 2. a 3. patře. 

 

4. Počet tříd a ţáků – podle ŠVP k 30. 6. 2022 

 

 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních 

školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce. 
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Kód a název vzdělávacího programu 
Počet 

ţáků 

Počet 

tříd 

Průměrný 

počet ţáků ve 

třídě 

ŠVP ZV - „Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu“, 

čj. 981/2020 
546 22 

24,82 

 

ŠVP ZV - „Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu“, 

čj. 2100/2018 
147 6 24,5 

 

 Ve školním roce 2021/2022 jsme dokončili novou verzi ŠVP, v níţ jsme reflektovali změnu 

RVP („malá revize – nová Informatika“). Zároveň jsme ve spolupráci v rámci metodických komisí 

upravili ostatní vzdělávací obory na základě vyhodnocení zkušeností z minulých let. Obměnili jsme 

tematické plány, vhodně do nich zařadili průřezová témata. Při výuce jsme vyuţívali dohodnuté 

výchovné a vzdělávací strategie. Poskytovali jsme podporu ţákům se specifickými vzdělávacími 

potřebami i ţákům nadaným. U všech ţáků jsme posilovali nejen klíčové kompetence, ale i jejich 

osobnostní rozvoj. Ve škole i v rámci distanční výuky jsme je vedli mimo jiné k tvořivému myšlení, 

respektující komunikaci a spolupráci.  

 V pedagogickém sboru jsme se shodli, ţe ŠVP upravíme kompletně, i v oblastech, do kterých 

malá revize výrazněji nezasáhla. 

 Po měsících usilovné spolupráce, mnohostranné komunikace a cizelování jsme v červnu mohli 

Školské radě předloţit k projednání aktualizovaný ŠVP, podle něhoţ se od září 2022 budou vzdělávat 

třídy prvního stupně a šestý ročník. 
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4. 1. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu  

 

Společné strategické cíle školy  

 vybavit ţáky souborem klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností, postojů a hodnot na 

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

společnosti, v ţivotě 

 nadále podporovat a nabízet estetické předměty jako prostředek výchovného působení 

 vytvářet povědomí ţáků o udrţitelném rozvoji a ekologii tak, aby získali základy ekologického 

myšlení a jednání 

 usilovat o to, aby se škola stala zdrojem získávání informací a dovedností, místem vzájemné 

komunikace a tolerance 

 chceme, aby naši ţáci získávali a vytvářeli si zdravý názor na ţivot a svět, učili se nejen pracovat, 

ale i relaxovat, rozvíjet své nadání a zájmy 

 chceme, aby cíle ţáků, učitelů a zákonných zástupců byly velmi blízké, kdyţ ne totoţné 

 

Naše dlouhodobé cíle 

 poskytovat ţákům kvalitní základní vzdělání směřující k všestrannému rozvoji kaţdého ţáka, 

poznání sebe sama, vlastních moţností 

 učit ţáky poznávat, jednat, řešit problémy a ţít společně s ostatními 

 v souladu s potřebami ţáků, reálnými podmínkami a tradicemi školy podporovat profilaci školy 

hudební a výtvarnou 

 posílit výuku cizích jazyků, multikulturní výchovu, environmentální výchovu, výchovu ke 

zdravému ţivotnímu stylu s důrazem na prevenci neţádoucích jevů, tyto jevy minimalizovat 

 udrţovat a dále rozšiřovat a prohlubovat spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími partnery 

školy, více otevřít školu regionu  

 podporovat ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nabízet jim poradenskou a konzultační 

činnost - snaţit se o individuální přístup ke kaţdému ţákovi  

 dobré vybavení ţáka znalostmi ve finanční oblasti do praktického ţivota 

 

4. 2. Digitalizace výuky 

 

 Pedagogové vyučující, asistenti pedagoga, vychovatelé školní druţiny zaloţili pro ţáky 

virtuální učebny v prostředí Google for Education. Učebny byly vyuţívány nejen k distančnímu 

vzdělávání, ale také ke komunikaci v rámci třídy, sdílení materiálů, uţitečných odkazů a rozšiřujícího 

učiva. Slouţily rovněţ k předávání učiva nepřítomným ţákům. Předsedové metodických 

a předmětových komisí zaloţili učebny, v nichţ členové komise sdílí zkušenosti, dobrou praxi, 
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informace, oznámení, tipy do výuky a výukové materiály. Na webových stránkách školy byly 

aktualizovány studijní materiály, které mohou vyuţívat ţáci i vyučující. 

 

5. Rozšířená výuka hudební výchovy 

 

 Naše škola nabízí ţákům kromě běţné výuky hudební výchovy také moţnost vzdělávat se ve 

třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy. O vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou Hv je ze 

strany ţáků i jejich zákonných zástupců stálý zájem. V letošním školním roce otevřeli jednu třídu 

1. ročníku s rozšířenou výukou hudební výchovy.  

 Ţáci 2. aţ 9. tříd mohou rozvíjet své nadání ve školním orchestru. 

 Výuka hudební výchovy mohla oproti minulému školnímu roku probíhat standartní formou, 

bez omezení. Výuka probíhala ve dvou učebnách hudební výchovy (zejména výuka tříd s rozšířenou 

hudební výchovou) a v kmenových třídách.  

 V průběhu letošního roku byly na škole výrazně zlepšeny materiálně technické podmínky pro 

výuku Hv. Specializovaná učebna hudební výchovy byla dovybavena novou zvukovou technikou 

a nábytkem. Byla rozšířena také vybavenost hudebních učeben hudebními nástroji, zejména z Orffova 

instrumentáře, a doplněn fond zpěvníků a not. Všechny uvedené změny umoţnily větší aktivizaci ţáků 

v průběhu vyučovacích hodin Hv, více prostoru a moţností k rozvíjení ţáků v různorodých činnostech 

jako jsou hudebně-pohybové činnosti, instrumentální činnosti a poslechové činnosti. 

 V letošním školním roce mohli navrátit k tradici koncertů, které připravují ţáci tříd 

s rozšířenou hudební výchovou společně se školním orchestrem dvakrát do roka. 

 V prosinci 2021 se uskutečnil Vánoční koncert, který byl zároveň slavnostním koncertem 

k 30. výročí zaloţení hudebních tříd. Na pódiu se ve dvou večerních koncertech vystřídali ţáci 1. aţ 

8. ročníků a školní orchestr. Motivací pro další hudební rozvoj ţáků mohlo být i vystoupení bývalých 

ţákyň 1. ročníku hudebních tříd Michaely Káčerkové a Kateřiny Falcníkové, dvou profesionálních 

hudebnic, které zavzpomínaly na léta pod vedením PaedDr. Evy Káčerkové. Koncert byl uváděn 

moderátorem a redaktorem ČT Miroslavem Langerem, bývalým členem školního sboru. Vystoupení 

jednotlivých tříd řídily PaedDr. Eva Káčerková, Mgr. Helena Kaiserová a Mgr. Barbora Zívrová. 

Klavírní doprovod zajistil Jakub Šelmeczi, Dis.  

 Pro PaedDr. Evu Káčerkovou, zakladatelku hudebních tříd, byl koncert zároveň důstojným 

rozloučením s jejím pedagogickým působením na naší škole.  

 Jarní koncert 2022 byl po dvouleté pauze prvním koncertem, který se mohl uskutečnit 

v Divadle A. Dvořáka za přítomnosti diváků. Koncert se velmi povedl. Diváci mohli shlédnout během 

dvou večerních koncertů vystoupení 1. aţ 8. třídy s rozšířenou hudební výchovou a vystoupení 

školního orchestru. Všechny třídy a školní orchestr svůj program pečlivě nacvičily a kvalitně 

předvedly. Diváci ocenili vřelým potleskem předvedené výkony i programovou pestrost koncertu. 
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Vystoupení řídili Mgr. Helena Kaiserová, Mgr. Barbora Zívrová a Mgr. Jiří Schmidt. Klavírní 

doprovod koncertu zajistil Jakub Šelmeczi, Dis.  

 Druhé pololetí školního roku bylo bohaté na hudební akce, které mohli ţáci naší školy 

navštívit. Hudebních akcí se zúčastnili nejen ţáci tříd s rozšířenou výukou Hv, ale také ţáci ostatní.  

 V druhém pololetí šk. roku 2021/22 jsme s hudebními třídami pokračovali ve 

spolupráci   Českou filharmonií, v rámci které jsme navštívili s ţáky 2. stupně 25. 3. 2022 edukační 

koncert z koncertní řady Kroky do nového světa – A. Dvořák: Rusalka. S ţáky 1. stupně jsme se 

zúčastnili 18. 5. 2022 edukačního programu Hluboký vesmír, ve kterém se ţáci 2. C a 3., díky 

zapojení do tří hudebních dílen seznámili s Dvořákovou Novosvětskou symfonií.  Ţáci 4. C pak 

završili svůj celoroční projekt Hudbou k sobě, při kterém se setkávali s lektory České filharmonie, na 

závěrečném koncertu v Dvořákově síni Rudolfina.  

 V rámci spolupráce s Hudebním festivalem Antonína Dvořáka v Příbrami se nám podařilo 

zajistit pro většinu ţáků prvního stupně vstupenky na představení dětské opery Kocour v botách. 

Na půdě školy se pak v rámci nabídky tohoto festivalu uskutečnily dva hudební programy, ve kterých 

představili hudebníci ţákům prvního stupně violoncello a ţákům druhého stupně saxofony.  

 Ţáci 1., 2. a 3. tříd zhlédli v Divadle A. Dvořáka Příbram 4. 5. hudební představení Kocour 

Modroočko, které připravili učitelé a ţáci ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram. 

 Ţáci tříd s rozšířenou výukou Hv se v letošním školním roce také zapojili do dvou hudebních 

projektů. Ţáci 4. C se pod vedením Mgr. H. Kaiserové zúčastnili celoročního projektu Hudbou k sobě 

ve spolupráci s Českou filharmonií. Průvodcem po hudební cestě jim byl lektor Ondřej Tichý. Během 

školního roku se uskutečnila v rámci projektu čtyři setkání s lektory České filharmonie na půdě školy. 

Na závěr projektu vyjela třída 4. C do Dvořákovy síně v Rudolfinu na společné setkání škol 

zapojených do projektu a reprezentovala tak naši školu připravenou písní a aktivním zapojením do 

hudebních aktivit. Lektoři ocenili vysokou úroveň hudebních dovedností ţáků 4. C a jejich zaujetí pro 

hudbu v rámci celého projektu. 

 Ţákům 7. C s Mgr. B. Zívrovou se podařilo zapojit do projektu České filharmonie Opusy na 

kusy. Naši účast v projektu můţeme povaţovat za úspěch, protoţe se do projektu mohlo v tomto 

školním roce zapojit pouze 6 tříd z celé ČR. Projekt navazoval na školení pro pedagogy, ve kterém se 

seznámili s metodami aktivního poslechu. Samotný projekt Opusy na kusy se uskutečnil ve třech 

setkáních, při kterých se ţáci záţitkovou hravou formou seznámili s 4. větou Janáčkovy Sinfonietty 

a pomocí různorodých aktivit si proţili poslouchanou hudbu a měli tak z poslechu hudby velký, 

neopakovatelný záţitek. Druhá hodina projektu byla vedena dvěma lektorkami České filharmonie, coţ 

bylo pro ţáky i vyučující velmi přínosným setkáním. Lektorky ocenily hudební dovednosti ţáků 7. C, 

jejich nasazení v jednotlivých aktivitách a hudební vyzrálost – projekt byl směřován primárně do 

8. a 9. ročníků ZŠ, přesto ho ţáci 7. C zvládli výborně. 

 V rámci propagace vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou Hv na naší škole jsme ve 

školním roce 2021/22 natočili video, které prezentovalo práci hudebních tříd a školního orchestru 
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a také přibliţovalo rodičům budoucích ţáků přijímací řízení do 1. tříd. Toto video bylo zveřejněno na 

webových stránkách školy a ve vysílání místní televizní stanice. Třídy s rozšířenou výukou hudební 

výchovy byly prezentovány i v rámci výstavy naší školy na náměstí 17. listopadu, coţ dalo moţnost 

široké veřejnosti seznámit se s prací ţáků ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy. 

  

6. Rozšířená výuka výtvarné výchovy 

  

 Ve třídách se zaměřením na výtvarnou výchovu mají ţáci větší moţnosti rozvíjet své vlastní 

vnímání světa, estetické cítění a fantazii. Získávají dovednosti a znalosti v různých oblastech 

výtvarného umění – v kresbě, malbě, grafice i plastické a prostorové tvorbě. Děti se učí pracovat 

různými výtvarnými technikami. 

 V týdnu 20. – 24. 9. 2021 se uskutečnilo Výtvarné soustředění ţáků 9. A naší školy. 

 Ţáci, v rámci výtvarného zaměření třídy, prohlubovali dovednosti různých výtvarných 

technik a poznávali nové výtvarné činnosti a postupy mimo běţné lavice školy. 

Kaţdý den jsme se společně blíţe zabývali jednou osobností výtvarného světa spjatou 

s Příbramí. Zajímali nás tedy Jan Čáka, František Drtikol, Hermína Týrlová a Karel Hojden 

a neopomenuli jsme ani Svatou Horu jako architektonickou inspiraci k vlastní výtvarné tvorbě. 

Ţáci si vyzkoušeli kresbu v plenéru i ateliérovou práci a hledali zákoutí města podle starých 

fotografií a obrázků. K tradičnějším technikám kresby a malby přibylo vyzkoušení si základních 

technik animace a vzniku animovaného filmu. Navštívili jsme Galerii Františka Drtikola i Hornické 

muzeum a pracovní zázemí nám poskytla ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram. 

Během tohoto týdne vzniklo mnoho fotografií, obrázků a také tři krátké animované filmy. 

S našimi výsledky se rádi pochlubíme nejen na stránkách školy, ale i na plánované výstavě 

v prostorách školy. 

 Instalace materiálů vytvořených při celoškolním projektu – Evropský den jazyků. 

Práce ţáků jednotlivých tříd jsme instalovali na chodbě ve 2. patře u hudebny. Učitelé 

si je společně se ţáky mohou prohlédnout v rámci školních předmětů. 

 Zapojujeme se - další ročník mikulášské akce města Příbram na Novém rybníku 

„Pekelně čertovský Novák“ 

Spolupráce spočívající v tvorbě vánočních ozdob na strom, který byl u příleţitosti 

akce slavnostně rozsvícen. Záštitu nad konáním akce mají Sportovní zařízení města 

Příbram. 

Odevzdali jsme 30 velkých vánočních ozdob odolných proti vodě a vlhku pro město 

Příbram na akci „Pekelně čertovský Novák“. Přestoţe akce byla z epidemiologických 

důvodů nakonec zrušena, ozdoby byly umístěny na Nový rybník a ozdoben jimi 

vánoční strom, aby se jím Příbramáci při svých vánočních procházkách mohli potěšit. 
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 Vánoční výzdoby školy – ozdoby na vánoční stromečky do vestibulu školy, na chodbu 

v 1. patře a do školní jídelny 

 Tradiční přáníčka a dárečky pro seniory v pečovatelském domě v Březnici 

 Keramický betlém – instalace ve vestibulu školy 

 Zimní výzdoba oken školy – vytvoření nové koncepce – podoba adventního kalendáře 

s postupným otáčením čísel kalendáře – instalace 

 Výhra v mezinárodní výtvarné soutěţi  

Třída 4. A se letošní školní rok zapojila do vánoční výtvarné soutěţe „Vánoce v Čechách 

a v Ledru“. Jiţ pátý rok se posílají motivy Vánoc z celého světa pod záštitou italského města Valle di Ledro 

a české Svaté Hory u Příbramě. Města pojí historie 1. světové války, kdy obyvatelé italského Ledra byli 

nuceni putovat do vyhnanství a jedním z míst pomoci byla také Příbram. Hlavními náměty soutěţe byli 

letošní rok různě zobrazené betlémy a vánoční stromy. Také naše soutěţící třída ztvárnila podobu betlému 

na pozadí Svaté Hory, českých vánočních zvyků a tradic. Soutěţících dětí se letos zapojilo přes 200 a mezi 

tvořícími byly i děti z Afriky. V této velké konkurenci se umístila ţákyně 4. A – Ngoc Bao Han Hoang, 

která získala 2. místo v kategorii „Spontánnost a nápaditost provedení“. 

 Prezentace naší školy – výtvarné panely na náměstí na sídlišti – březen - květen 

 – sestavili jsme text k panelům – informace o škole, její historii, informace o hudebním 

a výtvarném oboru ve  spolupráce s hudebnicemi na naší škole a TS Příbram  

– grafická úprava prací k tisku v PC – např. ořezy formátů fotografií, vytvoření grafického 

návrhu pro jednotlivé panely atd. 

 Natáčení reportáţe kabelové televize k zápisu – natáčení za výtvarný obor – příprava 

textu, výběr panelů na chodbách k natáčení, příprava ţáků výtvarné třídy k natáčení při 

výtvarné práci v hodině 

 Výroba 120 placek k zápisu do prvních tříd 

 Výroba plakátu k zápisu do prvních tříd 

 Zapojení do výtvarné soutěţe „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“ 

 Během měsíce května se ţáci naší školy zúčastnili dětské výtvarné soutěţe „Světové dědictví 

UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“, kterou uspořádala Česká komise pro UNESCO. 

Kromě vítězů ve třech věkových kategoriích bylo vybráno a oceněno z úctyhodných 300 

výtvarných prací ještě třicet mladých umělců,  jejichţ  díla budou součástí připravované 

výstavy pod záštitou Velvyslanectví ČR. 

 Veronika Nováková ze třídy 5. A postoupila s oceněním do úzkého výběru  

 výtvarných prací, které budou představeny na této výstavě připravované Velvyslanectvím ČR 

v Paříţi a zahraničním zastoupením Czechturism ve Francii. Výstava má připomínat letošní výročí 

30 let zapsání historických center měst Prahy, Českého Krumlova a Telče do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO a uskuteční se v prostorách velvyslanectví ČR ve druhé polovině 

letošního roku. 
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 Do Poslanecké sněmovny jiţ podruhé! 

Veliký úspěch zaznamenala letošní školní rok třída 8. A v celostátní výtvarné soutěţi s názvem 

„Nenič si tělo“.  Tuto soutěţ pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí a jejím cílem je hlavně preventivní předcházení různým nemocem a úrazům. 

 Školní kolo výtvarné soutěţe vyhráli 2 ţáci z 8. A a 1 ţák ze třídy 7. B a vybrané obrázky 

postoupily 

do celostátního kola. Soutěţe se zúčastnilo 70 škol z celé naší republiky a sešlo se celkem 249 obrázků. 

Z tohoto počtu hodnotící komise vybírala 5 vítězných míst ve dvou kategoriích. Ve druhé kategorii 

obsadila Anna Fousková 2. místo a Adam Kaiser 4. místo. Ţáci si své zaslouţené ceny vyzvedli na 

slavnostním předání v Poslanecké sněmovně v Praze 8. června 2022 (stejně jako výherkyně Marie Průšová 

před 3 lety). 

 

 Pohádky pro ukrajinské děti - ilustrace 

Město Příbram bylo osloveno panem spisovatelem Petrem Březinou s nabídkou spolupráce na 

vydání kníţky Pohádky pro děti z Ukrajiny. Kníţky by byly poté distribuovány do základních škol 

a čeští školáci by je předali svým konkrétním ukrajinským spoluţákům. 

Zároveň spisovatel poţádal, zda by příbramští ţáci základních škol mohli nakreslit obrázky 

k jedné ze sedmi pohádek v kníţce. Na celý proces je připraven systém včetně audio i video podoby 

pohádky, kterou budou ţáci výtvarně ztvárňovat. Ideální věk pro malé umělce je 4. - 5. třída ZŠ. 

Ilustrace musely být dokončeny do 31. 5. 2022. 

Příbramští ţáci ilustrovali druhou pohádku s názvem: O kočím Splašilovi, Velkém království 

a kouzelném biči. 

Do akce se zapojila třída 5. B a vytvořila spoustu ilustrací k určené pohádce. Autorovi knihy 

bylo podle pokynů elektronicky odesláno 10 vybraných obrázků. Zároveň byla domluvena další 

spolupráce v souvislosti s tímto projektem, která bude pokračovat v příštím školním roce. 

 

 Vyhlášení výsledků školní výtvarné soutěţe o tablet "Místo ţivota" 

Po ukončení soutěţe měl pedagogický sbor naší školy moţnost elektronicky hlasovat 

o hlavním vítězi celoškolní výtvarné soutěţe "Místo ţivota". 

Hlavní cenu - tablet získala ţákyně 7. A Doubravka Řezáčová. Její obrázek letícího čápa se 

symbolem přírody a ţivota zaujal nejen svou nápaditostí, ale i pěknou stínovanou kresbou. 

Celkem se sešlo 70  obrázků z 1. a 2. stupně. Velmi nás potěšilo, ţe se autoři nad daným 

tématem zamýšleli a tak často vznikly i originální a nápadité práce. 

Originalita a nápaditost byly rovněţ hlavním kritériem pro hodnocení výtvarných prací. 

Pochválit chceme zúčastněné soutěţící i za snahu vyuţít při tvorbě různé výtvarné techniky a 

vlastní osobité ztvárnění. 
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Ocenění 1. stupeň: 

1. Alla Spasčuk 5. A 

2. Lukáš Vosmek 2. C 

3. Eliška Bábková 5. A 

4. Ema Šimků 4. C 

5. Ngoc Bao Han Hoang 4. A 

6. Alena Husáková 4. C 

7. Mia Levanti 5. B 

8. Leontýna Kaiserová 4. C 

9. Zuzana Remešová 5. B 

10. Jiří Svoboda 2. C 

 

Ocenění 2. stupeň: 

1. Adam Kaiser 8. A 

2. Václav Novotný 7. C 

3. Michaela Měšťanová 9. A 

4. Katka Pelichová 8. B 

5. Anna Fousková 8. A 

6. Kristina Sztachová 6. A 

7. Amálie Avdijenko 7. C 

8. Ema Šlapáková 9. A 

9.  Anna Vachulová 6. B 

10. Gabriela Kovalčíková 6. B  

 

Mimořádná cena poroty za výtvarné zpracování: 

Prokop Husák 1. B 

Kristýna Karcolová 7. C 

Mimořádná cena poroty za výtvarné zpracování a kreativitu: 

Elena Günterová 3. A 

 Výtvarná soutěţ na téma – Novák Fest – Objev v sobě superhrdinu 

tvůrčí úkol, jehoţ výsledkem je pohled dětí na superhrdinu, ty nejpovedenější práce byly 

vystaveny a oceněny na akci Novák Fest – účast 4. a 5. ročník 

 Nová instalace výstavy ve 2. patře – výsledek celoročního výtvarného projektu na téma 

„Místo ţivota“ – instalace probíhala v měsíci červnu, zapojeny třídy 1. i 2. stupně 

(výběr obrázků, sestavení kompozičních celků, nalepení na velké formáty, instalace) 

 Placky pro druţinu – 300 kusů 
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 Placky pro deváťáky – 56 kusů 

 Plakát na jarní koncert 

 

Výtvarné zaměření školy má jiţ mnohaletou tradici a jeho cílem je rozvíjet výtvarné cítění, myšlení a 

vyjadřování ţáků.  

       Pokud se Vaše dítě o kreslení a malování zajímá a je tvořivé, rádi jej uvítáme v naší základní 

škole. 

 

7. Další nabídka 

 

 Ţáci osmých tříd měli moţnost výběru z volitelných předmětů – sportovní hry, výtvarné 

grafiky, informatika, hudební výchova a cvičení z českého jazyka. Všichni ţáci si měli moţnost zvolit 

nepovinný předmět – orchestr. Vyučovaly se tři cizí jazyky – anglický, německý a ruský.  

 Ve škole funguje školní poradenské pracoviště ve sloţení školní metodikové prevence pro 

1. a 2. stupeň, výchovná poradkyně, školní psycholog  a speciální pedagog.  

 Škola spolupracovala s PPP a SVP Příbram, které poskytují dle potřeby konzultace 

pedagogům. Dále pak se SPC, SPC pro sluchově postiţené v Praze 5 Holečkova 4,  SPC 

EDA  Benešov, SPC Výmolova Praha, SPC Nautis pro poruchy autistického spektra. 

8. Ţáci se zdravotním postiţením podle druhu postiţení k 30. 06. 2022 

 

Druh postiţení Počet ţáků 

Sluchové postiţení 2 

Zrakové postiţení 3 

Vady řeči 10 

Vývojové poruchy chování 16 

Vývojové poruchy učení  27 

Poruchy autistického spektra 4 

 

9. Údaje o výsledcích vzdělávání a o chování ţáků   

Hodnocení prospěchu a chování žáků, výchovná opatření – stav k 30. 6. 2022 

Vysvětlivky k tabulce Prospěch:  V – prospěl s vyznamenáním, P – prospěl, N – neprospěl 

Chování:  1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé 
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Výchovná opatření za obě pololetí školního roku:  PTU – pochvala třídního učitele, PŘŠ – pochvala 

ředitelky školy, NTU – napomenutí tř. učitele, 

 DTU – důtka tř. učitele, DŘŠ – důtka ředitelky školy 

2021/2022 počet ţ. V P N chov1 chov2 chov3 PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 

I. A 27 27 0   27               

I. B 24 24 0   24     33         

I. C 20 18 1 1 20     38         

I. D 18 17 0 1 18     23         

II. A 26 24 2   26     19         

II. B 27 24 3   27     24     1   

II. C 27 27 0   27     54         

III. A 29 24 5   29     26         

III. B 26 21 4 1 26     19   1 1   

III. C 26 23 3   26     64         

IV. A 26 19 7   26     18 2 1     

IV. B 25 19 6   25     57   4 2 1 

IV. C 24 23 1   24     69 1       

V. A 26 21 5   26     30 2 2 1   

V. B 28 24 4   28     22 3   1   

V. C 23 11 12   22 1   48 3 19 10 2 

VI. A 26 15 11   26     11 2   7   

VI. B 28 12 15 1 27   1 6     1 4 

VI. C 24 10 13 1 22 1 1 48   8 3 2 

VII. A 23 9 13 1 23     10   2   3 

VII. B 23 8 15   23     11 3 3 1   

VII. C 26 12 14   26     38   7   1 

VIII. A 24 11 12 1 22   2 8 1 3 2 4 

VIII. B 23 12 11   23     9   3 1 2 

VIII. C 24 6 17 1 23   1 35 10   3 1 

VIII. D 20 1 17 2 19 1   8 1 1 2 1 

IX. A 28 13 14 1 28     22 3     1 

IX. B 28 10 18   28     9   2 2   

celkem 699 465 223 11 691 3 5 759 31 56 38 22 

celkem 1. stupeň 402 346 53 3 401 1 0 544 11 27 16 3 

celkem 2. stupeň 297 119 170 8 290 2 5 215 20 29 22 19 

 

Slovním hodnocením bylo hodnoceno devět ţáků.  

Opravné zkoušky konalo celkem 9 ţáků, z toho 4 ţáci ze dvou předmětů.  

Pět ţáků neprospělo a opakují ročník. 

 



15 

 

Počty zameškaných hodin ţáků k 30. 6. 2022 – za celý školní rok 

2021/2022 počet ţ. oml. na ţáka neoml. na ţáka 

I. A 27 2795 104     

I. B 24 2479 103     

I. C 20 2264 113     

I. D 18 1951 108     

II. A 26 3362 129     

II. B 27 3446 128     

II. C 27 2892 107     

III. A 29 4107 142     

III. B 26 2686 103     

III. C 26 2902 112     

IV. A 26 3302 127     

IV. B 25 2653 106 6 0,23  

IV. C 24 2922 122     

V. A 26 3146 121     

V. B 28 3593 128     

V. C 23 2838 123     

VI. A 26 4004 154     

VI. B 28 5748 205     

VI. C 24 3334 139 7 0,29 

VII. A 23 2884 125 3 0,13 

VII. B 23 3357 146     

VII. C 26 5657 218     

VIII. A 24 3936 164     

VIII. B 23 4093 178     

VIII. C 24 5563 232 4 0,16 

VIII. D 20 4305 215 9 0,42 

IX. A 28 5728 205     

IX. B 28 6361 227     

1. stupeň 402 47338 1877 6 0 

2. stupeň 297 54970 2208 23 1 

celkem 699 102308 4084 29 1 
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10. Jazykové vzdělávání na škole 

Ţáci učící se cizí jazyk – k 30. 06. 2022 

 

Jazyk Počet ţáků 

Anglický 605 

Německý 125 

Ruský 96 

 

Učitelé cizích jazyků – kvalifikace k 30. 06. 2022 

Jazyk 
Počet učitelů 

Celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí Odborná částečná Ţádná 

Anglický 9 8 1  0 

Německý 3 2 1 0 0 

Ruský 2 1 1  0 

 

 V říjnu 2021 u příleţitosti Evropského dne jazyků jsme zorganizovali projektový den a zaměřili se 

na tématiku ţivota, zvyků evropských zemí.  Ţáci se sdruţili do pracovních skupin, pracovali na 

tématech dle moţností daného ročníku. 

 Z důvodu epidemie Covid 19 jsme začali připravovat v únoru poznávací zájezd do Anglie na 

červen 2022, avšak z důvodu velmi nevýhodných pojistných podmínek vybrané CK jsme byli 

nuceni tento zájezd nezrealizovat. Nicméně nebývalý zájem ţáků nám umoţnil připravit tuto akci 

pro období podzimu budoucího školního roku. V říjnu 2022 vyjedou do Británie ţáci 6. - 9. 

ročníků ve dvou zájezdech po 45 ţácích. 

 V 1. pololetí pokračovala výuka českého jazyka pro 2 cizince a na jaře 2022 se počet těchto ţáků 

zvýšil v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Postupně jsme začali vytvářet specifický 

výukový materiál pro tyto ţáky, abychom jim umoţnili snazší začlenění do výuky cizích jazyků. 

 Po celý rok učitelé sledovali naplňování realizačních plánů, průřezových témat a dodrţovali 

určená specifická pravidla klasifikace a hodnocení. Ţáci měli i prostor pro vlastní sebehodnocení. 

Témata dlouhodobého projektu Modrá planeta se v cizím jazyce opírala hlavně o texty tematicky 

zaměřené, o pracovní listy, videa a prezentace obsahující témata zvyků a tradic jednotlivých zemí 

a oblasti environmentální výchovy. 

 Z období distanční výuky jsme zachovali Google učebny, které v tuto dobu poskytují spíše 

informace o učivu a zadávaných pracích zejména pro nemocné ţáky.  

 Učitelé se věnovali dětem se speciálními potřebami a spolupracovali s asistenty pedagogů, kteří 

jsou do dané třídy přiděleni. Asistenti pedagogů podporovali své svěřence a pomáhali jim 

dokončit zadané úkoly. Tito asistenti mají vytvořené své vlastní online učebny, kde se snaţí 

podporovat ţáky a pomáhat jim se zadávanými úkoly. Rozšiřující aktivity získávali i ţáci nadaní, 
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byly jim poskytovány adresy webových stránek, kde mají moţnost dalšího procvičování 

a rozšiřování učiva.  

 V březnu 2022 jsme se zúčastnili okresního kola Konverzační soutěţe v anglickém jazyce a náš 

ţák, který soutěţil za kategorii A2 se umístil na 9. – 10. místě. 

 

11. Ukrajinští ţáci ve škole 

 

 Po rozpoutání válečného konfliktu v únoru 2022 na území Ukrajiny jsme zaznamenali zájem 

ukrajinských státních příslušníků o přijetí jejich dětí k plnění povinné školní docházky v naší 

škole. 

 Postupně jsme od února do června 2022 přijali 9 ukrajinských ţáků. Navštěvovali 1. r. – 6. r. 

a 9. ročník. Ukrajinští ţáci se vzdělávali společně se svými českými spoluţáky ve třídách, do 

kterých byli zařazeni. Vyuţívali podporu asistenta pedagoga, pokud byl ve třídě přítomen 

a navštěvovali kaţdý den doučování v českém jazyce a konverzaci s pedagogem naší školy. Škola 

pro ţáky zajistila studijní materiál k překlenutí jazykové bariéry a vyučování českého jazyka pro 

ţáky s odlišným mateřským jazykem. Nezastupitelné se ukázalo vyuţívání IT techniky – i-Padů 

ve výuce a v komunikaci s ukrajinskými ţáky a jejich pedagogy a spoluţáky.  

 Během zápisu pro ukrajinské ţáky 2. června 2022 se k planění povinné školní docházky v naší 

škole přihlásilo celkem 5 dětí.  

 Prostory cvičné kuchyňky a archivu, které jsou samostatně přístupné z boku hlavní budovy 

školy, jsme nabídli MěÚ a od 25. 4. 2022 se otevřela adaptační skupina pro ukrajinské děti. 

Adaptační skupina byla personálně zajištěna MěÚ a fungovala nezávisle na chodu školy.  

 

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

 

 Ve škole je vyuţívána pro výuku informatiky multimediální učebna v půdní vestavbě a učebna 

informatiky v přízemí školy.   

 Bezdrátová síť Wi-Fi pokrývá signálem celý objekt školy.  

 

13. Údaje o pracovnících školy 

Přepočtené počty zaměstnanců 1. 9. 2021-30. 6. 2022: 

 

Nepedagogů: Muţi: 1, Ţeny: 19,0644, Celkem: 20,0644 

Pedagogů: Muţi: 5,2904, Ţeny: 55,5185, Celkem: 59,9535 
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Vzdělání k 30. 6. 2022:  

Základní a vyučen: 16 

Středoškolské s maturitou: 17 

Vyšší odborné: 1 

Bakalářské: 4 

Vysokoškolské magisterské a vyšší: 48 

 

Z toho pedagogických pracovníků: 

Základní a vyučen: 0 

Středoškolské s maturitou: 14 

Vyšší odborné: 1 

Bakalářské: 4 

Vysokoškolské magisterské a vyšší: 48 

 

Doba pracovního poměru v organizaci k 30. 6. 2022 :  

0-4:  46 

5-9:  14 

10-14:  8 

15-19:  6 

20 a více: 12 

 

Platové zařazení pedagogických pracovníků dle započítané praxe: 

1. stupeň (do 2 let): 4 

2. stupeň (do 6 let): 5 

3. stupeň (do 12 let): 13 

4. stupeň (do 19 let): 9 

5. stupeň (do 27 let): 14 

6. stupeň (do 32 let): 5 

7. stupeň (nad 32 let): 17 

 

Na MD a RD byly k 30. 6. 2022 byly 4 zaměstnankyně, které sice jsou zaměstnankyněmi školy, ale 

nejsou ve výše uvedeném vykázány. 
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a odborného rozvoje 

nepedagogických zaměstnanců   

 

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 Dosaţená úroveň 

1 

UK Praha 

Fakulta 

humanitních 

studií 

Historické vědy/ 

Orální historie- 

soudobé dějiny 

magisterský 

program 
ukončeno 9. 9. 2021 

1 

Vysoká škola 

evropských a 

regionálních 

studií, z.ú. 

České 

Budějovice  

Učitelství 

odborných 

předmětů 

Akreditace MŠMT 

v rámci systému 

dalšího vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků 

ukončeno 24. 9. 

2021 

1 

UK Praha 

Pedagogická 

fakulta  

Učitelství OV/ZSV 

pro SŠ a 2. stupeň 

ZŠ 

Centrum 

celoţivotního 

vzdělávání 

studuje 

1 

ZČU Plzeň 

Pedagogická 

fakulta 

Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 
 studuje 

1 

ZČU Plzeň 

Pedagogická 

fakulta 

Učitelství ČJl/HV 

pro 2. stupeň  
 studuje 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů:  

Výchovné poradenství UK Praha 2 pedagogové, studium zahájeno v říjnu 2021. 

Specializační studium pro koordinátory ICT 1 pedagog, studium zahájeno v prosinci 2021. 

 

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

pedagogických pracovníků  
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 Synchronní on-line webinář Čeho si všímat, na co dát pozor, aktivní útočník mezi ţáky, 

lektorka PhDr. Mgr. E. Burdová, MBA, počet proškolených pedagogů: 58 

 Synchronní on-line webinář Efektivní komunikace se zákonnými zástupci, problémové situace 

v komunikaci pedagog- ţák, psychohygiena, lektorka PhDr. Mgr. E. Burdová, MBA, počet 

proškolených pedagogů: 27 

 Prezenční seminář Formativní hodnocení, lektor Michal Orságh EDUkační laboratoř, počet 

proškolených pedagogů: 19 pedagogů 

 Prezenční seminář Nová informatika, lektoři TechAK Březnice, počet proškolených 

pedagogů: 13 

 Prezenční seminář Příprava občanů k obraně státu, počet proškolených pedagogů: 7 

 Prezenční seminář Finanční gramotnost ţáků na 1. stupni ZŠ, IKA II, počet proškolených 

pedagogů: 2 

 On-line webinář ŠKH šablony, konzultace hromadná, NPI Praha, počet proškolených 

pedagogů 1  

 On-line webinář jak vést distanční výuku v 1. třídě, SYPO, počet proškolených pedagogů 2 

 On-line webinář Účetnictví a ekonomické minimum pro hospodářky školy, Akademie 

podnikání, počet proškolených osob: 1 

 Prezenční seminář Vyuţití reklamy a autentických materiálů v hodinách Čjl, počet 

proškolených pedagogů 1 

 On-line webinář Úpravy ŠVP v rámci INSPIS, Infra, počet proškolených pedagogů: 1 

 On-line webinář UWB PRIM Úvod do školní robotiky, EDUSKOP, počet proškolených 

pedagogů: 1 

 On-line webinář ICT ve školách aktuálně, Změny RVP, kyberbezpečnost, kyberšikana, 

robotika a dotace do škol, Seminaria s.r.o., počet proškolených pedagogů: 1 

 On-line webinář Matematika, SYPO, počet proškolených pedagogů: 1 

 On-line webinář Strategický plán rozvoje školy – jak na to, Seminaria s.r.o., počet 

proškolených pedagogů: 1 

 Prezenční seminář Implementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí, 

školení k filmu Zuřivec, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha, počet proškolených 

pedagogů: 1 

 

odborný rozvoj nepedagogických zaměstnanců 

 Ekonomka školy Naděţda Suchopárová absolvovala dvouhodinový on-line seminář  na téma 

Financování pedagogické intervence. 
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 Všem zaměstnancům byla nabídnuta moţnost se zúčastnit synchronního on-line webináře 

„Čeho si všímat, na co dát pozor, aktivní útočník mezi ţáky“, lektorka PhDr. Mgr. E. 

Burdová, MBA. 

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

15.1 Zájmová činnost organizovaná školou  

 

 Školou organizované zájmové krouţky: 

 Míčové a pohybové hry pro 1. – 2. r., Mgr. J. Bartlová, v krouţku pracovalo 30 ţáků 

 Míčové a pohybové hry pro 3. – 4. r., Mgr. J. Bartlová, v krouţku pracovalo 25 ţáků 

 Krouţek pro radost, Mgr. A. Pincová, K. Boháčková, v krouţku pracovalo 10 ţáků 

 Výtvarný krouţek Šikula, Mgr. M. Hausnerová, v krouţku pracovalo 18 ţáků 

 Florbal, Mgr. K. Boháčková, v krouţku pracovalo 16 ţáků 

 

 

15.2 Mimoškolní aktivity, akce školy, exkurze, představení   

 

 LVK pro 8. ročníky Chata Druţba, Rokytnice nad Jizerou, 

 LVK pro 7. ročníky, Chata Druţba, Rokytnice nad Jizerou 

 LVK pro 5. ročníky a třídu 8. D Horský hotel Kodrea, Nové Hutě    

 Sportovní kurz pro ţáky 9. ročníků, Malý Ratmírov 

 Škola v přírodě s vysokohorskou turistikou v Peci pod Sněţkou pro ţáky 6. A, B 

 Škola v přírodě (3. A, 3. B) – Nové Hutě (Šumava) 

 Projekt „Kníţka pro prvňáčka“ – pouze 1. ročník 

 Návštěvy knihovny, rozvoj čtenářské gramotnosti (1. – 3. ročník) KJD Příbram 

 plavecký výcvik, bruslení 

 fotografování ţáků 1. ročníků v září 2021, fotografování ţáků všech ročníků v červnu 2022 

 evropský den jazyků (projektový den) – ZŠ 28. října 

 Hraji, hraješ, hrajeme – setkání s dirigentem 

 Sklář – ukázka práce 

 Dopravní výchova Příbram 

 Prezentace – participativní rozpočet Školní PéBéčko 

 Dýňování (1. a 2. ročníky) Čechova stodola – Buková u Příbrami 

 Vánoční Čechova stodola (1. B, 1. D) Čechova stodola – Buková u Příbrami 

 Putování za čertem, andělem a Mikulášem (1. A, 1. C) Příbram 
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 „Strašidelný mlýn“ (1. A, 1. C) DAD Pb,  

 „O princezně, která ráčkovala“ (1. – 3. ročníky) DAD Příbram 

 „O šípkové Růţence“ (1. – 3. ročník) DAD Příbram 

 Kocour Modroočko“ (1. – 3. ročník) DAD Příbram 

 „Divoký Spirit“ – filmové představení (1. – 3. ročník) Kino Příbram 

 „Kocour v botách“ (1. – 3. ročník) DAD Příbram, 4. ročník a 5. A 

 „Hurvínkův popletený víkend“ (1. ročník) Divadlo S + H Praha  

 Červená Karkulka, dětská opera v podání 4. C ZŠ 28. října 

 „Hluboký vesmír“ (2. C, 3. C) Rudolfinum Praha 

 Hudbou k sobě s Českou filharmonií (4. C) Příbram  

 Hudbou k sobě – Rudolfinum 5. A Praha 

 Vánoce v hornickém domečku (4. A, 4. C) Příbram 

 Hornické muzeum (4. B) Příbram  

 Velikonoční hornický domeček (5. A), 

 Čarodějný slet (3. A, 3. B) Háje, Čarodějný les (1. A, 1. C) Příbram 

 Program „Hraji, hraješ, hrajeme“ (3. ročník) ZŠ 28. října 

 TechAk (3. A, 3. B, 5. A) Březnice 

 Opakovaná setkání s „Emou a Tomem“ – loutky ze slabikáře Taktik (1. ročník) ZŠ 28. října  

 50. výročí HZS Příbram (1. B. 1. D) Příbram 

 Sladovna (3. A, 3. B) Písek 

 Záchranná stanice ţivočichů Makov (1. A, 1. C, 2. B, 3. C) Číţová 

 Zoologická zahrada (2. A, 2. C, 3. A, 3. B) Praha  

 Zoologická zahrada (1. B, 1. D, 2. B, 3. C) Tábor  

 ZOO Plzeň (4. A, B a 5. B, C), 

 Mirákulum (3. A, 3. B) Lysá nad Labem  

 Školní výlet, Park Mirakulum 4. C Milovice 

 Zeměráj (1. C, 1. A) Kovářov  

 Sladovna Písek (4. A)  

 Sladovna Písek – animárium (4. C, 5. B, C), 

 Vycházka na Svatou Horu (2. A, 2. C) Příbram Dům Natura  

 „Ve vodě neţijí jen vodníci“ (3. a 4. ročník) Příbram 

 „Veselé zoubky“ (1. ročník) Příbram 

 Dětský den na zámku (1. A, 1. C) Mníšek pod Brdy 

 Den dětí (3. A, 3. B) Příbram  

 Den Země (4. C a 5. C) Praha 
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 Den bezpečné Příbrami (3. A, 3. B) Areál Nový rybník Příbram 

 Loučení se školním rokem (3. A, 3. B) Věšín 

 Vycházky do přírody a okolí Příbrami (1. – 3. ročníky) Příbram a okolí 

 Státní okresní archiv  

 Výzkumná studie HBSC 5. A Příbram 

 Pevnost lovců koţešin (4. A, B a 5. B) Jarotice 

 Dům Natura 4. a 5. ročník 

 zeměpisné pořady v kině (Madagaskar, Čína) 

 terénní výuka přírodopisu pro 6. ročníky (Lesopark Litavka, Pec pod Sěţkou) 

 exkurze do Světa medúz (6. ročník) a do Národního muzea (7. ročník) 

 Veletrh středních škol 9. ročník 

 Státní okresní archiv Příbram 4. r., 5. r., 6. ročník 

 Exkurze do KT Osvětim 9. ročník 

 Sportovní den s Armádou ČR 2. stupeň 

 Praţský hrad, Petřín a další praţské památky 5. A, 6. C, 7. B, 8. B 

 

15.3 Programy a projekty (nové i pokračující) 

 

 Na naší škole je od 1. 9. 2021 realizován projekt "Podpora výuky III". Hlavním cílem projektu 

je podpora výuky ţáků na základní škole. V rámci projektu pracovala na naší škole školní 

asistentka. Dále probíhalo doučování ţáků a také pokračovaly čtenářské kluby a klub logických 

her. Projekt byl ukončen k 31. 8. 2022 z důvodu návaznosti na projekt OPJAK. 

 Škola se zapojila do projektu Inkluze II, příjemcem dotace je Město Příbram. Obsahem projektu 

je vytvoření systému podpory inkluzivního vzdělávání v Příbrami. Předkládaný projekt navazuje 

na úspěšně realizovaný projekt Inkluze I, který rozšiřuje a modifikuje dle aktuálních potřeb 

zapojených 11 partnerů - 7 ZŠ a 4 MŠ. V rámci projektu bude zkušeným realizačním týmem 

města a odbornými pracovníky partnerů realizována široká paleta 12 typových aktivit/podaktivit 

dle výzvy. Po 3 roky tak bude fungovat systém komplexní podpory CS. Ve škole v rámci projektu 

byly vytvořeny pozice koordinátora inkluze, kariérového poradce a poradce pro rodiče. Projekt 

byl k 31. 8. 2022 ukončen.  

 Škola se zapojila do projektu Obědy do škol, který vyhlásil KÚ Středočeského kraje podpořeného 

finančními prostředky Operačního programu potravinové a materiální pomoci EU. Projekt pomáhá 

dětem, jejichţ rodina se ocitla v hmotné nouzi. Z naší školy bylo zapojeno 11, jejichţ zákonní 

zástupci naplnili podmínky příjmu dotace (byli vytipováni Úřadem práce)   

 Projekt ERASMUS+ 

Název projektu: Robotika hýbe světem (Robotics moves the world) 



24 

 

Projektové období: září 2020 – srpen 2023 

Partneři projektu CZ: Město Příbram, TechAk Březnice, ZŠ Jiráskovy Sady, ZŠ 28. října 

Partneři projektu NL: Město Hoorn, Penta School, Stichting Netwerk 

Partneři projektu SK: Město Keţmarok, Grundschule Keţmarok, CVC Keţmarok 

 Cílem projektu je rozvoj pedagogických dovedností v oblasti robotiky, inovace výuky a 

zavedení nových, moderních metod na prvním a druhém stupni ZŠ a dále v mimoškolních aktivitách 

organizovaných zapojenými školami (krouţky, školní druţina, školní klub). Díky projektu vzniknou 

tři didaktické moduly obsahující metodiku, prezentace, aplikace a otázky k daným tématům, jako 

celek budou moduly tvořit manuál pro vyuţití robotiky a budou k dispozici zapojeným školám 

a dalším školám partnerských regionů. Škola zakoupila sadu ozobotů.  

 Pedagogové zapojení do projektu a 10 ţáků se zúčastnilo v termínu 8. – 14. května 2022 

výměnného pobytu v holandském Hoornu. Účastníci projektu se navzájem poznali a navštívili 

partnerskou školu a účastnili se pestrého programu, který holanští hostitelé připravili. 

Pro tři pedagogy naší školy a další partnery z České republiky a Slovenska byl připravený výjezdní 

pobyt od 12. – 16. června 2022 opět do holanského Hoornu. 

 projekt „Trenéři ve škole“ 

Jiţ třetí školní rok proběhl na naší škole projekt „Trenéři ve škole“. Do tohoto projektu byli 

zapojeni ţáci prvních aţ třetích ročníků. Druháci a třeťáci tento projekt jiţ velmi důvěrně znají od 

první třídy. Tento projekt je realizován 1x týdně během hodiny tělesné výchovy. Ţáci se seznamují 

s různými sporty a pohybovými aktivitami, které probíhají pod vedením profesionálních trenérů. 

Jednomu druhu sportu se děti věnují vţdy měsíc, tj. čtyři vyučovací hodiny. Cílem projektu je vzbudit 

v dětech pozitivní vtah ke sportu a pohybu, ukázat jim vyuţití volného času směrem ke sportu, 

nadchnout je pro nějaké sportovní odvětví. Během projektu neprobíhá nábor dětí do ţádných 

sportovních klubů. Celý projekt má velký ohlas nejen ze strany ţáků, kteří byli opravdu nadšeni, ale 

také ze strany pedagogů a zákonných zástupců. Tento projekt je podporován městem Příbram a je 

velmi zdařilý. 

Projekt vychází z materiálu: „Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit ţáků 1. -

 3. ročníků základních škol“ z programu „Hodina pohybu navíc“, ověřeném MŠMT. 

 Projekt „Trenéři ve škole“ je podporován zřizovatelem, městem Příbram. 

 Přidružená škola UNESCO 

 Škola je dlouhodobým členem sítě škol UNESCO. (ASP-net Unesco).  V celé ČR je 

zaregistrováno kolem 52 škol, které jsou členy sítě, z toho je 16 základních škol. Kaţdá škola musí 

splňovat body Charty škol Unesco. Charta je listina obsahující náplň činnosti v oblasti 

environmentální, multikulturní a vzdělávací.  Kaţdé 2 roky jsou školy posuzovány, zdali naplňují cíle 

a aktivity v Chartě obsaţené. 
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 Jednou z povinností zástupců je účastnit se a prezentovat činnost školy za uplynulý školní rok, 

předvést, jak škola splnila téma roku.  Ve školním roce 2021/2022 se setkání konalo v září 2021 

v Litovli. Vyhlášená témata uplynulého roku byla: 

1) 75. výročí vzniku OSN, 2) Mezinárodní rok biologické biodiverzity, 3) Mezinárodní rok 

dobrovolnictví. 

  Tato témata byla představena formou PPT prezentace, která byla zpracována koordinátorkou 

Mgr. Janou Batelkovou.  

 Pro školní rok 2021/2022 byla vyhlášena tři nová témata:  

1. Umělá inteligence a 100. výročí RUR K. Čapka 

2. 16. 10. – Světový den potravin – Potraviny pro budoucnost 

3. 20. 4. – Mezinárodní den svobody tisku- Svoboda slova, dezinformace. 

 Dle zájmu a moţností jednotlivých vyučujících jsme se zapojili do obou témat a v  průběhu 

školního roku jsme na nich pracovali. Práce byla ztíţená distanční výukou v první polovině roku, 

takţe nebylo moţné se jim věnovat formou projektových dnů. Budeme je prezentovat na celostátním 

setkání v září 2022 v Liberci.  

 Na konci kalendářního roku koordinátor zpracovává výroční zprávu za celé školní období, 

která je zahrnuta do souboru zpráv všech škol národním koordinátorem z Ministerstva zahraničních 

věcí. Tato souhrnná zpráva je následně odeslána na centrálu Unesco do Paříţe. 

 Dalším počinem je adopce na dálku. Jiţ několik let finančně podporujeme ve studiu indického 

chlapce Alwyna Almeidu, který tento rok nastoupil na střední školu. 

V oblasti environmentální se věnujeme třídění odpadu, sběru odpadu, v rámci projektu Modrá planeta 

splňujeme náročné poţadavky související s environmentální výchovou.  

 Zareagovali jsme rychle na situaci na Ukrajině a zapojili jsme se do pomoci lidem stiţeným 

válkou. Finanční sbírkou od ţáků i pedagogů jsme zajistily léky a zdravotnický materiál, který byl 

poslán do okrajové části Kyjeva a pomohl v začátcích konfliktu řešit nedostatek léků v této oblasti. 

 Zúčastnili jsme se výtvarné soutěţe pro školy české sítě ASPnet u příleţitosti 30. výročí 

zapsání prvních českých památek na seznam světového dědictví UNESCO, kde měli ţáci ztvárnit 

památky UNESCO Prahy, Českého Krumlova a Telče. Naše ţákyně Veronika Nováková získala 

zvláštní ocenění za svůj obrázek. 

 

15.4 Finanční podpora z rozpočtu města Příbram 

 

 V roce 2021 se uskutečnil projekt „Podpora zájmu ţáků o umění“ podporovaný finanční dotací. 

 Města Příbram ve výši 45 410 Kč, v celkové výši poţadované podpory 58 800 Kč. Cílem projektu 

byla opoţděná oslava 30. výročí otevření první třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, kterou 

jsme si chtěli připomenout na podzim 2020 a uspořádání tradičního setkání ţáků a rodičů při 
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Vánočním tvoření. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme museli tyto akce odloţit na rok 2021 a 

naplánované akce upravit. 

 Hlavní akcí k této události mělo být uspořádání slavnostního Jarního koncertu ţáků hudebních tříd 

v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Na něm měli zahrát i členové školního orchestru, který ve škole 

působí pod vedením Mgr. Heleny Kaiserové od roku 2005. Obohacením mělo být vystoupení 

některých bývalých ţáků hudebních tříd, kteří se ve svém profesním ţivotě hudbou zabývají. Ţáci 

neměli příleţitost nazkoušet svá vystoupení kvůli zákazu zpěvu na jaře 2021, proto se tento koncert 

neuskutečnil v naplánovaném termínu. Byl zrealizován v prosinci 2021 jako Vánoční koncert. 

Pozvání přijalo i několik bývalých ţáků, aby svým hudebním vystoupením obohatili tento koncert. 

 Vznikl sborník plakátů koncertů, které se během 30 let uskutečnily. Kaţdá pozvánka vznikala 

z obrázků a kreseb dětí ze tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Tímto dílem se prolnuly 

výtvarné a hudební schopnosti ţáků naší školy. 

 Z důvodu epidemiologických opatření jsme museli pozměnit akci „Vánoční tvoření“ na tvoření 

spojené s hudbou. Mohli jsme tak propojit hudební a výtvarné dovednosti ţáků na 1. stupni. Zaměřili 

jsme se na jednoho z nejvýznamnějších umělců Příbramska – hudebního skladatele Antonína 

Dvořáka. Děti si četly o jeho ţivotě a vztahu k Příbrami, dokreslovaly jeho portrét, trápily se 

s kvízem, poslouchaly ukázky jeho tvorby – především operu Rusalku, upravenou pro děti. Malovaly 

pohádkové bytosti, které vystupují v této opeře. Dokonce si připravily převleky vodníků a vodních 

víl a vydaly se do Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. U Rusalčina jezírka si „sehrály“ 

scénu vodníka a Rusalky.  

 Do učebny hudební výchovy byla zakoupena nástěnka, která slouţí k prezentaci hudebních 

vystoupení a úspěchů ţáků s rozšířenou výukou hudební výchovy. 

 Ţáci z dalších tříd si vyzkoušeli netradiční techniku – malbu na textil. Mohli rozvíjet svou fantazii 

a představivost. Děti volily na svá trička především motivy zvířat. 

 Tyto aktivity se mohly uskutečnit díky finanční podpoře Města Příbram.  

 Na rok 2022 byla na Město Příbram podána ţádost o dotaci na projekt „Rozvoj výtvarné kreativity 

dětí“. Finanční podpora byla přiznána ve výši 52 000 Kč. 

 V roce 2022 chceme zviditelnit dovednosti dětí ze tříd s výtvarným zaměřením. V květnu a červnu 

2022 byla uspořádána výtvarná soutěţ na téma "Místo ţivota". Ţáci odevzdávali svá díla, která 

tvořili samostatně. Hlasováním bylo moţné vybrat nejzajímavější výtvory a jejich autory odměnit 

hodnotnými cenami. Další akce budou následovat od září do prosince 2022. 
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15.5 Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích  

 

 1. STUPEŇ 

 

 Logická olympiáda – krajské kolo Petra Štufková 5. B 

 Matematická soutěţ Pangea – školní kolo  

 Klokan – matematická soutěţ – školní kolo  

 Turnaj ve vybíjené dívek a chlapců 

 Dopravní soutěţ mladých cyklistů, okresní kolo 

 Dopravní soutěţ mladých cyklistů, krajské kolo 

 Recitační soutěţ v Památníku Karla Čapka ve Strţi 

 

 

 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 Olympiáda z Čjl – do okresního kola postoupily ţákyně Fousková (VIII. A) a Tichá (VIII. B) – 

9. místo 

 Literární soutěţ – Co ztratím, kdyţ zmizí les – soutěţ Městské knihovny Znojmo (VIII. C a VIII. B) 

 Velice úspěšní byli naši ţáci v Literární soutěţi Hanuše Jelínka. Samanta Škopová získala 2. místo 

v kategorii Poezie 12 – 15 let a Monika Křehlíková získala 1. místo v kategorii Próza 12 – 15 let 

(vyučující obou ţákyň Mgr. Jaroslava Burmannová). 26. ročníku literární soutěţe “Příbram Hanuše 

Jelínka 2022” se zúčastnilo 59 soutěţících tří věkových kategorií ze všech koutů naší republiky. 

 Recitační soutěţ – Stará Huť u Dobříše  vybraní ţáci 4. – 5. ročník 

 Projekty - třída VIII. C se v hodinách  Čjl a Vv zapojila do projektu Unesco, zaměřený na téma 

R. U. R. – Karel Čapek. 

 Třída 6. A si psaní dopisu procvičila v „miniprojektu“ Píšeme svým blízkým. 

 Ţáci 7. A a 7. C vytvořili Pohádku pro nejmenší. Pohádku vhodně zdramatizovali, výtvarně doplnili 

a poté předvedli ţákům 1. ročníků. 

 Ţáci devátých ročníků navázali na dlouhodobou tradici návštěv divadelních předpremiér. Vzhledem 

k pokračujícím covidovým omezením stihli návštěvu jednoho představení, a to Jentl v Divadle 

A. Dvořáka Příbram. 

 

 ANGLICKÝ JAZYK  

Okresní kolo Konverzační soutěţe v anglickém jazyce v kategorii A2 se umístil na 9. – 10. místě. 

 

 

 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, ČLOVĚK A PRÁCE 

Ekonomická olympiáda (8. a 9. ročník)    školní kolo, nejlépe se umístili ţáci 

z  8. B – Jakub Pulinger, Jakub Chvála a Michal Hrdina, kteří postoupili do finálového kola 
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 MATEMATIKA 

Pythagoriáda I. a II. kolo (6. – 9. ročník)   bez umístění 

Matematická soutěţ Pangea     účast vybraných ţáků 

Klokan – matematická soutěţ     účast vybraných ţáků 

 

 PŘÍRODOPIS 

Přírodovědný klokan (vybraní ţáci 7. ročník)   bez umístění 

zeměpisné pořady v kině (Madagaskar, Čína) 

terénní výuka přírodopisu pro 6. ročníky (Lesopark Litavka, Pec pod Sěţkou) 

exkurze do Světa medúz (6. ročník) a do Národního muzea (7. ročník) 

 

 DĚJEPIS 

Dějepisná olympiáda (8. a 9. ročník)    školní kolo 

Dějepisná soutěţ – Lidice pro 21. Století   1. kolo soutěţe 

 

 ZEMĚPIS 

Zeměpisná olympiáda – nejlepšími řešiteli byli Tereza Hančlová, Matyáš Beneš a Rozárie Štětinová 

 

 CHEMIE 

Mladý chemik – nejlepšími řešiteli byly Zdeňka Hlinovská, Šarlota Laipoldová a Eliška Pavlová. 

 

 TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Pohár Starosty, dne: 4. 11. 2021, sportovní hala města Příbrami 

kategorie dívek: 7. + 8. ročník, kategorie chlapců: 7. ročník 

umístění: dívky 2. místo, chlapci 5. místo 

Mini fotbal – chlapci 8. a 9. ročníky (4. místo) 

 

Atletický fotbal rozhlasu – dívky 8. a 9. ročníku (4. místo) 

 

Příbramský půlmaraton – 2. místo v celkovém pořadí 

 

Turnaj ve vybíjené dívek a chlapů    vybraní ţáci 4. – 5. ročník 

Dopravní soutěţ mladých cyklistů, okresní kolo   vybraní ţáci 4. – 5. ročník 

Dopravní soutěţ mladých cyklistů, krajské kolo (Mladá Boleslav) vybraní ţáci 4. -5. ročník 
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15. 6 Akce uskutečněné v rámci prevence rizikového chování 

 

zkratky:  TU  třídní učitel  

  ŠP  školná psycholog 

  AK adaptační kurz 

 

 Programy, projekty pro ţáky a třídní kolektivy 

 

 Program SVP Příbram do třídy 3. B – konzultace s pracovníky SVP Příbram, týkající se kolektivu 

třídy. 

 V jednotlivých třídách probíhaly třídnické hodiny zaměřené na bezpečný internet. 

 Kolečko – program Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Oblastní nemocnice a. s., 

Vězeňské sluţby a Policie ČR pro 4. ročníky. 

 Program Linky bezpečí – program „on-line“ pro 3. ročníky. 

 Preventivní program Kyberšikana – Policie ČR pro 5. ročníky. 

 Program pro 3. B – Zvládání konfliktů, lektor p. Sixta. 

 Dopravní výchova pro 4. ročníky. 

 Linka bezpečí ve třídě – 3. C, 5. B, C. 

 Program SVP Příbram pro třídu 3. B. 

 Programy pro třídy Poznáváme se navzájem – Mgr. Nepoţitková, Mgr. Tesařová (1. A, B, C, D, 

2. A, B, C, 3. A, B, 4. A., C, 5. A, B, C). 

 Program pro 5. ročníky – pedagogická diagnostika. 

 5. B – mimořádná třídnická hodina Třídní pravidla a jejich revize – Mgr. Nepoţitková, 

Mgr. Solanská.  

o VI. A  

 AK – klima v kolektivu, tvorba pravidel třídy 

 Průběţné konzultace aktuální situace v nově vzniklém kolektivu, sledování začlenění nových ţáků, 

ţákyně s OMJ s TU, ŠP a vedením školy 

o VI. B  

 AK – klima v kolektivu, tvorba pravidel třídy 

 Průběţné konzultace aktuální situace v nově vzniklém kolektivu, sledování začlenění nových ţáků 

s  TU, ŠP a vedením školy 

 Realizace programu – Nikotin a nikotinové sáčky 

o VI. C  

 AK – klima v kolektivu, tvorba pravidel třídy 

 Průběţné konzultace aktuální situace v nově vzniklém kolektivu, sledování začlenění nových 

ţáků   TU, ŠP a vedením školy 

VIII. A 
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 Průběţné konzultace aktuální situace v kolektivu, sledování začlenění nových ţáků s TU, ŠP 

a vedením školy 

 Realizace programu – Nikotin a nikotinové sáčky 

o VIII. B  

 Průběţné konzultace aktuální situace v kolektivu, sledování začlenění nových ţáků s TU, ŠP 

a vedením školy 

 Realizace programu – Nikotin a nikotinové sáčky 

o VIII. C 

 Průběţné konzultace aktuální situace v kolektivu, sledování začlenění nových ţáků s TU, ŠP 

a vedením školy 

o VIII. D 

 Průběţné konzultace aktuální situace v kolektivu, sledování začlenění nových ţáků s TU, ŠP 

a vedením školy 

 Realizace programu – Nikotin a nikotinové sáčky 

 IX. A 

 Realizace programu – Nikotin a nikotinové sáčky 

 Průběţné konzultace aktuální situace v nově vzniklém kolektivu, sledování začlenění nových ţáků 

s TU, ŠP a vedením školy 

o IX. B 

 Průběţné konzultace aktuální situace v nově vzniklém kolektivu, sledování začlenění nových ţáků 

s TU, ŠP a vedením školy 

 Realizace programu – Nikotin a nikotinové sáčky 

 

 Výchovné akce zaměřené na multikulturní, akce směřující k výchově k humanismu apod. 

- Pokračoval projekt Adopce na dálku. Byl adoptován chlapec z Indie.  

 

 V rámci environmentální výchovy proběhla řada akcí a projektů:  

Ve školním roce 2021/2022 jsme průběţně pracovali s celoškolním projektem Modrá planeta. 

V tomto projektu je také zahrnut Den vody, Den Země.  

U příleţitosti oslav Dne Země se ţáci účastnili různých exkurzí – Hornické muzeum Příbram, 

záchranná stanice Hrachov a Makov, Vodárna Kozičín, ZOO Praha, vycházky do brdské přírody. 

Další aktivity:  

 Odpadiáda – ţáci 4. – 7. ročníků získali 1. místo – hlavní výhra tablet 

 Akce Ukliďme Česko – účast tříd 1. B a 1. D 

 Výlet ZOO Praha 18. 5. 2022 – nejlepší sběrači ve školním roce 2021/2022 (11 ţáků) 

 Kniţní odměna pro nejlepší sběrače, kteří se nemohli zúčastnit výletu (6 ţáků) 
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 Soutěţ o tablet – vyhrává ten, kdo přinese nejvyšší mnoţství baterií (15. a 16. červen 2022) 

celkem se nasbíralo 2275,2 kg baterií. Výherce: Kristýna Čejková 5. A, nasbírala 359 kg 

baterií 

 

Po celý školní rok probíhal sběr druhotných surovin ve spolupráci s Kovohutěmi a.s. a Lesy ČR: 

 ţaludy a kaštany (50pytlů – 1500Kč), víčka, drobné elektro, baterie, ţárovky 

 

16. Výchovné a kariérové poradenství 

 

16.1 Výchovné poradenství 

 

 Výchovná poradkyně pro II. stupeň poskytuje konzultace ţákům a jejich zákonným zástupcům 

při řešení osobních i školních problémů, které se týkají prospěchu i chování. Spolupracuje s třídními 

učiteli, učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky a vedením školy při řešení výchovných 

a prospěchových potíţích ţáků a je součástí Školního poradenského pracoviště. Doporučuje vyšetření 

v zařízeních (SVP, PPP, SPC) a odborných ambulancích dětských psychologů, psychiatrů a dalších 

odborníků. Spolupracuje s Policií ČR a Městskou policií Příbram. Dále průběţně spolupracuje 

s kurátory OSPOD MěÚ Příbram a sociálním pracovníkem pro oblast školství při řešení problémů 

našich ţáků, které se týkají školní docházky, nevhodného chování a slabého prospěchu či rodinného 

zázemí. Účastní se jednání třídních učitelů a učitelů se zákonnými zástupci ţáků. Ve školním roce 

2021/2022 byly svolány dvě výchovné komise se ţáky a jejich zákonnými zástupci.  

 

16.2 Kariérové poradenství 

 

 Poradenství k volbě povolání je poskytováno ţákům vycházejícím ze ZŠ, zájemcům o studium 

na víceletém gymnáziu a jejich zákonným zástupcům. 

 Při konzultační schůzce k volbě povolání s výchovnou poradkyní se bere na zřetel přání ţáka, 

jeho studijní výsledky, motivace a moţnosti a přání rodiny. Schůzky probíhají v konzultačních 

hodinách i po dohodě od září do února prezenčně i on-line. Vycházející ţáci a uchazeči o studium na 

víceletém gymnáziu měli moţnost podat si dvě přihlášky na střední školy. Zájemci o studium na 

čtyřletém gymnáziu a vzdělávacích oborech na středních školách, kde je studium ukončeno maturitou, 

konali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. 

 Pro ţáky výchovná poradkyně organizuje ve spolupráci se středními školami návštěvy v rámci 

exkurzí a dní otevřených dveří. Ţákům vycházejícím ze ZŠ výchovná poradkyně zaloţila učebnu 

kariérového poradenství a volby povolání a vkládala do ní informace o středních školách, dnech 

otevřených dveří, jednotných přijímacích zkouškách a materiály z portálu Kam po devítce. Výchovná 
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poradkyně je nápomocná při vyřizování formalit souvisejících s přijetím na střední školu a poskytuje 

ţákům pomoc při podání přihlášek v II. kole přijímacího řízení. Všichni vycházející ţáci budou 

pokračovat ve studiu na střední škole, gymnáziu, středním odborném učilišti či odborném učilišti 

v následujícím školním roce 2022/2023. 

Následné vzdělávání ţáků:  

Počet ţáků 5. ročníků přijatých na osmiletý obor gymnázia: 4 ţáci  

 

Ţáci vycházející ze ZŠ v niţším ročníku po splnění povinné školní docházky:  

Název střední školy Obor vzdělávání Počet ţáků 

SOU Hluboš  Opravář zemědělských strojů 3 

SOU Hluboš Truhlář 1 

SOŠ a SOU Beroun Kuchař- číšník 1 

OU Příbram  Stravovací a ubytovací sluţby 1 

 

 

Ţáci vycházející ze ZŠ v 9. ročníku: 

Název střední školy Obor vzdělávání Počet ţáků 

Gymnázium Příbram Čtyřletý obor  11 

SPŠ a VOŠ Příbram  Stavebnictví  3 

 Elektrotechnika 2 

 Informační technologie 1 

OA a VOŠ Příbram Ekonomické lyceum 3 

 Obchodní akademie 3 

VOŠ a SOŠ Březnice Sociální činnost 5 

 Informační technologie 1 

 Agro podnikání 1 

ISŠHPS Příbram  Hotelnictví 3 

 Cestovní ruch 2 

 Pedagogické lyceum 1 

 Cukrář 1 

SOŠ a SOU Dubno Poţární ochrana 1 

 Bezpečnostně právní činnost 1 

 Strojní mechanik 2 

SOU Hluboš Kosmetické sluţby 1 

 Mechanik opravář motorových vozidel 1 

OU Příbram Zahradnické práce 1 

SOŠ a SOU Hořovice Veterinářství 1 

OA, SPGŠ a SŠ s právem SJZ Předškolní a mimoškolní pedagogika 3 
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Beroun 

SPŠ a VOŠ Písek Informační technologie 1 

SOŠ Blatná Informační technologie 1 

SŠ obchodu, sluţeb a řemesel a SŠ 

s právem SJZ Tábor 

Informační sluţby 1 

SOŠ Drtinova, Praha 5 Sociální činnost 1 

SPŠ stavební J. Gočára, Praha 4 Stavebnictví 1 

Hotelová škola, Praha 10 Hotelnictví 1 

Anglicko- české gymnázium 

AMAZON s.r.o. Praha 1 

Gymnázium 1 

 

16.3 Práce psychologa ve školním poradenském pracovišti  

 

 Na škole byla tato pozice zřízena v rámci projektu „Inkluzivní vzdělávání na základních 

školách v Příbrami“. Funkce psychologa vychází z platné školské legislativy, podporující činnost 

školních poradenských pracovišť (ŠPP), kde psycholog působí jako poskytovatel poradenských sluţeb 

spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem, speciálním pedagogem a jejich 

konzultačním týmem (např. výchovná komise). Výhodou je dostupnost poskytovaných sluţeb v rámci 

konzultačních hodin přímo v bezpečném prostředí základní školy.  

 Psycholog se s metodikem prevence podílí na individuálních intervenčních činnostech, 

skupinové a komunitní práci. 

 Ve spolupráci se speciálním pedagogem školy je zde zajištěno také komplexní vyšetření 

u ţáků s obtíţemi ve vzdělávacím procesu, se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni 

podpůrných opatření I. či II. stupně. 

 Ve třídách jsou pro potřebu třídních učitelů zajišťovány depistáţe, dotazníková šetření či 

ankety vedoucí ke zlepšení klimatu třídy, podpory řešení multikulturní problematiky atd. 

 Psycholog je v kaţdodenním styku s pedagogickým sborem, poskytuje operativně různé formy 

podpory třídním učitelům a ostatním vyučujícím.  

 Prezentuje školu na jednáních vyplývajících z jeho kompetencí (např. MěÚ OSPOD). 

 

16. 4. Práce speciálního pedagoga  

Zpráva z výuky speciálně pedagogické péče ve školním roce 2021/2022 

(práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala SPP v 8 skupinách. V kaţdé skupině jsou maximálně čtyři ţáci. 

Při práci se zaměřujeme na individuální potřeby ţáků. Vycházíme doporučení školských poradenských 

zařízení a nastavených podpůrných opatření. Individuálně práce zaměřená na čtení a čtení 
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s porozuměním a práci s textem, dále pak rozvoj zrakového a sluchového vnímání, nácvik koncentrace 

a rozvoj slovní zásoby. 

Probíhá také spolupráce s pedagogy a asistenty pedagoga.  

Postupně dochází k nákupu pomůcek pro jednotlivé ţáky. Prostředky na ně byly poskytnuty v rámci 

podpůrných opatření. 

Při práci jsou vyuţívány pomůcky, které má škola (např. bzučák, desky na nácvik rozlišování 

měkkých a tvrdých slabik, texty a pracovní listy). Všechny tyto pomůcky jsou vhodné i pro ţáky, kteří 

jsou ohroţeni školním neúspěchem, při nastavení plánu pedagogické podpory pro ţáka.  

17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a další kontroly 

 

Kontrola ČŠI ve škole 16. – 21. 9. 2021 viz inspekční zpráva zveřejněná na webových stránkách školy  

 

18. Další činnost školy 

 

18.1 Školská rada 

 Od konce roku 2005 je při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 ustavena šestičlenná 

školská rada. Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých 

ţáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté. 

1. 7. 2021 proběhlo jmenován í členů školské rady v tomto sloţení: 

 

Členové školské rady 

 

Členové jmenovaní zřizovatelem: 

 Mgr. Zorka Broţíková 

 PaedDr. Vladimír Kříţ 

Členové z řad zákonných zástupců žáků: 

 Ing. Lucie Fousková, Dis. (předsedkyně školské rady) 

 Naděţda Dandová 

Členové z řad pedagogických pracovníků školy: 

 Mgr. Jiřina Bartlová 

 Mgr. Lenka Krajíčková 
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18.2 Spolek rodičů a přátel školy 

 I v tomto školním roce Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ) na úspěšnou činnost dosavadního 

sdruţení. Díky ochotě rodičů podílet se na zajištění nadstandardních aktivit svých dětí mohl spolek 

i při zachování stávající výše příspěvku (200 Kč na ţáka) formou účelově vázaných darů škole 

financovat rozličné aktivity, které dětem zpestří školní rok či umoţní některé akce.  

 Celková výše darů činila 135 000 Kč.  

 Z darů rodičů bylo ve školním roce uhrazeno, mimo kaţdoroční Mikulášské nadílky a dárků 

k MDD, např.  videonahrávka školního Vánočního koncertu, pronájem divadla pro Jarní školní 

koncert, byl poskytnut příspěvek na dopravu ţáků na lyţařské výcviky a nakoupily se hudební 

nástroje. Také se z prostředků SRPŠ odměnili kniţními poukázky ti ţáky, kteří uspěli při reprezentaci 

školy. 

 Předsedkyní spolku je paní JUDr. Martina Nová. 

 

18.3  Činnost školní družiny  

 

Školní druţina pracovala po celý školní rok podle vlastního Školního vzdělávacího programu 

pro školní druţinu „Duhový svět“, který byl nově zpracován k 1. 9. 2022. Tento nový ŠVP ŠD byl 

podrobně rozpracován v Rámcovém ročním plánu pro školní druţinu pro školní rok 2021/2022. Téma 

Rámcového ročního plánu pro školní druţinu ve školním roce 2021/2022 bylo „Náš les – zvířátka 

českých lesů“. Do měsíčních plánů jsme měli zapracovaná zvířata, se kterými se můţeme potkat 

v našich lesích a taktéţ jsme tato zvířátka hledali v českých i cizích pohádkách. Při své činnosti jsme 

se důsledně řídili Vnitřním řádem školní druţiny aktualizovaným pro tento školní rok a po konzultaci 

s ČŠI minimálně upraveným k 1. 10. 2022.  Ve všech odděleních jsme pravidelně plnili nově 

rozpracovaný Roční plán činností, který jsme si aktuálně přizpůsobovali dané epidemiologické situaci. 

Kaţdý z vychovatelů připravil jeden měsíční plán pro všech devět oddělení, za tento plán zodpovídal 

a připravoval společné měsíční akce a vhodně do něj zapracoval i celoroční akci „Náš les – zvířátka 

českých lesů“. Na základě těchto měsíčních plánů si jednotliví vychovatelé vypracovali své týdenní 

plány zájmového vzdělávání, které přizpůsobovali věku, schopnostem, rozvrhu dětí v jednotlivých 

odděleních ŠD, a to s přihlédnutím ke způsobu výuky v tomto školním roce. Po celý školní rok 

vychovatelé plnili i plán environmentální výchovy „Modrá planeta“. Podle moţností jsme do našeho 

programu zařazovali časté vycházky do okolí školy, k vodním tokům, do lesoparků, do přírodních 

areálů. Snaţili jsme se prohloubit v ţácích vztah k naší vlasti, k přírodě, flóře i fauně. Naším cílem 

bylo podporovat u dětí snahu o ochranu ţivotního prostředí. Učili jsme se třídit odpad do označených 

barevných kontejnerů a vysvětlili jsme si vhodnou likvidaci bioodpadu. Při vycházkách do přírody 

jsme pozorovali změny v lese podle ročních období. V rámci Dne Země se nám tentokrát podařilo 

postupně uklidit školní zahradu i okolí školy. Snaţili jsme se ţáky zapojovat do lehkých sportovních 
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činností, otuţovat je, prohlubovat prevenci před nemocemi, naučit je správnému stolování, konzumaci 

vitamínů a vhodnému ţivotnímu stylu.  

Školní druţina pracovala v devíti odděleních nazvaných podle našich zvířátek: Veverčata, 

Méďové, Rysové, Lištičky, Jeţečci, Lasičky, Háďata, Vlčata a Zajíčci. Jednotlivá oddělení si tradičně 

vytvořila erby a sestavila veršovaná motta. Podle znaků (zvířátek) byli ţáci předáváni na školní 

zahradě v 13:00 a v 15:00 hodin zákonným zástupcům, a to tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 

kontaktu mezi homogenními skupinami. Pro školní rok 2021/2022 bylo zapsáno k pravidelné denní 

docházce do školní druţiny 270 ţáků – 30 ţáků na kaţdé oddělení. 

V době distanční výuky jednotlivých tříd a nepřítomnosti učitelů, popřípadě i vychovatelů se 

přítomní vychovatelé operativně zapojovali do výuky i zájmového vzdělávání tak, aby byl optimálně 

zabezpečen bezproblémový chod školy i školní druţiny.  

Pro vychovatele se v tomto školním roce uskutečnilo několik školení či seminářů. 

Vychovatelé se aktivně zapojili do školení Lego WeDo, kde se měli moţnost zdokonalit v rámci 

robotiky.  Dále jsme absolvovali on-line seminář PhDr. Mgr. Evy Burdové, MBA „Čeho si všímat, na 

co dát pozor – aktivní útočník mezi ţáky. Dalším on-line seminářem PhDr. Mgr. Evy Burdové, MBA, 

kterého se zúčastnily dvě vychovatelky, byl seminář „Efektivní komunikace se zákonnými zástupci, 

problémové situace v komunikaci pedagog – ţák, psychohygiena, zvládání stresu“. Za současné 

epidemiologické situace jsme upustili od osobní přítomnosti na seminářích či školeních. Odebíráme 

odborný časopis pro školní druţiny a školní kluby Speciál pro školní druţiny a dále čerpáme 

iz časopisu Můj vláček. Vychovatelé se sebevzdělávají prostřednictvím odborných časopisů, podkladů 

vedení školy, internetu, odborných článků; sledují všechna nařízení, pokyny a doporučení ministerstev 

a samozřejmě se jimi řídí. 

  V době prezenční výuky školní druţina důsledně dodrţovala všechna hygienická 

a epidemiologická opatření, Svou činnost také přizpůsobila rozpisu obědů a rozvrhům jednotlivých 

tříd. I v tomto reţimu se nám dařilo ţákům školní druţiny plnohodnotně naplnit volný čas vhodnými 

zábavnými i poučnými aktivitami, a to především pobytem v přírodě. 

V tomto školním roce pracovalo ve školní druţině osm vychovatelek, jeden vychovatel 

a částečně i tři asistentky pedagoga, a to ve třech odděleních (Aspergerův syndrom, ADHD, cizinec – 

jazyk). Všech devět vychovatelů je plně kvalifikováno pro práci v zájmovém vzdělávání.  

Pro svou celoroční činnost všechna oddělení ŠD vyuţívala školní prostory určené pro školní 

druţinu, dále pak školní zahradu a v omezené míře i školní hřiště. V tomto školním roce jsme 

vyuţívali pro svou činnost i zpřístupněná dětská hřiště, areál Nového rybníku, lesopark Padák 

a lesopark Litavka, zelenou páteř města – Příbramský potok, Obory apod. Podařilo se nám navštívit 

i některé kulturní akce, pravidelně jsme opět vyuţívali i dětské oddělení Knihovny Jana Drdy. V době 

adventního času jsme se seznámili s hornickými tradicemi v době Vánoc, a to při programech 

v hornickém domku. V hornickém domečku jsme se také zúčastnili velikonočního tvoření.  
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V hojné míře jsme do činností školní druţiny zařazovali vhodné pohybové a sportovní aktivity 

pořádané především v přírodním prostředí, neboť dětem chybí aktivní pohyb na čerstvém vzduchu 

(pohybové a sportovní hry, motorické dovednosti a schopnosti, radost z pohybu při soutěţních 

a sportovních aktivitách a různé rébusy, hádanky a kvízy). Talent k výtvarné i pracovní výchově jsme 

rozvíjeli individuálními činnostmi i společnými aktivitami (výstavky v kmenových třídách a na 

parapetech chodby v 1. patře.), hudební a rytmické výchově se ţáci věnovali v jednotlivých 

odděleních, a to při tradičním karnevalu, soutěţi Stardance, Superstar a taneční rytmické rozcvičce 

připravené 5. oddělením. 

Kaţdým rokem se snaţíme ve větší míře zaměřit i na výchovnou část, zvláště u prvňáčků. 

Vštěpujeme ţákům vhodné společenské chování jak v kolektivu oddělení, tak zejména v jídelně – 

stolování, hygiena, etiketa. Pouţívání důleţitých slovíček – zdravení, poděkování, respekt k druhému, 

tolerance a kamarádství jsou taktéţ našimi prioritami.  

Historii našeho města jsme si připomínali procházkami po městě – hornické Březové Hory, 

poutní místo Svatá Hora, náměstí J. Alise, náměstí T. G. M., náměstí 17. listopadu apod. Pravidla 

silničního provozu si vštěpujeme při vycházkách a při návštěvě dopravního hřiště. Vyuţili jsme 

i pěknou výukovou hru „Vzhůru do provozu!“ Tradici si vytvořily i akce celé ŠD, v tomto školním 

roce konané dle moţností společně: celoroční akce zaměřená na poznávání zvířátek českých lesů a na 

ochranu ţivotního prostředí „Náš les – zvířátka českých lesů“; erbování, drakiáda, ručičkové sluníčko 

– symbol kamarádství na spolupráce, Halloween – výroba strašidel z přírodních materiálů, čertovsko-

andělská stezka s mikulášskou nadílkou, soutěţ o nejoriginálnější vánoční ozdobu, zimní olympiáda 

v tělocvičně školy motivovaná ZOH v Číně, taneční a zpívající karneval se soutěţí o nejnápaditější 

masku, soutěţní jarní stezka zaměřena na zvířata a jejich mláďata, úklid školní zahrady na Den Země, 

kamínkohraní – malování a prezentace kamínků i kamenů, malý zahradníček – péče o zasazené 

rostlinky, zábavné zajíčkovo sportovní odpoledne doplněné taneční rytmickou rozcvičkou, návštěvy 

hornického domku, dopravního hřiště i Knihovny Jana Drdy Příbram. 

V rámci programu Erasmus jsme se zdokonalovali v robotice. Vychovatel školní druţiny je jiţ 

druhým rokem zapojen do tohoto projektu. Byl přítomen při mezinárodní návštěvě zahraničních 

kolegů v naší škole, spolupracoval na tvorbě programu pro účastníky. Taktéţ navštívil se ţáky naší 

školy Nizozemí, a poté i se dvěma kolegyněmi učitelkami si návštěvu Hoornu zopakoval. Pravidelně 

připravuje programy pro mateřské a základní školy, ale i pro jednotlivá oddělení školní druţiny. 

V souladu s Vnitřním řádem ŠD, Řádem školy i Řádem ŠJ byli všichni účastníci zájmového 

vzdělávání na všech akcích, vycházkách a pobytech na hřištích nebo zahradě pravidelně poučováni 

o dodrţování pravidel BOZP, BESIP, a tak úrazů bylo opravdu mizivé mnoţství. 

Taktéţ jsme po celý školní rok dodrţovali pitný reţim na všech odděleních ŠD, vychovatelé 

dbali na doplňování plastových lahví vodou a ţáci si je nosili v teplých dnech s sebou na vycházky 

i hřiště. 

Propagační činnost ŠD byla zajištěna na webu školy, nástěnkách či chodbách u oddělení ŠD. 
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Všichni vychovatelé operativně spolupracovali s třídními učitelkami, které jim ochotně 

pomáhaly při řešení výchovných problémů. Dále pak, dle aktuální potřeby, vyuţívali pomoci školního 

psychologa, metodiků prevence a speciálních pedagogů. 

Všichni vychovatelé se obětavě zapojovali do zajištění bezproblémového chodu školní druţiny 

i školy. Vypomáhali při zastupování za kolegy vychovatele, ale i za učitele. Jedna vychovatelka se 

aktivně zapojila do pomoci ukrajinským ţákům v začlenění se do nových třídních kolektivů, v získání 

znalostí v oblasti českého jazyka a spolupráci s ukrajinskými rodinami. 

I ostatní vychovatelé byli velmi vstřícní k aktuálním potřebám školy, pomáhali s doučováním 

a docvičováním ţáků, kteří si potřebovali doplnit učivo po distanční formě výuky a předejít tak 

neúspěchu při vzdělávání. Taktéţ pomáhali při začleňování ukrajinských ţáků do oddělení školní 

druţiny. 

Pravidelné porady vychovatelů ŠD se konaly podle aktuální potřeby nejméně jedenkrát 

měsíčně. Hospitační činnost probíhala v rámci moţností a zaměřovala se na dodrţování hygienických 

a epidemiologických nařízení, na plnění měsíčních plánů, zapojení ţáků do aktivit školní druţiny, 

tvorbu kolektivu a příjemného prostředí pro všechny účastníky školní druţiny v jednotlivých 

odděleních. 

Dle aktuální potřeby byli všichni vychovatelé průběţně informováni o všech změnách, akcích 

apod. prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonicky nebo osobně. Všichni obratem a ochotně reagovali 

na všechny změny a zapojovali se aktivně do diskusí. Vychovatelé vstřícně přistupovali k aktuálním 

potřebám školy – zajištění zápisu prvňáčků, povinné testování, odchody ţáků, zástupy apod. Plně se 

zapojovali do zajištění bezproblémového chodu školy po celý školní rok. 

Individuální sebevzdělávání vychovatelů bylo v tomto školním roce realizováno pouze 

v omezené míře. Dne 14. října 2022 se všichni vychovatelé v rámci programu Erasmus zúčastnili 

prezenčního školení Lego WeDo. Dne 14. února 2022 se taktéţ všichni vychovatelé připojili k on-line 

semináři PhDr. Mgr. Evy Burdové, MBA – Čeho si všímat, na co dát pozor – aktivní útočník mezi 

ţáky. Dne 25. dubna 2022 proběhl seminář Efektivní komunikace se zákonnými zástupci, 

problematické situace v komunikaci pedagog – ţák, psychohygiena, zvládání stresu, zrealizovaný 

formou on-line opět PhDr. Mgr. Evou Burdovou, MBA, kterého se zúčastnily dvě vychovatelky.   

V tomto školním roce neproběhly ţádné náslechové hodiny ani praxe studentů pedagogických 

škol v naší školní druţině. 

Dlouhodobým problémem ve ŠD stále zůstávají nevyhovující prostory pro zájmové 

vzdělávání, které je realizováno ve třídách, kde dopoledne, někdy i odpoledne, probíhá výuka. 

Vybavení školní druţiny je na dobré úrovni, průběţně jsou dokupovány nové hry, hračky, sportovní 

náčiní, ale i výtvarné a pracovní pomůcky. Uvítali bychom herní prvky (pískoviště, skluzavky, 

průlezky, lanovou dráhu apod.) na školní zahradě. Většinu zájmové činnosti se snaţíme realizovat na 

čerstvém vzduchu a ve třídách se zdrţovat co nejméně. Kmenové třídy vyuţíváme především za 

špatného počasí či při tvoření a četbě. 
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V letošním školním roce jiţ opět fungovaly krouţky, do kterých se děti s chutí zapojovaly.  

Školní druţina oficiálně ukončila v tomto školním roce činnost dne 30. června 2022 s počtem 

ţáků 264. Prostřednictvím webových stránek i písemného sdělení umístěného na hlavním vchodu do 

budovy školy byl ţákům nabídnut letní prázdninový provoz školní druţiny do 8. 7.2022. Této 

moţnosti nikdo nevyuţil. Z důvodu nezájmu o umístění dětí do školní druţiny v době hlavních 

prázdnin pak ředitelka školy, po projednání se zřizovatelem školy, přerušila činnost školní druţiny 

v době od 1. 7. do 31. 8. 2022. Tato informace byla včas sdělena zákonným zástupcům ţáků. 

Přihlášení ţáků 1. – 5. ročníku k pravidelné denní docházce do školní druţiny pro školní rok 

2022/2023 je moţné prostřednictvím vyplněné přihlášky (předána v květnu osobně, nebo je ke staţení 

na webových stránkách školy), a jejím předáním vychovatelům či vedoucí vychovatelce (moţno zaslat 

mimořádně i e-mailem) v průběhu června i hlavních prázdnin. Přednost v umístění do školní druţiny 

budou mít ţáci 1. aţ 4. ročníků a ţáci mimo příbramští, kteří dojíţdějí do školy a jsou odkázáni na 

dopravu zákonnými zástupci či na veřejná dopravní spojení.   

Dodatečný zápis v červnu nepřihlášených ţáků, popř. ţáků 1. ročníku do školní druţiny se 

koná 1. září 2022. 

 

18.4 Činnost školní jídelny 

 

Ve školní jídelně bylo pro školní rok 2021/2022 přihlášeno ke stravování 678 ţáků školy, 

86 pracovníků školy – plánovaná kapacita školní kuchyně je na 750 strávníků. Plynulý chod provozu 

zajišťuje včetně vedoucí školní jídelny 9 pracovnic. V daném sloţení připravilo v tomto školním roce 

celkem 113 353 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 

ţáka, jehoţ zdravotní stav nedovoluje běţné stravování a je nutné dodrţet stravování v dietním reţimu. 

Připravujeme dietu bezlepkovou, šetřící, diabetickou. Snaţíme se vyjít vstříc strávníkům 

s  potravinovými alergiemi – rovněţ na základě lékařského potvrzení. 

Strávníci mají z jídelního lístku moţnost výběru ze dvou druhů vařených jídel. V letošním 

roce však byla tato moţnost v určitých měsících omezena vzhledem ke ztíţeným provozním 

podmínkám v návaznosti na covidová opatření a vysokou a dlouhodobou nemocnost zaměstnanců ŠJ. 

I tak bylo snahou zaměstnanců připravit pro své strávníky bohatý a pestrý jídelníček. Denně mají 

strávníci k hlavnímu chodu příkrm v podobě zeleninového salátu, zeleniny, ovoce nebo ovocného 

salátu, jogurtu, tvarohového dezertu nebo moučníku. Také v případě příkrmu mají moţnost volby (je-li 

na jídelníčku zeleninový salát, podáváme rovněţ ovoce pro moţný výběr, více druhů zeleninových 

salátů apod.) Je dodrţován pitný reţim, jídelna nabízí denně nejméně tři druhy nápoje (studený ovocný 

– vţdy obohacený vitamínem, selenem, jódem nebo fluórem, přírodní šťávy, teplý ovocný nebo 
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bylinný čaj, mléko, ochucený mléčný nápoj nebo teplý mléčný nápoj, podáváme denně 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). 

Pro zpestření jídelního lístku uvaříme našim strávníkům v jídelně pokrm na přání. Přivítáme 

a upravíme pro potřeby školní jídelny dodaný netradiční rodinný recept.   

Od měsíce března 2022 byli postupně do stravovacího procesu zařazováni ţáci z Ukrajiny, 

kteří byli přijati na naši školu. 

 

Materiální zajištění a vybavenost kuchyně 

 

Školní kuchyně a jídelna je jiţ patnáctým rokem po celkové rekonstrukci provozu. V tomto 

školním roce bylo nutné vyčlenit více finančních prostředků na opravy a servisní prohlídky 

kuchyňských spotřebičů a zařízení. Se stoupajícím počtem přihlášených strávníků se stávají současné 

spotřebiče kapacitně nedostačující. Z tohoto důvodu byla zakoupena nová elektrická pánev s vyšším 

objemem, stávající zastaralá a nevyhovující byla z provozu vyřazena. Do kanceláře školní jídelny byl 

pořízen nový počítač. 

Během hlavních prázdnin měsíce byla vymalována školní kuchyně, přilehlé skladové prostory 

a školní jídelna.  V průběhu roku byla pravidelně prováděna výměna a doplnění stolního inventáře 

(jídelní porcelán, sklo, nerezové varné nádobí).  

V jídelně fungují terminály na výdej a objednávání (popř. odhlašování) stravy. Strávníci mají 

moţnost volby stravy na více dní dopředu. Program PC – stravné umoţňuje téţ volbu i odhlašování 

obědů přes internet a současně mají rodiče moţnost kontroly nad docházkou svého dítěte do ŠJ, nad 

stavem konta strávníka i časovým údajem, kdy byl oběd odebrán a nad volbou druhu objednávaného 

jídla. 

19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 

 

Základní údaje o hospodaření školy  

 

Základní údaje o hospodaření 

školy v tis. Kč 

Za rok 2021 Za 1. pololetí roku 2022 

(k 31.12.) (k 30.6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 62 631 51 32 690 74 

2. Výnosy celkem 62 617 61 34 417 90 

z toho 

příspěvky a dotace na 

provoz 

57 836 

 0 30 661 0 

ostatní výnosy 4 781 61 3 756 90 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ 

VÝSLEDEK  -14 10 1 727 16 
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Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 ve výši -3.844,61 Kč.   

Účetní závěrka byla schválena zastupitelstvem města Příbrami dne 30. 5. 2022 usnesením číslo 

0529/2022 a rozhodnutím číslo 0527/2022 bylo rozhodnuto o finančním vypořádání ztráty 

z rezervního fondu v její plné výši. Škola nemá ţádný nevypořádaný zůstatek k minulým účetním 

obdobím.  

 

Přijaté příspěvky a dotace za účetní rok 2021 

 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč  za rok 2021 (k 31.12.) 

1. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 

rozpočtu přes účet kraje celkem NIV 

52 016 

  z toho 

mzdové výdaje  37 132 

ostatní mzdové výdaje - nemocenské, karantény 361 

ostatní mzdové (pojistné, Kooperativa, FKSP) 13 394 

ostatní (ONIV) 1 129 

2. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu 

zřizovatele celkem (NIV) 
4 140 

  z toho 
běţné provozní výdaje celkem  4 100 

navýšení příspěvku - plavecké kurzy 40 

3. Z jiných zdrojů (strukturální fondy EU, granty MÚ, kraje 

atd.) 
1 679 

  z toho 

grant MÚ - sml. OŠKS č.379/OŠKS/2021 45 

Inkluzivní vzdělávání v Příbrami II. etapa 377 

Projekt Erasmus+ Robotics moves the World 63 

OP PMP - Obědy do škol III. 15 

OP PMP - Obědy do škol IV. 19 

OP VVV Podpora výuky šablony II. 990 

OP VVV Podpora výuky Šablony III. 170 

    
Investiční příspěvek zřizovatele v tis. Kč za rok 2021 (k 31.12.) 

  rekonstrukce tělocvičny - investiční příspěvek na vícepráce 105 

  mimořádný investiční příspěvek 250 

 

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele pro základní školu a školní jídelnu pro kalendářní rok 

2021 činil 4.140.250,- Kč. Navýšení příspěvku o 40.250 Kč bylo realizováno z důvodu navýšení 

nákladů na plavecké kurzy, které jsou pro ţáky zdarma.  

rok 2022 



42 

 

 Pro kalendářní rok 2022 máme schválený neinvestiční příspěvek ve výši 4.200.000 Kč. Na 

jaře 2022 byl realizovaný projekt Participativního rozpočtu. V tomto projektu MÚ 

Příbram poskytl částku 20.000 Kč na projekt vybraný z návrhů odprezentovaných v naší 

škole našimi ţáky. Hlasováním ţáků zvítězil projekt nákupu florbalového vybavení. 

Výběr vybavení tedy provedli sami ţáci a realizace proběhla v červnu 2022. 

 Pro kalendářní rok 2022 jsme také získali účelovou dotaci z rozpočtu MÚ č. smlouvy 

368/OŠKS/2022 ve výši 52.000 Kč na projekt s názvem „Rozvoj výtvarné kreativity dětí“. 

Čerpání této dotace je plánováno na celý kalendářní rok 2022. Část dotace ve výši 19.997 

Kč byla čerpána na jaře 2022, kdy z této dotace byly financovány odměny pro vítěze 

výtvarné soutěţe vyhlášené pro naše ţáky. 

Čerpání příspěvku k 30. 6. 2022 je vyrovnané.  

 

Opravy, zařízení, pomůcky a investice pořízené ve školním roce 2021/2022: 

  

opravy v budově školy a školních tělocvičen: 

 O prázdninách byla z prostředků školy (investičního fondu) financována rekonstrukce jedné 

z tělocvičen. Celková rekonstrukce podlahy a obloţení stěn byla realizována za celkovou cenu 

1.306 tis. Na financování víceprací, které se v průběhu rekonstrukce podlahy objevily a byly 

nezbytné, nám zřizovatel MÚ poskytl investiční dotaci ve výši 105. tis. Nově rekonstruovaná 

tělocvična byla v průběhu září 2021 předána k uţívání. 

 výmalba – část školních učeben a chodeb 47 tis. 

 oprava a servis klimatizace v půdní vestavbě 37 tis. 

 opravy technického vybavení – vedení kabelů, kopírek, projektoru apod. 30,5 tis. 

 opravy ţaluzií 8,5 tis. 

 opravy školního zvonění 17 tis. 

 opravy vodoinstalací 17 tis. 

 ostatní 20 tis. 

 

opravy ve školní jídelně: 

 oprava konvektomatu (rozhodnuto o opravě, PC nového cca 700 tis.) 116 tis. 

 oprava varného kotle 17 tis. 

 oprava robotu 22,5 tis.  

 pískování a oprava škrabky na brambory 13 tis. 

 opravy chladírenských zařízení 30 tis. 

 běţné opravy a údrţba budovy školy a školní jídelny 8,5 tis. 
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pořízené vybavení ZŠ a školní jídelny 

 vybavení 12 učeben 2. stupně – PC, monitory a příslušenství 360 tis. 

 reproduktory do učeben 3x 3 tis. 

 notebook a PC pro ŠJ 37 tis. 

 textilní nástěnky – učebna 6,5 tis 

 policová skříň 3,5 tis. 

 PC 19 tis. 

 notebook 4x 70 tis. 

 nákup her pro ŠD 13 tis. 

 2x mobilní telefony pro ŠD 5 tis. 

 nábytek do učebny HV 23 tis. 

 šatní boxy 63 tis. 

 

nákup zařízení a pomůcek pro žáky, plavecké kurzy: 

  šplhací lana 6 tis. 

  šplhací tyče do tělocvičny 15 tis. 

  pokusné sady pro výuku chemie 28 tis. 

  učebnice pro 1. a 2. stupeň a pracovní sešity pro 1. ročníky, MAT 190 tis. 

 hudební nástroje 16 tis. 

 výtvarné potřeby 32 tis. 

 florbalové vybavení 20 tis. 

 plavecké kurzy 259 tis. 

nákup z fondu FKSP se pro zlepšení podmínek zaměstnanců 

 kávovar 8 tis. 

 lednice, rychlovarné konvice 2x, mikrovlnná trouba 6 tis. 

 

 Školní rok 2021/22 byl stejně jako ten předchozí ovlivněn covidovými opatřeními - zvýšenými 

náklady na hygienické potřeby – čisticí prostředky dezinfekční, respirátory, roušky a testování osob. 

Níţe jsou uvedeny náklady na některé z nich. Náklady na čisticí prostředky, toaletní papíry, papírové 

ručníky apod. nejsou sledovány analyticky, níţe je uvedena celková částka za celý školní rok včetně 

školní jídelny. 

 

hrazeno z rozpočtu školy - MÚ : 

 respirátory a roušky pro zaměstnance  73 tis. 

 testovací sady pro zaměstnance (od listopadu 2021) 31 tis. (kompenzace od zdravotních 

pojišťoven 13 tis.) 

 náklady na čisticí prostředky a ostatní hyg. materiál 472 tis  

 

hrazeno z rozpočtu KÚ : 
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 testy pro ţáky a zaměstnance 188 tis. 

 roušky a respirátory pro ţáky a zaměstnance 18 tis. 

 

Ve spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo zvýšené náklady a neočekávané výdaje na opravy 

pokrýt, čímţ děkujeme za spolupráci. A doufáme, ţe v dalších letech se nám díky finanční podpoře 

zřizovatele podaří uskutečnit plány na zlepšení podmínek pro školské vzdělávání. 

 

20. Závěr 

 

Naplňování stanovených cílů, priorit a předpoklady dalšího vývoje školy jsou sledovány průběţnými 

autoevaluačními plány, výslednými zprávami školy. 

 

Datum zpracování zprávy: 30. 9. 2022 

 

Podpis ředitelky a razítko školy: 

 

Datum schválení zprávy školskou radou: 11. 10. 2022 


