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 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována dle odst. 3 § 10, odst. 2 § 12 zák. č.  
561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 7, 9 vyhl. MŠMT č. 15/2005   
Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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A) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
 
 Jak již bylo uvedeno v předešlých výročních zprávách, naše škola je školou sídlištní, 
což má své výhody – klidné prostředí se spoustou zeleně, ale také své nevýhody – starší 
zástavba převážně se staršími lidmi bez výrazné výstavby nových domů s mladými rodinami. 
To se opakovaně projevuje při zápisu do 1. tříd, kdy počet zapsaných nových žáků má 
v posledních dvou letech sestupnou tendenci. Oproti předchozím letům přišlo k letošnímu 
zápisu více žáků (71), což bylo do určité míry ovlivněno rozhodnutím zřízení jedné třídy 
s Montessori výukou, takže ve školním roce 2013/14 mohly být otevřeny tři první třídy – dvě 
běžného typu a jedna s Montessori výukou.  
 Škola se nachází ve dvou objektech. V hlavní budově jsou umístěny všechny kmenové 
třídy a odborné pracovny, ve vedlejší budově tři třídy školní družiny, školní klub, kde mohou 
žáci trávit zajímavým způsobem polední přestávku. Je zde také školní jídelna, která má svoji 
právní subjektivitu. Součástí hlavní budovy je i přístavba tělocvičny se dvěma sály. V přízemí 
se nachází pracovna školních dílen. 
 Škola má výborné sportovní zázemí, ke kterému patří vlastní víceúčelové hřiště 
zejména pro míčové hry, fotbalové hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu 
s doskočištěm pro skok daleký a vysoký. Velkou výhodou je nedaleký sportovní areál Na 
Lukách s koupalištěm a zimní stadion. 
 Před školou jsou  dva pevně zabudované pingpongové stoly, které jsou v provozu 
zejména ráno před začátkem vyučování a v době polední přestávky. Ve venkovním areálu se 
nachází ohniště, u kterého občas probíhá výuka přírodovědných předmětů, event. výchovných 
předmětů, na I. i II. stupni.    
 Materiáln ě – technické podmínky školy 
 Učebny: FY a CH 
     2 učebny pro výuku AJ 
     2 učebny pro výuku NJ 
      učebna logopedie 
      učebna PŘ 
      učebna HV 
      učebna školních dílen 
 zrekonstruovaná školní kuchyňka  
      počítačová učebna 
                 internetová pracovna  
                            keramická dílna 
      školní knihovna pro I. stupeň 
      školní knihovna pro II. stupeň 
      učitelská knihovna  
       
 
 

Sportovní zázemí : tělocvična se dvěma sály (menší pro gymnastická cvičení, 
                                           větší pro míčové hry apod.) 
                                           venkovní hřiště s polyuretanovým povrchem 
          fotbalové hřiště s umělou trávou 
          atletická dráha 
          doskočiště pro skok vysoký a daleký 
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 Součástí zejména odborných pracoven jsou příslušné kabinety s potřebnými 
pomůckami.    
      I v uplynulém školním roce jsem si vedle pravidelných pracovních úkolů vytyčila 
několik mimo řádných cílů: 
 1. Zajistit zmodernizování stávajících jazykových pracoven ( nákup nových sluchátek, 
„mixážního“ stolu apod.) 
 2. Zajistit přípravu specifikace pro veřejnou zakázku na virtuální počítačovou 
pracovnu a dvojpylonové tabule, které lze s použitím dataprojektorů zinteraktivnit, v rámci 
projektu EU – Peníze školám. 
 3. Provést úpravu ŠVP tak, aby byl v souladu s úpravami RVP. 
 4. Připravit a zajistit podmínky pro otevření jedné třídy s Montessori výukou pro 
školní rok 2013/14 (spolupráce se zřizovatelem – zajistit rekonstrukci třídy v areálu školní 
družiny a především nutné finanční prostředky  např. k nákupu pomůcek). Vedení školy bylo 
osloveno v říjnu 2012 rodiči se zájmem o otevření první třídy s Montessori výukou na naší 
škole. 
  5. Pokračovat v intenzivní výuce anglického jazyka prostřednictvím  rodilých 
mluvčích v projektu „Anglický týden“. Výuka probíhala ve dvou termínech:  
 17. – 21. 9. 2012 – 7. ročníky 
   1. -  5. 10. 2012 – 8. ročníky 
 Tento kurz  se tradičně setkává s velkým ohlasem nejen u pedagogů a vedení školy, 
resp. vyučujících anglického jazyka, ale naštěstí především u žáků a jejich rodičů.  
 Výuka všech předmětů probíhá podle platných učebních plánů s odpovídající časovou 
dotací.  Naše škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků, jež je u všech žáků zahájena již od 1. 
ročníku, ve kterém naši žáci začínají s anglickým jazykem. Po ukončení 2. ročníku dochází na 
základě písemného testu jazykových dovedností a ústního pohovoru k vytvoření jedné až 
dvou výběrových jazykových skupin,  ve kterých probíhá výuka anglického jazyka, stejně tak 
jako ve zbývajících, nevýběrových. U  výběrových skupin je preferována výuka cizího jazyka 
rovněž i tím, že od 6. ročníku je 2. cizí jazyk (německý) zařazen jako povinně volitelný 
předmět, u  zbývajících až od 8. ročníku. Vzhledem k zájmu rodičů i žáků, resp. ke školské 
legislativě, nabízíme ve 3. ročníku výuku pouze jazyka anglického.Výběr žáků umožňuje 
postupovat rychleji a rozšiřovat obzor probíraného učiva.. 
 I přes preferenci výuky cizích jazyků klademe důraz na kvalitní výuku ostatních 
předmětů. I nabídka volitelných a nepovinných předmětů dává  dětem dostatek možností k 
uplatnění se ve své zájmové oblasti. Jako nepovinný předmět vyučujeme též ruský jazyk.  

Dne 3. 9. 2007 byla zahájena podle  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, výuka 
podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Přítomností pro 
budoucnost“,  jejž vytvořil ve školním roce 2006/2007 kolektiv učitelů ZŠ Vlašim, Sídliště.  
 
 
 
 
 
 
 
Vzdělávací priority školního vzdělávacího programu „Přítomností pro budoucnost“ 
   
 
 1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků. 
 2) Rozvíjet schopnosti jazykově nadaných žáků – pokračovat v tradici výuky cizích  

    jazyků . 
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3) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních 
    sportovních aktivitách. 
4) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků 
 - v mateřském jazyce 
 - v cizích jazycích 
 - v informačních a komunikačních technologiích 
 - v sociálních vztazích 
5) Ve spolupráci s psychologem podporovat a rozvíjet veškeré aktivity související 
    s prevencí sociálně patologických jevů.     
6) Vytvářet dobré klima školy, jak pro žáky, tak i pro všechny zaměstnance.     
Souhrnně řečeno, tento vzdělávací program přináší pro žáky více samostatné práce a 

samostatného myšlení a tím i větší zodpovědnost za svoje vzdělávání. Je vytvořen větší 
prostor pro osobní prezentaci žáků formou referátů, kolektivních prací s důrazem na 
mezipředmětové vztahy a v neposlední řadě jsou v něm zakomponovaná aktuální témata 
současnosti (environmentální výchova, finanční a čtenářská gramotnost, mediální výchova, 
osobnostní a sociální výchova atd.) 
 Na škole jsou rovněž žáci se specifickými vzdělávacími potřebami – a to skupina 42 
žáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení (z toho integrovaných žáků 13; 7 na 
I. stupni a 6 na II. stupni). Z toho navýšení finančních prostředků pro 11 žáků (6 na I. stupni a 
5 na II. stupni). 

Ve výuce  se snažíme využívat všech moderních metod, které přispívají k příjemnému 
prožití ve škole stráveného času a současně k co nejkvalitnějšímu získávání vědomostí a 
dovedností. 
 
Některé příklady 
- využívání čtyř speciálních učeben pro výuku cizích jazyků, jedné učebny pro práci 
   na počítači  (15 pracovišť) a jedné učebny pro práci na internetu (10 pracovišť) 
- mezipředmětové vztahy 
- maximální využívání času pro pobyt dětí v přírodě v souvislosti s výukou 
- vícedenní pobytové výlety na konci školního roku  (vesměs v  přírodě) 
- maximální využívání dobré polohy školy, to znamená blízkost sportovišť  - areál 
   Na Lukách, zimní stadion 
-  využívání obou sálů tělocvičen 
- velmi časté využití  vybudovaného fotbalového hřiště s umělým trávníkem, atletické 
   dráhy s umělým povrchem a sektorů pro skok vysoký i daleký 
- maximální využití  školního hřiště s polyuretanovým povrchem a dvou  kluboven,   které  
   jsou součástí tzv. sportovně-společenského centra 
- možnost využití školní družiny a jejích zařízení - zahrada, hřiště, herna, učebny ap. 
- spolupráce s MěDDM Vlašim a ostatními organizacemi, v jejichž činnosti je organizování  
   volnočasových aktivit dětí.   
 
  
 

Veškerá snaha  učitelů a dalších zaměstnanců vede k vytvoření příjemné tvořivé 
pracovní atmosféry a dobrých  mezilidských vztahů, což jsou velice důležité podmínky pro 
kvalitní činnost školy.  
 Způsob a kvalita výuky a další nabídky školy zaručují, aby byly splněny vzdělávací 
cíle formulované jak ve Standardu základního vzdělávání, tak i v ŠVP, vytvořeném pedagogy 
naší školy.  Zároveň jsou podporovány zájmy dětí a respektovány jejich individuální potřeby. 
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Způsoby spolupráce se školskou radou, rodiči žáků či zákonných zástupců, místními  
i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi 
  Školská rada, která má 9 členů, byla zřízena v září roku 2005. Schází se 2 - 3 x ročně, 
schůzek se na pozvání předsedkyně pravidelně účastní i ředitelka školy. Předsedkyní školské 
rady je Mgr. Olga Svatoňová, dalšími členy jsou tři zástupci za MěÚ, tři zástupci učitelského 
sboru včetně předsedkyně a tři zástupci rodičů.  Se školou rovněž spolupracuje občanské 
sdružení „Sdružení rodičů a přátel ZŠ při ZŠ Vlašim, Sídliště“. Každá třída ZŠ (celkem 21) 
má ve výboru svého zástupce. Výbor sdružení zve na své schůzky předsedkyně sdružení p. 
Alexandra Šimonová prostřednictvím ředitelky školy (cca 2 - 3 x ročně).  ZŠ organizuje 2 x 
ročně třídní rodičovské schůzky, mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří 
individuální konzultace s rodiči žáků (vedení školy, výchovný poradce, výchovná komise, 
metodik prevence). Vedení ZŠ  a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných 
a vzdělávacích problémů s PPP Vlašim, s Policií ČR, s Městskou policií a sociálním odborem 
MěÚ. 

Na škole pracuje kvalifikovaný metodik prevence, který ošetřuje žáky v oblasti 
sociálně-patologických jevů. Organizuje různé besedy, přednášky, návštěvy nízkoprahového 
zařízení při centru primární prevence Magdaléna v Benešově, účast na soudním přelíčení v 9. 
ročnících. V 8. ročnících probíhá několikahodinový cyklus s psychologem na požadované 
téma, ze kterého dostáváme výstup. Ale především mají žáci možnost využívat konzultační 
hodiny, „Schránku důvěry“  a individuální pohovory, které mají vést žáky k dovednostem 
umět odmítnout, zvýšit si zdravé sebevědomí a smysluplně využívat volný čas. V tomto 
školním roce pracovaly dvě metodičky prevence, které spolu úzce spolupracují, a to Mgr. J. 
Marešová pro I. stupeň a Mgr. H. Čadilová pro II. stupeň.  
 Rodiče jsou o chodu školy informováni nejen na třídních schůzkách a osobních 
konzultacích, ale také prostřednictvím webových stránek školy, event. vlašimského 
Zpravodaje.  

 Se zřizovatelem se vedení školy setkává na organizovaných schůzkách  a dále  dle 
potřeby. Vzájemnou informovanost všech výše uvedených subjektů pomáhají udržovat i 
místní a regionální média (zejména vlašimský Zpravodaj, Benešovský deník, Jiskra) a 
propojení prostřednictvím internetové sítě (e-mail, webové stránky). 
 Řadu výchovně vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit ZŠ organizuje ve 
spolupráci s MěDDM Vlašim či s Domem kultury, vlašimským gymnáziem, s městskou 
knihovnou, Ekocentrem Vlašim, K-Centrem Benešov a Sborem hasičů a vlašimským 
muzeem, rovněž spolupráce se ZŠ Vorlina a ostatními vlašimskými školami je na velice dobré 
úrovni. Přínosem jsou i pravidelné porady (5 x ročně) ředitelů škol vlašimského, ale i 
některých škol benešovského regionu.  
 
Mezinárodní spolupráce, výjezdy do zahraničí  
  Uskutečnění zájezdu do Drážďan  v prosinci 2012, kterého se zúčastnilo 38 žáků 
s cílem prohlédnout si historické jádro Drážďan včetně Zwingeru a především ověřit si 
konverzační schopnosti v německém jazyce. 
 
 
B) UČEBNÍ DOKUMENTY  
 
     a) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  
  Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 
kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání v 1. – 9. ročníku.  
 
       b) Školní vzdělávací program pro školní družinu 
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  Dle § 5 zákona č. 561/2004 Sb.,  školský zákon,  má vzdělávací program ve školských 
zařízeních, pro něž nebyl vydán ministerský rámcový vzdělávací program, tedy i ve školních 
družinách, tyto části  
 - úvod – bez výchovných složek            
 - konkrétní cíle ŠD a délka vzdělávání 
 - formy a obsah 
 - činnost ve ŠD, struktura činnosti 
 - bezpečnost a ochrana zdraví (zajištění bezpečnosti tělesné, emoční i sociální) 
 - psychosociální podmínky 
 - požadavky pro volný čas 
 - kompetence 
 - cílové zaměření výchovně vzdělávacích oblastí 
 
C) AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLNÍCH U ČEBNÍCH PLÁN Ů 
 Žáci 7. ročníků absolvovali lyžařský kurz ve dvou turnusech. První turnus od 5. 1. do 
12. 1. 2013 v Pasekách nad Jizerou (21 žáků – vedouci D. Slaninová) a druhý od 23. 2. do 2. 
3. 2013 v Zadově na Šumavě (25 žáků – vedoucí J. Jeništová).  

Žáci 1. a 2. ročníků absolvovali od března 2013 kurz plavání s dotací 20 hodin.  
            Žáci  1. – 5. ročníků absolvovali v měsících říjen a listopad hodiny bruslení (žáci II. 
stupně též podle zájmu). 
  
 Testování žáků 
 Na  škole probíhalo pravidelné testování žáků v dosažení vědomostí, což nám dává 
zpětnou vazbu v rozhodování, co se snažit udržet a dále rozvíjet, na co se zaměřit, aby došlo 
ke zlepšení výsledků. 
 Stručný přehled testování: 
 říjen 2012 – Stonožka A – 6. ročník (ČJ, M a OSP) 
 listopad 2012 – Stonožka – 9. ročník (ČJ, M, AJ – NJ, OSP) 
 duben 2013  - Stonožka – 3. ročník (ČJ, M, AJ, Člověk a jeho svět) 
 13. 5. – 7. 6. 2013  – plošné testování žáků 5. a 9. ročníků – výhradně online 
 Výsledky testování ve všech sledovaných předmětech (ČJ, M, AJ) jsou vesměs 
v pásmu průměru, občas – např. v ČJ, mírně nadprůměrné. V tomto typu testování (hodnocení 
a porovnávání výsledků vzdělávání) chceme pokračovat i v příštích letech, protože nám 
přináší dlouhodobé srovnání studijních výsledků u jednoho žáka v určitých ročnících. 
Testování je pro nás výzvou do dalších let posouvat výsledky co možná nejvýše nad průměr. 
 V době od 4. 3. do 5. 5. 2013 probíhalo na naší škole mezinárodní šetření Talis o 
vyučování a učení, které se zaměřovalo na prostředí vyučování a pracovní podmínky učitelů 
ve školách. Učitelé i ředitelé vyplňovali online dotazníky (z naší školy bylo zapojeno 25 
učitelek). Šetření prováděla Organizace  pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  
 
 
 
 
D)  ZAMĚSTNANCI  A  ŽÁCI  ŠKOLY    

 
Ve školním roce 2012/13 (k 30. 6. 13) pracovalo na škole : 
a) 36 pedagogických pracovníků, z toho  I. stupeň  -  12 
          II. stupeň  -   17  
         ŠD  -    3 
          vedení šk. -     3  
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                        mat. dovolená  -    1 
 
b) 6 správních zaměstnanců, z toho uklízečky – 5 
                 školník – 1 
 
c) 2 TH pracovnice, z toho ekonom – 1 
           mzd. účetní a sekretářka   - 1 
 
1. Pedagogický sbor 
 
 Složení pedagogického sboru je velice kvalitní,  pouze dva ped. prac. (na druhém 
stupni) nemají odpovídající vzdělání. Všichni ostatní pedagogičtí pracovníci jsou 
kvalifikovaní.  
 Velmi dobrá situace je v oblasti výuky cizích jazyků, neboť škola má ve svých řadách 
osm jazykářů, z toho tři pro NJ – všichni aprobovaní, pět pro AJ – 1 aprobovaně a 4  
neaprobovaně vyučující. Krom toho dvě vyučující aprobované pro RJ (nepovinný předmět). 

Tato skutečnost je  základní podmínkou a předpokladem k úspěšné realizaci učebních 
plánů. V souvislosti s tímto dobrým personálním zabezpečením je zavedena hodinová výuka 
anglického jazyka v prvním a druhém ročníku. 
 Dva kvalifikovaní učitelé mají státní zkoušku ze spec. pedagogiky (logopedie  a 
psychopedie – 1). Osvědčení o absolvovaném kurzu ambulantního dyslektického nácviku 
mají další 3 vyučující. 
 Naše škola se pravidelně zapojuje do vědomostních soutěží (F, M, Př, Dě, Z, ČJ, CH), 
recitační soutěže, konverzačních soutěží v cizích jazycích (AJ, NJ) a v neposlední řadě i do 
sportovních soutěží. Naši žáci dosahují v uvedených soutěžích velmi dobrých výsledků (viz 
příloha),  což je pro ně a jejich spolužáky výborná motivace a pro vyučující určitá satisfakce 
za vynaložené úsilí a stimulace k dalšímu zkvalitňování výuky.    

 
S e z n a m 

I. st. - Bayerová Dana    zást. řed. II. st.  - Křížová Blanka
 II. st. - Čadilová Hana (met. prev.)  ŠD - Marešová Jana (met. prev.) 

I. st. - Daňková Jarmila   II. st. - Míková Jana  
 I. st. - Dobíhalová Romana   II: st. - Musialová Monika 

II. st. - Doubková Eva   II. st.  - Průšová Valerie (vých. p.) 
II. st. - Doubková Světlana   II. st. - Risová Ivana  
II. st. - Dvořák Radomír   I. st. - Skalická Ivana  

 II. st. - Dvořáková Milena   I. st. - Slabá Renata  
 II. st. - Fantová Olga    II. st.- Slaninová Dana 

ŠD - Filipová Jana (ved.)   II. st. - Svatoňová Olga 
I. st. - Havlíčková Petra   I. st. - Svobodová Drahomíra 
II. st. - Hlaváčková Marie   řed. šk. - Šťastná Olga 
I. st. - Jeništová Jana    ŠD - Švecová Eva  
zást. řed. I. st. - Kadlečková Marie  II. st. - Štětinová Hana 
I. st. Karellová Iva    I. st. - Vodolánová Miluše  
II. st. - Kratochvílová Jana   II. st. -  Vesecká Dagmar 
I. st. – Krejčová Marie   I. st. - Vokálová Markéta 
      I. st. -  Zimandlová Eva 

  
 
2. Ostatní zaměstnanci 
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 U správních zaměstnanců došlo k několika  změnám. Odešla  p. uklízečka  
M. Míková (zástup za MD) a p. uklízečka H. Sedláková, po MD se vrátila p. uklízečka  
E. Filipová.   

S e z n a m 
uklízečka Filipová Eva 
uklízečka Hrdličková Dana    
uklízečka Karabellová Jana    
uklízečka Krchňáková Dagmar   
uklízečka Kulíčková Marta   
školník Jan Teska     
hospodářka Štětinová Michala   
admin. prac. Svatoňová Jana   

  
Ve školním roce 2011/12 měla naše škola 23 tříd a 537 žáků (k 30. 6. 2012) 
 1. ročník   - po 2 třídách 
 2. ročník    - po 2 třídách  
 3. ročník  - po 3 třídách 
 4. ročník  - po 3 třídách 
            5. ročník  - po 2 třídách 
 6. ročník  - po 2 třídách 
 7. ročník   - po 3 třídách 
 8. ročník  - po 3 třídách 
            9. ročník  - po 3 třídách 
 Průměr žáků na třídu :  23,35 
 Průměr žáků na jednoho učitele :  16,78 
 
Ve školním roce 2012/13 měla naše škola 21 tříd a 527 žáků (k 30. 6. 2013) 
 1. ročník   - po 2 třídách 
 2. ročník    - po 2 třídách  
 3. ročník  - po 2 třídách 
 4. ročník  - po 3 třídách 
            5. ročník  - po 3 třídách 
 6. ročník  - po 2 třídách 
 7. ročník   - po 2 třídách 
 8. ročník  - po 3 třídách 
            9. ročník  - po 2 třídách 
 Průměr žáků na třídu :  25,09 
 Průměr žáků na jednoho učitele :  14,64 
 
 
Z tohoto statistického přehledu je zřetelné  snížení počtu žáků v posledních letech 
(demografický vývoj, změna trvalého bydliště či rodinné důvody,  zanedbatelný rovněž není 
počet žáků každoročně odcházejících na nižší stupeň gymnázia). 
 

 
E) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLE DNÉM 

               PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
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   Od října 2012 do května 2013 jsme poprvé zavedli pro budoucí prvňáčky setkávání se 
školou s cílem seznámit se se školním prostředím, školními pomůckami, budoucími třídními 
učitelkami event. spolužáky. Tento projekt se setkal s velkým zájmem a ohlasem. 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ pro rok 2013/14 se konal jako každoročně ve vyhláškou 
předepsaném termínu, na naší škole 16. a 17. 1. 2013. Zapsáno bylo včetně  žáků s odkladem 
PŠD z loňského roku 71 žáků. 
 Odklad PŠD k 1. 9. 2013 dostalo 8 žáků. Mohly tedy být otevřeny  3 první třídy, 
z toho jedna s Montessori výukou. V mezidobí došlo k drobným změnám v přestupech žáků, 
takže k 1. 9. 2013 nakonec nastoupilo do 1. ročníků celkem 74 žáků (1. A – 28 , 1. B – 28 a  
1. C- 18). V červnu  se tradičně uskutečnila schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením 
školy a budoucími třídními učitelkami. Při rozřazování jsme respektovali  přání rodičů 
s ohledem na bydliště a navštěvovanou  mateřskou školu. Třídními učitelkami byly určeny  
kvalitní a zkušené pedagožky. Dvě učitelky zahájily studium pro výuku Montessori (Skalická 
– TU 1. C a Karellová)  
  Veškeré předpisy týkající se spádových oblastí školy byly dodrženy, rodiče 
budoucích žáků 1. tříd měli rovněž možnost výběru školy, čehož někteří využili. 
 
 
F) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů A O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  
 
I. 1)  VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÉ KLASIFIKACE VE  ŠKOLNÍM ROCE 2012/13.  
 
    a) I. stupeň 
        Počet žáků : 310 
        Klasifikační průměr na žáka : 1,24 
        Počet žáků s hodnocením PROSPĚL : 57 
                 PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM : 253 
                 NEPROSPĚL : 0     
                 NEKLASIFIKOVÁNO : 0 
    
          
     b) II. stupeň 
          Počet žáků : 219 
          Klasifikační průměr na žáka : 1,79 
          Počet žáků s hodnocením PROSPĚL : 137 
                   PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM : 74 
                         NEPROSPĚL :  8 (6. B – 1 žák, 7. A – 1 žák, 8. A – 1 žák,  
                                                                                  8. B – 1 žák, 8. C – 3 žáci, 9. A – 1 žák) 
                   NEKLASIFIKOVÁNO : 1 (8. A – 1 žák)    
             
 
 
2) PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA I.a II. POLOLETÍ 
         - viz. příloha č. 1 a 2  
 
3) PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA I. a II. POLOLETÍ – GRAFICKÉ  
     ZNÁZORNĚNÍ 
         - viz. příloha č. 3  a 4 
 
II. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 
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A) 1) Dva deváté ročníky ukončilo celkem  58 žáků. 
 V uplynulém školním roce měli žáci možnost podávat v prvním kole pouze dvě 
přihlášky, ve druhém kole byl počet přihlášek opět neomezený. Všichni vycházející žáci byli 
přijati.  
Přehled škol a počet přijatých žáků na jednotlivé školy: 
 Gymnázium Vlašim   13 
 Gymnázium Benešov     1 
 Sportovní gymnázium Praha    1 
 SPŠ Vlašim      9   
 SPŠ Jihlava      1 
 SPŠE Praha      1 
 OA Vlašim      3  
 Akademie Světlá n, Sáz.    1 
 ISŠT Benešov      2    
 SZŠ Benešov      2 
 VOŠ a SZem.Š Benešov    3 
 VOŠ oděv. návrh. Praha    1 
 VOŠ a SZŠ Praha     1 
 SOŠ Benešov      7   
 SOU Zámek Vlašim     4 
 SOUS Benešov     1 
 SŠEOS Benešov     2 
 Waldorfská škola – SOU Příbram   1    
 Soukromá SŠVT Praha    2  
  
     2)  Z osmých ročníků vyšli 4 žáci. Byli přijati do SOU Zámek 1, Vlašim. 
                               
     3)  Z pátých ročníků bylo  přijato 11 žáků  na nižší stupeň  vlašim. gymnázia   
 
     B)  Přijímacím řízením za účelem utvoření jedné jazykové skupiny s výukou AJ pro        
      jazykově nadanější žáky ve třetích ročnících,  které se uskutečnilo 14. 5. 2013, 
      prošlo 33 zájemců.  Na základě dosavadního prospěchu ve 2. ročníku a dosažených   
      výsledků tohoto řízení (písemný test zaměřený na jazykové dovednosti a četbu  
      s porozuměním a ústní  pohovor a čtení) bylo přijato do výběrové skupiny 19 žáků,  
      zbývající žáci byli zařazení do běžné jazykové skupiny ve své třídě.    
 
 
 
 
 
 
 
G)  a) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI, 
          NABÍDKA ŠKOLY  
     
1) AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 
 
     a) Akce školy 
 

- přehled –  příloha č. 5      
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     b) Prezentace školy ve vědomostních soutěžích a olympiádách 
 

- přehled –  příloha č. 5       
           

c) Sportovní reprezentace školy 
 
  - přehled –  příloha č. 5     
 
2) NABÍDKA ŠKOLY 
     
 Jak  bylo  uvedeno, škola se řídí platnými učebními dokumenty vzdělávacího 
programu základní školy. Kromě vyučování povinných předmětů podle těchto učebních plánů 
škola nabízí široký výběr různých praktických činností jak v rámci pracovních činností, tak i v 
oblasti volitelných a nepovinných předmětů, resp. předmětů zařazených v disponibilních 
hodinách. 
     
    a) Disponibilní hodiny ve šk. r. 2012/13 
  
       předmět   ročník       počet hodin 
 Český jazyk   1.   1 
 Anglický jazyk  1.   1 
 Český jazyk   2.   1 
 Anglický jazyk  2.   1 
 Matematika   2.   1 
 Český jazyk   3.   1 
 Matematika   3.   1 
 Český jazyk   4.   1 
 Matematika   4.   1 
 Pracovní výchova  4.   1 
 Český jazyk   5.   1 
 Matematika   5.   1 
 Náš svět   5.   1 
 Výtvarná výchova  5.   1 
 Dějepis   6.   1 
 Přírodopis   6.   1 
 Zeměpis   6.   1 
 Pracovní výchova  6.   1 
 2. cizí jazyk (jaz. sk.)  6.   3 
  
 
 

Praktika z ČJ (nejaz. sk.) 6.   1 
 Praktika z M (nejaz. sk.) 6.   1 
 Sportovní vých. (nejaz. sk.) 6.   1  
 Fyzika    7.   1 
 Přírodopis   7.   1 
 Zeměpis   7.   1 
 2. cizí jazyk (jaz. sk.)  7.   3 
 Praktika z ČJ (nejaz. sk.) 7.   1 
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 Praktika z M (nejaz. sk.) 7.   1 
 Sportovní vých. (nejaz. sk.) 7.   1  
 2. Cizí jazyk   8.   3 
 Matematika   8.   1 
 Chemie    8.   1 
 Český jazyk   9.   1 
 2. cizí jazyk   9.   3 
 Matematika   9.   1 
 Tělesná výchova  9.   1 
 
    b) Volitelné předměty ve šk. roce 2012/13 
 praktika z matematiky 6. roč.   DŘ 
     7. roč.   DŘ, DŘ 
      
 praktika z českého jazyka 6. roč.   SV 
     7. roč.   RI, RI 
      
 sportovní výchova  6. roč.   BA 

7. roč.   KD, VD 
 

německý jazyk (2. cizí j.) - 6. roč.  MK 
     - 7. roč.  SL 
 
    c) Nepovinné předměty ve šk. roce 2012/13 
 sportovní hry   - 6. - 9. r.  ČA 2 hod. 
 ruský jazyk   - 8. + 9. r.  FA 2 hod. 
 sportovní příprava  - 6. – 8. r.  VE 3 hod. 
 náboženství   - 1.a  2. r.   1 hod. od 1. 10. 12 
     - 2. –3. r.   1 hod. od 1. 10. 12 
          

 d) Pracovní výchova ve šk. roce 2012/13 
 6. roč. Pěstitelství    Práce s tech. materiály (kov, dřevo, 
            DN  (D)             plasty) 
       PR (CH)  
  

7. roč. Příprava pokrmů     
    KD (CH + D)     
  DS (CH + D)         
  
  
 

 
8. roč. Svět práce    

             DŘ (celá třída)     
 

9. roč. Svět práce 
           PR  (celá třída) 

  
e) Tělesná výchova ve šk. roce 2012/13      
 6. A + 6. B  DV/KD  H/D 
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.  7. A + 7. B  DS/KD  H/D 
 8. B   ČA/JN   H/D 
 8. C + 8. A  ČA/SB   H/D 
 9. A + 9. B  DS/ČA  H/D 
 plavecký výcvik  - 1. – 2. roč. (20 vyuč. hodin v každém ročníku) 
            lyžařské výcvikové kurzy – 7. roč. 
 bruslení – 1. – 5. roč. 
 
    f) Neúplné úvazky ve šk. roce 2012/13 
 Všichni – 21 hodin, Průšová – vých. poradce – 18 hod.  
 Slaninová – 18 hodin 
            Fantová – 14 hodin     
 Doubková E. – 7 hodin     
 
    g) Kroužky (neplaceno) ve šk. roce 2012/13 
 sborový zpěv – 5. – 9. r.  HA   1 hod. pátek 
 řečová cvičení – 1. + 2. r KR  1 hod  středa 
 country tance – 2. – 5. r. DB  2 hod. středa 
       1 hod. pátek  
 keramický kroužek – 3. – 5. r. SD, KA  2 hod (sudé pondělí) 

aranžování květin  - II. st. SL  4 hod. pátek (2x za rok) 
příprava pokrmů – II. st. DS  2 hod. pátek (1x 14 dní) 

 Klub mladého diváka - II. st. SL, PR 
 školní družina – hry na PC   FI 2 hod. úterý  
                                pohybové hry MA      2 hod. čtvrtek 
      ruční práce  ŠV  2 hod. středa     
 
h) Oblast výuky cizích jazyků 
 Kromě základní výuky cizích jazyků i pro výběrové jazykové skupiny běžných tříd 
nabízíme : 
- konverzační hodiny v AJ a RJ (FJ pro malý zájem nebyl otevřen) 
 
ch) Náboženství  
 Hodiny náboženství probíhaly ve dvou skupinách,  jež vedli pověření zástupci církve, 
kteří splňují předpoklady pro výkon ped. pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o ped. 
pracovnících. Realizace těchto hodin byla v kompetenci Děkanského úřadu ve Vlašimi. 
Spolupráce  velmi dobrá. 
 
 
 
 
 
i) Zájmová tělesná výchova  
- pohybové hry 
- odbíjená 
- florbal 
- hokejbal 
- všeobecná tělesná příprava 
- školní sportovní turnaje (fotbal, odbíjená, basketbal ....) 
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j) Školní žákovská knihovna 
 Žáci mají možnost pravidelného zapůjčování kvalitních knih ve školních knihovnách 
pro I. a II. stupeň. Knihovny se pravidelně podle finančních možností doplňují. Půjčovní doba 
čtvrtek od 9.40 – 9.55 hod. event podle domluvy. Počet výpůjček ve školní knihovně v tomto 
školním roce 434. 
 
k) Klub mladého diváka 
 Klub mladého diváka má na naší škole dlouholetou tradici. Žáci II. stupně mají 
možnost pravidelně navštěvovat v doprovodu dvou pedagogických pracovníků vybraná 
divadelní představení v pražských divadlech (velmi výhodné cenové relace). Každý měsíc 
navštíví představení různého žánru. O KMD je na II. stupni velký zájem. Celoročně je na  
1. patře k dispozici nástěnka s aktuálními informacemi týkajícími se jednotlivých představení.                            
 Přehled navštívených představení: 
 8. 11. 2012 – Divadlo pod Palmovkou – Rain Man 
 24. 1. 2013 – Divadlo V Celetné –  Na hlavu 
 12. 3. 2013 –Studio Ypsilon   - Drama v kostce pokus 2 
 29. 5. 2013 – Divadlo na Fidlovačce – Babička 
  
l) Školní družina 
 Školní  družina  je  využívána   dětmi  I. stupně, jejichž rodiče jsou v době po 
vyučování v zaměstnání. Koncepce práce  družiny  je založena na bázi volného výběru 
činností samotnými dětmi. Nejsme zastánci  povinné organizované náplně volného času po 
vyučování. Chceme, aby u dětí v této fázi dne došlo k jakémusi psychickému uvolnění po 
náročné školní výuce. Výběr  činností je v ŠD dost rozmanitý (společenské hry, práce 
z oblasti výtvarné a pracovní výchovy, videoherna – sledování pořadů pro děti, stolní tenis, 
práce na počítači, školní zahrada, hřiště a školní tělocvična – využití pro veškeré pohybové 
aktivity dětí, možnost vycházek do blízké Březiny atd.). Při škole pracuje také školní klub pro 
I. stupeň (nedružinové děti) a II: stupeň, a to v době polední přestávky. Žáci mohou strávit 
dobu mezi dopoledním  a odpoledním vyučováním hraním zajímavých her nebo sportováním. 
 V uplynulém školním roce nedošlo ve ŠD k žádným personálním změnám. 
 
G) b) PROJEKTY ŠKOLY  
  V uplynulém školním roce byly na naší škole realizovány tyto projekty: 
1. DEN DĚTÍ –  II. stupeň -  30. 5. 2013- div. předst. Trapas nepřežiju aneb ten řízek  
                                                nezvedej 
  -    I. stupeň –  30. 5. 2013 – hřiště v Kollárově ulici ve spolupráci s MěDDM 
              
 
 
 
 
 
 
2. BRANNÝ DEN – I. stupeň -  20. 6. 2013 
          -  II. stupeň – 21. 6. 2013 
 - projekt vypracovala zástupkyně řed. školy Mgr. B. Křížová ve spolupráci 
s vyučujícími a s vybranými žáky z 9. ročníků. 

- obě akce včetně opětovného nácviku evakuace školy proběhly v těsné spolupráci  
s městskou a státní policií, hasiči a zdravotnickým personálem 
 - projekt se pro svou efektivitu setkal s velkou odezvou u všech žáků i ped. pracovníků  
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 a v příštím roce bude opět realizován. 
 
3. „ADVENT 2012“ – I. a II. stupeň – 6 týdnů (listopad a prosinec) – vyučující I. a II. st. 
 
4. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH –prosinec 2012 – I. a II.  stupeň 
 
5. VESMÍR – září 2012 – 5. A, C 
 
6. PUTUJEME PO EVROPĚ – říjen 2012 – 5. A, C 
 
7. POHÁDKY V LITERATUŘE – prosinec 2012 – 5. A, C 
 
8. CESTUJEME PO ČESKÉ REPUBLICE -  leden 2013 – 5. A, C 
 
9. KALKULACE STRAVOVÁNÍ – květen 2013 – 5. A, C 
 
10. ZDRAVÍ ČLOVĚKA + ZDRAVÉ ZUBY – červen 2013 – 5. A, C 
 
11. POZNÁVÁME PŘÍRODU – duben 2013 – 2. A, 4. A 
 
12. KONCERT PRO NALUTAAYU ZAMU (V rámci projektu „Adopce na dálku“) 
 
13. ANGLICKÝ TÝDEN – výuka rodilými mluvčími – září 2012 – 7. r., říjen 2012 – 8. r. 
 
14. TONDA OBAL NA CESTÁCH 
 
H) PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 Prevenci sociálně-patologických jevů je na naší škole věnována velká pozornost, a to 
především v třídnických hodinách, ve výchově k občanství a zejména v různých besedách a 
dalších aktivitách pořádaných metodikem prevence ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími 
vyučujícími a schválenými vedením školy (viz. příloha č. 8)  

Prevence sociálně-patologických jevů byla jako vždy součástí většiny pedagogické 
práce. Metodik prevence každoročně vypracovává Minimální preventivní program,  jehož 
plnění průběžně sleduje a zpracovává v tzv. Hodnocení MPP.  
 Na škole pracuje výchovná komise, která má pět členů. Členové projednávají 
přestupky žáků v přítomnosti rodičů a navrhují preventivní opatření. V uplynulém školním 
roce jsme řešili jeden případ užívání návykových látek ve škole (alkohol). Máme však 
potvrzeno, že někteří žáci mimo školu kouří. Z tohoto důvodu proběhlo ve škole několik akcí 
zaměřených na prevenci. 
  
 
 
 
 
 
Nejčastější výchovné problémy z evidence metodika prevence 
1. Vzrůstající vulgární vyjadřování dětí mezi sebou, ojediněle vůči dospělým. 
2. Experimentování s alkoholem (1x) 
3. Kouření v areálu školy 
4. Záškoláctví u několika jedinců 



 17 

5. Náznaky agresivního chování dětí vůči sobě, někdy s náznaky počáteční šikany 
 
I. ŠKOLNÍ PARLAMENT  
 Ve  škole velmi dobře pracuje školní parlament pod vedením paní učitelky  
H. Čadilové. Jsou v něm zastoupeni žáci 5. – 9. ročníků, kteří se pravidelně scházejí a spolu 
se spolužáky ze svých tříd realizují naplánované akce (viz. příloha č. 9) 
 
 
J) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI ČŠI A O DALŠÍCH   
     INSPEKCÍCH A KONTROLÁCH  
 
  Ve školním roce 2012/13 proběhly na naší škole následující kontroly: 
 19. prosince 2012 – Kontrola požárního vodovodu 
            19. prosince 2012 – Kontrola přenosných hasicích přístrojů 
            3. května 2013  - Veřejnosprávní kontrola 
 
K) AUTOEVALUACE  
  Kvalita školy je v oblasti vzdělávání často diskutovaným pojmem, zejména 
v souvislosti realizace kurikulárních materiálů. V tomto případě škola musí rozvíjet koncept 
kvality poskytovaného vzdělávání. Žák obdrží vzdělávací služby, které více či méně očekává. 
Škola proto musí sledovat vlastní způsoby dosahování stanovených cílů a usilovat o co 
nejlepší naplňování očekávání a potřeb svých žáků a jejich rodičů. Škola proto reflektuje tyto 
požadavky a očekávání a usiluje o zlepšení výsledků. Autoevaluace ve škole je tudíž 
systematickým sbíráním, tříděním a vyhodnocováním dat podle určitých kritérií za účelem 
dalšího rozhodování. Základním cílem je hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, kterých 
škola dosáhla (viz. přílohy výroční zprávy). 
 Dlouhodobý proces autoevaluace bych si dovolila rozdělit do následujících kategorií: 
 
SILNÉ STRÁNKY 
 
V lidském potenciálu: 
aprobovanost vyučujících I. stupně 
univerzálnost vyuč. I. stupně 
ochota ke změnám a vzdělávání 
soudržnost kolektivu I. stupně 
spolupráce kabinetu AJ i ostatních učitelů 
spolupráce při využití didaktických materiálů a pomůcek 
vhodná věková různorodost ped. sboru 
flexibilita pedagogů 
 
 
 
V materiálním vybavení:   
dobře vybavené prostory ŠD včetně nového hřiště 
2 sály tělocvičny s vybavením, víceúčelové hřiště, sektor pro skok daleký  
možnost stravování ve škol. jídelně 
výborná poloha školy stranou od dopravního ruchu, uprostřed zeleně 
vybavenost PC, FY, Ch, výuka jazyků a škol. knihovna 
vybavení učebny logopedie a SCPU 
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V pedagogickém procesu: 
spolupráce s MŠ, I. a II. stupněm, se ŠD 
větší volnost v ped. procesu, mezipředmětové vztahy, výuka mimo lavice 
spolupráce s ekocentrem, s městskou knihovnou, s MěDDM a TJ 
vysoká úspěšnost při přijímání žáků na střední školy 
rozšířená výuka jazyků s mnoholetou tradicí 
zařazování alternativních metod 
dobrá úroveň odborných seminářů 
 
V ostatních faktorech: 
dobré jméno školy na veřejnosti 
spolupráce rodiny se školou 
účast v olympiádách a soutěžích 
pravidelná účast na kulturních akcích ve městě i mimo něj 
vyžití v přírodě 
nekuřácké pracoviště 
dobrá spolupráce se zřizovatelem 
dobrá spolupráce se školskou radou a výborem SRPZŠ 
 
RIZIKA 
 
Pro školství: 
malé finanční prostředky a způsob financování 
klesá zájem o práci ve školství pedagogů i ostatních lidí, zejména mužů 
 
Pro žáky: 
při přechodu na jinou školu nejednotnost učiva 
nedostatečný zájem některých rodičů o školní práci svých dětí, neadekvátní omlouvání  
jejich nedostatků a přestupků 
působení negat. sociálně patolog. jevů - drogy, šikana, alkohol, kouření – snadná dostupnost 
nedostatky v sociální komunikaci 
  
Pro rodiče: 
uvolňování kázně žáků, agresivita, strach z nového 
nedostatek času ze strany rodičů, nedostatečná komunikace mezi rodiči a žáky  
malá autorita rodičů u dětí 
přesouvání odpovědnosti rodičů na školu 
 
 
 
 
 
Pro vyučující: 
malá prestiž ve společnosti 
zvyšování administrativy 
nedostatečné finance 
neustálý stres, uvolněná kázeň žáků 
omezování kompetencí 
 
Pro společnost: 
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nekázeň žáků, agresivita, násilí 
ZŠ je ve společnosti podceňována 
budou vycházet žáci s menšími znalostmi 
narůstání počtu dětí ze sociálně slabšího prostředí 
ekonomické problémy 
 
PŘÍLEŽITOSTI 
 
Pro naši školu: 
větší využívání učebny logopedie 
spolupráce s MěÚ Vlašim 
spolupráce se žáky, kteří školu opustili a dosáhli významného úspěchu 
využití programů nových přístupů práce s dětmi  neped. organizacemi  
zapojení školy do různých programů 
ocenění pedagogů při mimoškolní činnosti 
více výměnných pobytů v zahraničí - využít fondy EU - Sokrates, Leonardo 
zapojení do grantů 
školní výlety 
dělení tříd na skupiny nejen v hodinách cizích jazyků a PČ 
pracovat s moderní technologií 
 
Pro školství: 
spolupráce -  MěDDM 
  Ekocentrum 
  TJ 
  DK Blaník 
  Hvězdárna 
  Policie 
  Městská policie 
  Besedy s psychology  
  S ostatními školami 
  Sportovní oddíly 
přibližování evropským trendům v jazycích 
zlepšení společenské prestiže a finančních podmínek učitelů   
 
SLABÉ STRÁNKY 
 
V lidském potenciálu: 
práce v trvalém stresu, přetíženost vyučujících 
vázne týmová práce pedagogů 
finanční ohodnocení práce nad rámec povinností 
přehnaná administrativa 
 
V materiálním vybavení: 
nedostatečné vybavení pomůckami na I. stupni a didaktickou technikou 
vybavení tříd nábytkem 
chybí učebna VV a kabinet VV 
nedostatečné vybavení některých kabinetů 
klimatizace v tělocvičně 
nedostatek prostoru pro relaxaci dětí 
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V pedagogickém procesu: 
nedostatek pedagogů - mužů 
velké procento věkově starších učitelů  
velký počet žáků v jazykových skupinách 
financování mimoškolní činnosti (kroužků apod.) 
naplněnost tříd (některé třídy až 30 žáků) 
odchod nadaných žáků z 5. ročníku do nižšího gymnázia 
 
V ostatních faktorech: 
nedisciplinovanost současné mladé populace 
zhoršená spolupráce některých rodičů se školou 
ničení školního majetku 
zlepšení spolupráce  mezi ek. úsekem a pedagogy 
mimosezonní dovolená 
malá informovanost o zkušenostech RVP v zahraničí 
problémy sociální skladby žáků 
 
Autoevaluace školy (viz. příloha č. 10) 
Plán  evaluace a autoevaluace učitele (viz. příloha č. 11) 
 
L) SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ   
 Všechny důležité záležitosti (např. zprávy ze ČMOSu, úpravy v prac. smlouvě, 
úvazky, atd.) jsou vždy předem projednány s odborovou organizací při škole. Spolupráci lze 
hodnotit pozitivně, nedocházelo k zásadním rozporům. 
   
M) ZÁV ĚR 
 Výroční zpráva je souhrnem hodnocených oblastí za uplynulý školní rok. Vážíme si 
dosažených úspěchů, které motivují nejen pedagogy, ale věříme, že i žáky a jejich rodiče. 
Z případných neúspěchů se snažíme vzít poučení, které by vedlo ke zkvalitnění práce a 
zlepšení výsledků.   
 I ve školním roce 2013/14 máme několik priorit: 
 1) Úspěšně dokončit  projekt „EU - Peníze školám“ 
 2) Fundovaně zajišťovat nejen odpovídající vzdělávání a potřeby, ale také zájmy dětí 
včetně ochrany před nežádoucími sociálně-patologickými vlivy, čehož chceme dosáhnout 
dobrou spoluprací s rodiči a různými odbornými a poradenskými institucemi. 
 3) Vytvářet vhodné podmínky a zázemí pro naplňování a rozvoj cílů ve třídě  
s Montessori výukou. 
 4) Ve spolupráci se zřizovatelem zahájit schválený projekt na  výměnu oken a 
rekonstrukci topné soustavy (jaro 2014). 
 5) Začít s modernizací kmenových tříd, event. odborných pracoven.   
Cílem je i v příštím školním roce prohlubovat spolupráci s rodiči, komunikaci a vytvářet 
dobré klima školy včetně udržení dobrého kreditu naší školy.   

Obsah výroční zprávy bude zveřejněn na našich webových stránkách a k nahlédnutí ve 
vestibulu školy, aby především rodičovská veřejnost  byla seznámena s náplní výchovně 
vzdělávací práce naší školy. 
  
 
N) ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
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  Další vzdělávání ped. pracovníků probíhalo podle „Plánu personálního rozvoje 
ped. pracovníků ZŠ Vlašim Sídliště  na rok 2012“ a je nedílnou součástí zkvalitňování úrovně 
školy. 
 Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili průběžně podle zájmu a finančních prostředků 
nabízených odborných seminářů. Vítáme zejména nabídku akreditovaných kurzů v rámci 
různých evropských projektů, které jsou pro školy pořádané zdarma.  

Zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2012 ve vztahu k plánu personálního 
rozvoje ped. pracovníků – viz příloha č. 6. 
 
O) ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  HOSPODA ŘENÍ  ŠKOLY V ROCE 2012 
 
  Oblast nákladů se pohybovala v úrovni příjmů. Hospodaření organizace nevyžadovalo 
žádné mimořádné dotace. 
 Příjmy v roce 2012 byly 22142487,06 Kč a výdaje 22142144,36 Kč. Hospodářský 
výsledek organizace vykázal 342,70 Kč. Tato úspora provozního příspěvku byla v souladu se 
zák. č. 250/2000 Sb.  přidělena do rezervního fondu. 
           
 
 
 
 
 
 
 
11. října 2013       Mgr. Olga Šťastná 
             ředitelka školy 
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