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Úvodní slovo ředitelky školy 

 

Vážené kolegyně a kolegové,  

vážení rodiče, 

vážení přátelé školy. 

 

 Předkládám Vám Výroční zprávu Základní školy Sídliště Vlašim, příspěvková 

organizace, která má za cíl zhodnotit uplynulý školní rok 2018/19 z pohledu výchovně-

vzdělávacího a z hlediska hospodaření. Jsem si vědoma toho, že výroční zpráva má být 

především o tom, co dělá školu školou, tedy o žácích, učitelích, nepedagogických pracovních, 

spolupracujících partnerech a organizacích, tedy o lidech. Proto její součástí je řada příloh, 

které mají vypovídající hodnotu o celoroční práci v uplynulém školním roce. 

 Do 24 tříd chodilo k 30. 9. 2018 499 žáků, průměrný počet na třídu byl 20,79. 

Po dubnovém zápisu jsme otevřeli 3 první třídy, 2 běžné a 1 Montessori. Celkem nastoupilo 

62 žáků. Od listopadu (v Montessori oddělení od října) měli budoucí prvňáčci možnost 

navštěvovat projekt Hra na školu, ve kterém se hravou formou mohli připravovat na učební 

proces. Formou her, písniček a říkadel si postupně osvojovali:  

a) jazykovou a sluchovou přípravu 

b) rozvoj matematických představ 

c) přípravu na psaní 

d) rozvoj fantazie a představivosti 

Součástí předzápisových příprav byla i návštěva předškoláků z vlašimských mateřských škol, 

ze školek z Domašína a Kladrub. 

 V uplynulém školním roce se naše škola zapojila do projektu „Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon I“ s názvem Připravujeme pro život. Podle 

zájmu a potřeby školy jsme čerpali a plnili následující aktivity: 

I.)   Personální podpora – školní asistent 

II.)  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – a) Vzdělávání pedagogických 

pracovníků zaměřeného na – inkluzi (27 uč.) 

                                             - čtenářskou gramotnost (23 uč.) 

                                             - matematickou gramotnost (20 uč.) 

                                             - cizí jazyky (6 uč) 

III.) Extrakurikulární rozvojové aktivity – Klub zábavné logiky a deskových her 

                                                                 - doučování žáků ZŠ ohrožených školním  

                                                                    neúspěchem 
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IV.) Spolupráce s rodiči žáků ZŠ – odborně zaměřená tematická setkávání (na téma 

                                                         kyberšikana)      

 Mnoho našich žáků bylo úspěšných ve vědomostních a sportovních soutěžích (viz 

příloha výroční zprávy). Vážíme si všech žáků, kteří se do soutěží zapojují, protože „Není 

důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Přesto nutno zmínit některé výrazné úspěchy: 

1. Zeměpisná olympiáda – Klejnová A., 6. B – 2. místo v okresním kole a 25. místo 

                                            v krajském kole  

2. Biologická olympiáda -  Čadilová Z., 9. B – 2. místo v okresním kole a 23. místo  

                                            v krajském kole  

3. Olympiáda z matematiky – Kuták O., 5. C – 2. místo v okresním kole 

4. Recitační soutěž – Syslová E., 9. B – 6. místo v krajském kole 

5. SCIO testování – druhý nejlepší výsledek ve Středočeském kraji  v testování OSP a třetí 

    nejlepší výsledek v kraji v testování v českém jazyce (E.Fantyšová 6.A), třetí nejlepší  

    výsledek v kraji v testování matematiky a druhý nejlepší výsledek v kraji v testování OSP 

    (J. Průcha 6. A). V Montessori oddělení máme radost z hudebně nadaného žáka Viktora 

    Stockera, který přivezl 2x vítězství v soutěži ve hře na akordeon, poprvé z Vídně a podruhé 

    z Klingenthalu v Německu. Viktor navštěvuje ZUŠ ve Vlašimi. 

 Od května 2018 se začala realizovat půdní vestavba díky projektu IROPU, ve které 

postupně vznikly 3 jazykové učebny, kabinety, 1 polyfunkční  učebna a sociální zázemí. 

Souběžně byly zrekonstruovány odborné pracovny FY, CH a PŘ. Navíc byl vybudován 

bezbariérový vstup a výtah. V současnosti probíhá vybavování těchto prostor novým 

nábytkem a pomůckami, které povedou k rozvoji, modernizaci a zkvalitňování výuky. 

I když 90 % finančních prostředků bylo použito z fondu EU, bez pomoci zřizovatele by se 

takto rozsáhlá a nákladná akce neuskutečnila. Proto velký dík zřizovateli Městu Vlašim. 

 Tolik stručný úvod, více v následujících kapitolách. 

 Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na průběhu školního 

roku 2018/19. 

       Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy  
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A)  Základní údaje o škole 

 

       A1 ŠKOLA      

 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace 

 

SÍDLO ŠKOLY:       Sídliště 968, 258 01 Vlašim 

 

PRÁVNÍ FORMA:   Příspěvková organizace 

 

IČO:                           47 082 917  

 

IZO:                            102 002 681 

 

IDENTIFIKÁTOR ŠKOLY:  600 042 162 

 

VEDENÍ ŠKOLY:    ředitel:  Mgr. Olga Šťastná  

      zást. ředitele: Mgr. Blanka Křížová (zást. ředitele  

                                                 pro II. st.) 

      statutární zást. ředitele školy Mgr. Marie Hlaváčková 

                                                 (zást. ředitele pro I. st.)  

 

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ:  79-01-C/01 Základní škola 

       

       A2 ZŘIZOVATEL 

  

ZŘIZOVATEL:  Město Vlašim, Jana Masaryka 302 

   kontakt: 313 039313  

   web: www.mesto-vlasim.cz 

 

 

 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP:  www.zssidliste.cz 

                reditel@zssidliste.cz  

 

IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY:  r4xmt7f 

 

DALŠÍ ÚDAJE:       škola s právní subjektivitou - od  1. 1. 1993 

             příspěvková organizace 

             školská rada - od 1. 9. 2005, počet členů: 9 

             SRPZŠ - od 4. 6. 2003, každá třída  - jeden zástupce  

   

             

 

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  vyhl. MŠMT č. 15/2005   Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

http://www.mesto-vlasim.cz/
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A3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

 Základní škola byla otevřena 1. 9. 1958, právní subjektivitu získala 1. 1. 1993.  

 Naše škola je školou sídlištní, což má své výhody – klidné prostředí se spoustou 

zeleně, dostupnost sportovního areálu Na Lukách a MěDDM, kam děti dochází na kroužky, 

ale také své nevýhody – starší zástavba převážně se staršími lidmi bez výrazné výstavby 

nových domů s mladými rodinami. 

 Škola se nachází ve dvou objektech. V hlavní budově jsou umístěny téměř všechny 

kmenové třídy, odborné pracovny a školní klub, kde mohou žáci trávit zajímavým způsobem 

polední přestávku, ve vedlejší budově tři třídy školní družiny a dvě třídy. 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 a cvičná kuchyňka. 

 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. V zadním traktu se nachází fotbalové hřiště 

s umělou trávou. Co nás v poslední době hodně trápí, je vandalismus, jehož důsledkem jsou 

poničené sítě kolem tohoto hřiště, odpadky včetně rozbitých lahví (zejména po víkendech a 

v době prázdnin). Z tohoto důvodu jsme se rozhodli tyto prostory monitorovat a čeká se na 

vybudování zdi, která by pomohla minimalizovat ničení. S výstavbou se začne koncem října 

event. v listopadu tohoto roku. 

 Před školou jsou dva pevně zabudované pingpongové stoly, které jsou v provozu 

zejména ráno před začátkem vyučování, v době polední přestávky a často i po skončení 

vyučování. Ve venkovním areálu se nachází zastřešené ohniště, u kterého občas probíhá 

výuka přírodovědných předmětů, event. výchovných předmětů, na I. i II. stupni a které by  

si zasloužilo rekonstrukci.    

  

 

Materiálně – technické podmínky školy 

 Učebny: FY a CH 

     2 učebny pro výuku AJ (1 vybavena sluchátky) 

     2 učebny pro výuku NJ (1 vybavena sluchátky) 

      učebna logopedie 

      učebna PŘ 

      učebna HV 

      učebna školních dílen 

  školní kuchyňka  

      počítačová učebna s 30 pracovními místy (průběžně inovována) 

                 internetová pracovna  

                            keramická dílna 

      školní knihovna pro I. stupeň 

      školní knihovna pro II. stupeň 

      učitelská knihovna  

      Výpočetní technika je pro žáky soustředěna v počítačové učebně ve II. patře (s 

připojením na internet). Vyučující mají své centrum výpočetní techniky ve sborovně. Všichni 

mají pro výuku a přípravu na ni notebooky.  Mohou využívat tiskárny a kopírky, ve 

spolupráci se sekretářkou i skener. V době polední přestávky mohou žáci pod vedením 

vyučujícího využívat počítačovou učebnu s internetem. Celá budova školy je kompletně 

zasíťovaná. 

  

Fond učebnic 
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 Fond učebnic je aktualizovaný, dle finančních možností školy jsou pravidelně 

dokupovány nové sady učebnic. Např. byl vypracován harmonogram na nákup nových 

učebnic na výuku anglického jazyka, který je postupně realizován. Pracovní sešity domlouvají 

jednotliví vyučující se žáky, kteří si je hradí sami. 

 Učební pomůcky 

 Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře odpovídající požadavkům příslušného 

učebního plánu. Jsou podle možností rovněž dokupovány. 

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 pro sprintové běhy 

          doskočiště pro skok vysoký a daleký 

 

A4) KONCEPCE ŠKOLY 

 

 Naše škola podporuje zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka s přihlédnutím  

k jeho individuálním schopnostem. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k pochopení 

nutnosti domluvit se cizím jazykem a k dodržování pravidel obecné slušnosti. 

 Vzdělávací program školy klade velký důraz na trvalost poznatků a jejich propojenost 

s praktickým životem. Žáky vedeme k iniciativě, samostatnosti a sebehodnocení s přáním 

vytvořit u nich pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat je k celoživotnímu učení. Snahou je 

vychovat z žáka odpovědného, slušného a soběstačného člověka.  

 Prioritou je vytvořit ve škole pozitivní klima, dát stejnou šanci a péči všem žákům, 

vést je k dodržování stanovených pravidel, používat co nejefektivnější metody a formy výuky 

a využívat moderní technologie, stejně tak i alternativní metody výuky. Ty lze velmi dobře  

uplatňovat, sledovat a vyhodnocovat zejména v systému Montessori, kde jsme získali velmi 

dobrou zpětnou vazbu díky vnější supervizi, která proběhla ve všech třídách Montessori ve 

druhém pololetí. Velkou snahou je, aby oba systémy – Montessori a klasický, vedle sebe 

funkčně existovaly a vyučující z obou systémů spolupracovali. Proto se v červnu uskutečnil 

projekt, kdy se žáci z 5. tříd Montessori učili společně s páťáky z klasiky a následovala 

celodenní vycházka. V podobných aktivitách chceme pokračovat i v roce 2019/20. 

 Koncepce naší školy je založena na autonomii osobitosti učitele a žáka a hledáním 

rovnováhy mezi volností a právy na jedné straně a odpovědností a povinnostmi na druhé 

straně. Jde o trvalý proces, který se stále vyvíjí a formuje všechny zúčastněné. Jedná se o 

vztah spolupráce a důvěry. Obě strany uznávají svoji roli, která přináší určité povinnosti (pro 

učitele jsou dány příslušnými předpisy, pro žáka jsou zakomponovány ve školním řádu a 

předpokládají dodržování pravidel vůči všem dospělým i sobě navzájem).  

 Naše koncepce klade důraz na to, aby žák nejen získával vědomosti a dovednosti 

z jednotlivých předmětů, ale aby byly respektovány i jeho ostatní potřeby: 

 - život v sociální skupině (vztahy s vrstevníky, spolupráce, společné aktivity …) 

 - vztahy s učiteli 

 - mimoškolní aktivity 

 - klima školy – atmosféra 

 - vnímání radosti, zklamání, úspěchů i neúspěchů (hledání optimálního řešení – vědět  

              na koho se obrátit o pomoc).  

 - umět si poradit v různých životních situacích 

 - umět se orientovat v zásadách zdravého životního stylu 

 - každá vyučovací hodina by měla být pro žáka zajímavá a měl by se v ní maximálně  

              zapojit 
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 - dát prostor pro samostatnost 

 - vzbuzovat zájem o dění kolem nás (nebýt lhostejný) 

 - naučit děti chápat důležitost rovnováhy životního prostředí a vést je k všeobecné  

              samostatnosti 

 - klademe důraz na zvládnutí základní jazykové vybavenosti v angličtině (dále v 

              německém a ruském jazyce) 

 - podporujeme zájem žáků o jednotlivé okruhy a obory vzdělávání 

 Z tohoto důvodu organizujeme školní kola vědomostních soutěží a nejúspěšnější žáky 

vysíláme reprezentovat do okresních kol prakticky všech pořádaných vědomostních 

olympiád. Stejně tak využíváme sportovního potenciálu žáků, kteří naši školu velmi dobře 

reprezentují ve sportovních soutěžích (viz přílohy VZ).  

 Škola nesmí žádnou z těchto potřeb zanedbávat, protože jedině tak jí dodává „lidský 

rozměr“. Na druhé straně musí klást důraz na vědomosti žáků, musí jim pomáhat najít systém 

v učení, v orientaci v učivu a pomáhat žákům rozšiřovat svůj obzor a všeobecné znalosti. 

   

      Naplňování vytyčených cílů (návaznost a prohlubování ze školního roku 2017/18):  

 1) 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, různými odbornými a poradenskými institucemi, pořádáním 

preventivních programů. 

 2) Individualizace vzdělávacího působení 

 3) Zapojovat se do výzev a nabízených projektů – např. výzva OPVV-Šablony I – 

                 připravit Šablony II 

 4) Úzce spolupracovat s MAS Blaník a podílet se na dokumentu Strategie města 

 5) Odměnit žáky s výborným prospěchem, věnovat pozornost nadaným žákům 

 6) Pokračovat na zdokonalování spolupráce s MŠ (návštěva předškoláků, vyučujících 

                1. tříd v MŠ atp.)   

 7) Modernizace školních prostor (dokupování moderních pomůcek, dovybavení  

                 nábytkem atd.) 

 8) Vytvářet vhodné podmínky a zázemí pro třídy s Montessori výukou – zajistit 

                 podmínky pro vhodnou variantu ve 4. a 5. ročníku (rozdělení do dvou tříd) 

9) Dle ŠVP realizovat projekty v jednotlivých vyučovacích předmětech – vzájemná  

                 propojenost předmětů 

10) Zaměřit se na všestranný rozvoj tělesné a sportovní připravenosti jak na I., tak i na   

      II. st. 

11) Systematicky zkvalitňovat prostředí školy, dle finančních možností neustále 

      modernizovat výuku (maximálně využít výtvarného a tvořivého potenciálu 

      vyučujících) 

12) Maximální pozornost věnovat výuce cizích jazyků (AJ, NJ, RJ) 

13) Minimalizovat projevy rizikového chování v souladu s MPP (šikana, kyberšikana, 

                   záškoláctví ….) 

14) Klást důraz na čtenářskou a finanční gramotnost a etické cítění 

15) Vyžadovat v hodinách sebehodnocení, pochvaly (ústní, event. písemné) za dobře 

                  vykonanou práci      

 16) Koordinovat finalizaci výzvy IROPU na rekonstrukci odborných pracoven  

                  a bezbariérovosti školy 

 17) Věnovat zvýšenou pozornost dětem s poruchami učení a ze sociálně  

                  znevýhodněného prostředí                         

18) Vytvářet dobré klima školy  
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 Výuka všech předmětů probíhá podle platných učebních plánů.  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 výběrové jazykové 

skupiny, ve které probíhá výuka anglického jazyka stejně tak jako ve zbývajících, 

nevýběrových. U výběrové skupiny je preferována výuka cizího jazyka i tím, že od 6. ročníku 

je 2. cizí jazyk (německý, ruský) zařazen jako volitelný předmět, u zbývajících až od 8. 

ročníku. Výběr žáků umožňuje postupovat rychleji a rozšiřovat obzor probíraného učiva. 

 I přes preferenci výuky cizích jazyků klademe důraz na kvalitní výuku ostatních 

předmětů.  

Ve výuce  se snažíme využívat všech moderních metod: 

- využívání  speciálních učeben pro výuku cizích jazyků, jedné učebny pro práci 

   na počítači  (30 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   

- pořádání motivačních besed, exkurzí a vycházek 

- maximální využívání dobré polohy školy, to znamená blízkost sportovišť  - areál 

   Na Lukách, zimní stadion 

-  využívání obou sálů tělocvičen, tělocvična je i po skončení výuky zhruba od 16 hodin 

   na základě řádných smluv pronajímána sportovním oddílům, kroužkům při MěDDm atd. 

- 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  

- 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. 

   

Snaha  učitelů i ostatních 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. 

    

Integrovaní žáci 

Na škole jsou rovněž žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Pro tuto oblast je 

na škole vytvořen dlouholetý systém sledování žáků, jejich evidence a práce s nimi. 

Dokumentace těchto žáků je výchovnou poradkyní pravidelně doplňována, řešení a potřeby 

sledovaných žáků jsou projednávány individuálně s příslušnými vyučujícími, třídními učiteli i 

rodiči. O stavu podává výchovná poradkyně zprávu na pedagogických radách. 

Spolupracujeme s PPP Vlašim, SPC Benešov a dalšími školními poradenskými zařízeními 

(podle volby rodičů). 

 

Přehled integrovaných žáků se SPUCH / z toho s IVP. 

Školní rok 2018 / 2019 

 

    Chlapci  Děvčata  Celkem 
1. A   0   0   0 
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1. B   1/1   1/1   2/2 

2. A   1/1   1/1   2/2 

2. B   3/3   0   3/3 

3. A   3/1   1/1   4/2 

3. B   0   0   0 

3. C   2/2   0   2/2 

MOZ   1/1   0   1/1 

MOJ   1/1   0   1/1 

4. A   0   0   0 

4. B   1/1   0   1/1 

5. A   0   0   0 

5. B   3/1   0   3/1 

MOS   2/2   2/2   4/4 

MOV   3/3   0   3/3 

1.stupeň  21/17   5/5   26/22 

 

 

6. A   4/3   1/1   5/4 

6. B   2/1   0   2/1 

7. A   2/1   3/3   5/4 

7. B   2   1   3 

8. A   0   3/2   3/2 

8. B   2/1   2/1   4/2 

9. A   1   0   1  

9. B   0   0   0 

2.stupeň  13/6   10/7   23/13 

 

A5)  ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

   

 Školská rada byla zřízena v září roku 2005,  předsedkyní   školské rady je  

Mgr. Olga Svatoňová. 

Školská rada má 9 členů:   

za Město Vlašim – Karel Balík, Blanka Šmídová, Eva Venderová 

za zákonné zástupce žáků: Hedvika Bohuslavová, Martina Svitáková, Jaroslava Trochtová 

za pedagogické pracovníky: Olga Svatoňová, Alena Vondráková, Eva Zimandlová 

Školská rada se schází 2 krát ročně. Ve školním roce 2018/19 se schůze konaly 7. 11. 2018 

(projednání a schválení výroční zprávy) a 17. 4. 2019 (projednání rozboru hospodaření za rok 

2018 a rozpočtu na rok 2019). Pravidelně jsou diskutovány otázky vyplývající z aktuálního 

chodu školy. Zasedání školské rady se pravidelně účastní ředitelka školy. 

  

A6)  ÚDAJE O SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ PŘI ZŠ SÍDLIŠTĚ VLAŠIM 

   

 Každá třída má ve výboru svého zástupce (24 třídních důvěrníků). Výbor spolku zve 

na své schůzky předsedkyně spolku p. Martina Svitáková (cca 2 x ročně). Loni se schůzka 

konala 22. 11. 2018 a další důležité záležitosti třídní důvěrníci řešili e-mailem. Na těchto 

jednáních jsou projednávány zásadní dokumenty a akce  (školní řád, rozpočet, potřeby školy, 

činnost školy, příspěvky, spolupráce se ŠJ atd.). SRPZŠ všestranně podporuje akce a potřeby 

dětí. Spolupráce je velmi dobrá. ZŠ organizuje 3 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 
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poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP Vlašim, 

s Policií ČR, s Městskou policií Vlašim a sociálním odborem MěÚ. Rodiče jsou o chodu 

školy informováni nejen na třídních schůzkách a osobních konzultacích, ale také 

prostřednictvím webových stránek školy, event. vlašimského Zpravodaje.  

 

B)   PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU 

       SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU  

 

RVP  79-01-C Základní škola 

 

UČEBNÍ DOKUMENTY 

 

B1  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.  

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. 

Stal se i pro další roky živým dokumentem, který aktuálně reaguje na potřeby školy, žáků a 

který je průběžně aktualizován dle metodických pokynů MŠMT. 

Vzdělávací priority školního vzdělávacího programu „Přítomností pro budoucnost“ 

  - Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků 

 - Rozvíjet schopnosti jazykově nadaných žáků – pokračovat v tradici výuky cizích  

    jazyků  

- Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních 

    sportovních aktivitách 

- Rozvíjet komunikační dovednosti žáků 

 - v mateřském jazyce 

 - v cizích jazycích 

 - v informačních a komunikačních technologiích 

 - v sociálních vztazích 

- Vhodně motivovat práci 

- Uvědomit si vlastní schopnosti 

- Umět se učit 

- Schopnost přijmout individuální životní roli 

- Pracovat ve skupině 

- Poučit se z vlastních chyb 

- Aplikovat získané poznatky do praxe 

- Sebekritické zhodnocení vlastních výsledků 

- Posilovat sebedůvěru  

- Ve spolupráci s metodikem prevence podporovat a rozvíjet veškeré aktivity     

    související  s prevencí sociálně patologických jevů     

- Vytvářet dobré klima školy jak pro žáky, tak i pro všechny zaměstnance 

Základní škola vedle vzdělávacího programu „Přítomností pro budoucnost“ zajišťuje 

vzdělávání pro třídy Montessori v programu „Přítomností pro budoucnost – Montessori“. Na 

jeho konečné podobě se neustále pracuje.  Časově i metodicky je náročná oblast „Kosmická 

výchova“, proto jsme navázali spolupráci se supervizorkou ze ZŠ Na Beránku v Praze. I tento 

program tvoří páteř vzdělávacího systému. V obou programech jednotliví vyučující  využívají 

svých zkušeností a tvořivosti při plnění výchovně vzdělávacích cílů při použití jednak 
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tradičních metod a forem práce, které považujeme mnohdy za nezastupitelné, ale též metod a 

forem práce moderních a aktivizujících, a to vždy se zřetelem k žákovi, k jeho individuálním 

potřebám a možnostem.   

Vzdělávací strategie školy vychází ze skutečnosti, že základní škola má poskytovat 

všeobecné vzdělání s cílem o co nejvšestrannější rozvoj schopností, dovedností a vědomostí 

žáků. Proto se snažíme věnovat odpovídající pozornost všem předmětům a klíčovým 

kompetencím vyplývajících z učebních plánů a osnov. 

V rámci vyučovacích hodin využívají vyučující možnosti skupinového vyučování, 

zejména v Montessori třídách, což vede k větší efektivitě vyučování. Žáci jsou vedeni k větší 

samostatnosti, vzájemné spolupráci a ke komunikaci. 

V našem ŠVP ZV nadále zůstává v centru pozornosti žák. Dává mu šanci rozvinout 

jeho vědomosti a dovednosti. Nemalá pozornost je věnována i sebehodnocení žáků v každé 

vyučovací hodině a v každém klasifikačním období, kritickému pohledu na práci každého 

jedince. Ukazuje se, jak je stále nelehké pro některé žáky zhodnotit před ostatními svoji práci, 

pojmenovat, co umí a kde má ještě rezervy. 

Cesta k dosažení stávajících i nově vytčených cílů je postupná, jedná se o dlouhodobý 

vývoj každého jedince. Snažíme se, aby následné zařazení žáka do společnosti bylo založeno 

na dobrých základech vytvořených námi pedagogy a jejich využití v dalším studiu a životním 

uplatnění.  Škola je jednotícím prvkem, který odhaluje společné cesty výchovy a 

vzdělání.    

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, dopravní výchova, 

mediální výchova, osobnostní a sociální výchova atd.).  

 

Pozitiva: 

- určité zlepšení zájmu žáků o výchovně-vzdělávací proces 

- žáci lépe pracují s neznámým textem, učí se vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů 

- daří se zlepšovat klima ve třídách, tolerovat názory ostatních (zejména díky aktivitám TU  

   a MP) 

- prezentace žákovských prací, zařazování aktuálních témat zpracovaných nadanými žáky 

  s využitím moderních technologií 

- pomoc žákům slabším (smíšené skupiny) 

- daří se zapojovat žáky do aktivit spojených s prezentací školy na veřejnosti (školní časopis,  

  regionální deníky, webové stránky školy, soutěže, olympiády) 

- zvýšený zájem o cizí jazyky 

- práce v týmu, kooperace 

- žáci jsou vedeni k vytváření vlastního portfolia (zejména v Montessori třídách) 

- diskuse při probírání těžší látky, hledání správné cesty k pochopení 

 

Negativa: 

- mezery přetrvávají v pravidelné přípravě žáků na vyučování, učení je pouze nárazové, chybí 

důslednost a pravidelná domácí příprava 

- chybí některé pomůcky a didaktické vybavení pro některé předměty (VV, Z, CZJ, … 

finanční prostředky nejsou úplně dostačující – pomáhá spolupráce se SRPZŠ (např. nákup 

knih do žákovské knihovny, map do kabinetů Z, PŘ, DĚ atd.)) a spolkem Montessori (dotace 

pomůcek, vzdělávání vyučujících) 
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- chybí školní pozemek pro pracovní činnosti – žáci se v PV starají o zeleň v exteriéru a  

pokojové květiny v interiéru školy 

- rezervy se objevily i v oblasti chování některých žáků k vyučujícím, k sobě navzájem 

- žáci nevyužívají možnosti konzultací např. před přijímacími zkouškami, neinformují se na 

probírané učivo v době absence, někteří nemají doplněné zápisy v sešitech 

- objevuje se stále lehkomyslný přístup nejen k pomůckám, ale obecně k majetku školy, ŠD   

 

B2 UČEBNÍ PLÁN ŠVP PRO I. STUPEŇ 

 

 

      Ročník   Disp. Celkem 

       Předmět    1.    2.    3.    4.    5. hod. hodin 

Český jazyk 7+2 7+2 7+1 6+1 6+1 7 40 

Cizí jazyk - AJ 0+1 0+1 3 3 3 2 11 

Cizí jazyk               

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24 

Informatika         1   1 

Náš svět 2 2 2 3 3+1 1 13 

Hudební výchova 1 1 1 1 1   5 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1+1 1 8 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2   10 

Pracovní výchova 1 1 1 1+1 1 1 6 

Skutečná hod. 
dotace 21 22 24 25 26 16 118 

minimum / 
maximum 18/22 18/22 22/26 22/26 22/26     

Celk. povinná 
dotace     118     16 118 
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B3 UČEBNÍ PLÁN PRO II. STUPEŇ 

 

                    Ročník       
Disp
. Celkem 

         Předmět    1.    2.    3.    4.    5.    6.     7.     8.     9. hod. hodin 

  Český jazyk           4 4 4 3+1 1 16 

  Cizí jazyk - AJ           3 3 3 3   12 

  Cizí jazyk - druhý              -    - 3    3 0 6 

  Matematika           4 4 3+1 4+1 2 17 

  Informatika           1    -    -    -   1 

  Dějepis           1+1 2 2 2 1 8 

  Výchova k občanství           1 1 1 1   4 

  Fyzika           1 1+1 2 2 1 7 

  Chemie              -    - 1+1 2 1 4 

  Přírodopis           1+1 1+1 2 2 2 8 

  Zeměpis           1+1 1+1 2 2 2 8 

  Hudební výchova           1 1 1 1   4 

  Výtvarná výchova           2 2 1 1   6 

  Výchova ke zdraví              - 1 1 1   3 

  Tělesná výchova           2 2 2 1+1 1 8 

  Pracovní výchova           0+1 1 1 1 1 4 

 VP 1 
Cizí jazyk (2)    (jaz. 
sk.)           0+3 0+3     6 6 

  
Praktika z Čj (nejaz. 
sk.)           0+1 0+1    -    -     

 VP 2 
Praktika z M (nejaz. 
sk.)           0+1 0+1    -    - 6 6 

  
Sport. vých.  (nejaz. 
sk.)           0+1 0+1    -    -     

  Skutečná hod. dotace 21 22 24 25 26 29 30 31 32 18 122 

  minimum / maximum 
18/2
2 

18/2
2 

22/2
6 

22/2
6 

22/2
6 

28/3
0 

28/3
0 

30/3
2 

30/3
2     

  Celk. povinná dotace     118       122     18 122 
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 B4  UČEBNÍ PLÁN ŠVP – I. STUPEŇ – MONTESSORI PROGRAM 
 
Třídy Montessori splňují celkový počet hodinových dotací. 

Předmět Kosmická výchova zahrnuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a svět 

práce. 

Učební plán v Montessori výuce je orientační. Vyučování nemá pevný rozvrh hodin ani 

pevnou délku hodin, žáci si řadí činnosti podle své volby a věnují jim tolik času, kolik 

pro kvalitní splnění úkolu potřebují. 

 

 
Zhodnocení práce v Montessori oddělení při ZŠ Sídliště ve školním roce 2018/2019 

 

Již od roku 2013/2014 nabízí rodičům ZŠ Sídliště Vlašim také výukový systém vycházející 

z pedagogiky Marie Montesssori. V tomto oddělení pracovalo celkem 71 žáků. Byli rozděleni 

do třech tříd: 

MOJ (1., 2., 3., ročník) 25 žáků 

MOZ (1., 2., 3., ročník) 23 žáků 

MOV (4., 5. ročník)       23 žáků 

Bylo zde celkem 6 žáků s nárokem na pomoc asistenta pedagoga a 11 žáků s individuálním 

vzdělávacím plánem.  

 

Z 8 žáků 5. ročníku byl 1 přijat na Gymnázium v Benešově, 2 žáci byli přijati na Gymnázium 

ve Vlašimi, 4 žáci pokračují 6. ročníkem při ZŠ Sídliště a 1 žákyně přešla do 6. ročníku na ZŠ 

Vorlina.  

 

Pedagogický sbor, který je složen z třídních učitelů, učitelky angličtiny a z asistentů 

pedagogů, se schází jedenkrát měsíčně na Metodickém sdružení s vedením školy a 

s předsedou spolku rodičů. Metodické sdružení řeší celkovou koncepci oddělení, plánování, 

aktualizaci ŠVP, komunikaci s rodiči, finanční podporu Montessori spolkem a připravenost 

prostředí pro Montessori pedagogiku.  
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Tabulace učebního plánu I.stupeň Montessori 
 

M  

  

 

  Učební plán ŠVP - I.stupeň

Ročník Disp. Celkem

       Předmět    1.    2.    3.    4.    5. hod. hodin

Český jazyk 7 2 7 2 7+1 6+1 6+1 7 40

Cizí jazyk - AJ 0+1 0+1 3 3 3 2 11

Cizí jazyk

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24

Informatika 1 1

Kosmická výchova 3 3 3 4+1 4+1 2 19

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1+1 1 8

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Skutečná hod. dotace 21 22 24 25 26 16 118

minimum / maximum 18/22 18/22 22/26 22/26 22/26

Celk. povinná dotace 118 16 118
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Způsob výuky podle Marie Montessori umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější tempo a 

formu vzdělávání. Samozřejmostí je připravené prostředí, věkově smíšené třídy, Montessori 

pomůcky. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce. Výuka ve třídách probíhá 

v blocích, děti neznají zvonění.  Dopolední vyučování má dva devadesátiminutové bloky, 

odpolední vyučování má stejnou formu jako v běžných třídách. Život tříd je spojen s řadou 

aktivit, které přesahují rámec běžných tříd základní školy. Během celého školního roku 

pracujeme na mnoha projektech. Při realizaci projektů se zapojují i rodiče, jsou mezi nimi 

nadšení pomocníci a rádci. Projekty se také zpracovávají za velké pomoci pracovníků muzea, 

kteří vytváří pro naše žáky zajímavé programy. Vzhledem k růstu počtu dětí v tomto systému 

připravuje škola pro příští školní rok nové prostory v hlavní budově. 

 

Základní filozofie vzdělávacího programu základní školy Montessori 

• utváření nového vztahu dospělého k dítěti, respekt k jeho individualitě, podpora jeho 

potřeb a zájmů, rozvoj jeho osobnosti a sebeutváření. Učitel je rádce a partner, který 

pomáhá, organizuje, nabízí a inspiruje. Vede děti k aktivnímu, samostatnému a 

efektivnímu vzdělání, rozvíjí jejich samostatnost a nezávislost.  

• svoboda dítěte a podpora jeho iniciativy, pohybu a volby činnosti  

• výchova k zodpovědnosti za vlastní jednání  

• možnost stávat se samostatným, svobodným, aktivním člověkem, odpovědným za své 

jednání  

• objevování poznatků samotným dítětem, které je vedeno svým zájmem. Dítě 

postupuje v souladu se svými individuálními a vývojovými potřebami a možnostmi a 

aktivně se podílí na procesu učení (není jen jeho pasivním příjemcem).  

• frontální vyučování je nahrazeno mnohostrannou organizační, obsahovou i metodickou 

diferenciací 

• respektování senzitivních období a polarizace pozornosti  

• připravené prostředí umožňuje dětem intenzivní samostatné využívání didaktických 

pomůcek a materiálů, pomocí nichž lze znázornit i abstraktní učivo 

• celostní učení  

• vedení dětí k respektování se navzájem, ke spolupráci a vzájemné pomoci  

• vedení dětí k získávání dobrého pocitu z práce a uvědomování si svých možností 

• aktivní partnerství s rodiči, otevřenost školy vůči širokému okolí  

 

Rozšiřující metody práce    

Tato koncepce umožňuje realizovat současné moderní trendy v oblasti vyučování: 

• projektové vyučování 

• skupinovou práci 

• globální výchovu 

• problémově orientované vyučování 

• kritické myšlení  

• učení kompatibilní s tím, jak se učí lidský mozek 

• integrovanou tematickou výuku   

• komunikační dovednosti ve výuce  

• co největší rozvinutí individuálních schopností  

  

   

Při projektovém vyučování učitel připravuje a zařazuje různé metody práce (individuální i 

kooperativní), při kterých se realizují klíčové kompetence. Děti tedy střídají různé způsoby 

práce podle zadání učitele. Při společné práci se spolužáky – ve dvojicích a skupinách – pak 
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mohou pozorovat různé metody práce u svých spolužáků – mohou zkoušet, experimentovat a 

poznávat, jaký styl a metoda práce jim samotným vyhovuje. Materiály, které děti k projektům 

zpracovaly, si zakládají do svého portfolia, které je dokladem o postupu práce každého dítěte. 

Při vedení portfolia se děti učí třídit a zakládat své pracovní materiály. Portfolio je součástí 

podkladů pro slovní hodnocení školní práce žáků. 

 

 

 

 

B5) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 

   

 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 

 

B6) METODICKÁ SDRUŽENÍ 

 

 Práce met. sdružení je zaměřena na plnění ŠVP, koordinaci postupů při plnění 

hlavního poslání a plánu školy. Tvoří ho všichni učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, 

kteří spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení 

v pedagogické a výchovné oblasti.  

Úkoly metodického sdružení  

- sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření 

- sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky 

- metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky se speciálními vzdělávacími  

   potřebami 

- vytvářejí podmínky pro účast žáků v soutěžích a olympiádách (Pythagoriáda, Matematická  

   olympiáda, Biologická olympiády, Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda z chemie a   

   fyziky, Konverzační soutěž v anglickém jazyce atd.). 

- podílejí se na tvorbě ŠVP 

- vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí apod. 

 

B7 SEZNAM PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ 

Metodické sdružení pro I. stupeň – E. Zimandlová 

ČJ, Dě, VO – J. Míková 

Cizí jazyky – H. Štětinová 

CH, Př, Z, VKZ – A. Vondráková 

M, F, Inf – R. Dvořák 

HV,VV,  TV, PV, SPV –  S. Doubková 

V průběhu školního roku se uskutečnily tři schůzky MS a PK (září, leden, květen) 
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B8) AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLNÍCH UČEBNÍCH PLÁNŮ 

 

 Žáci 7. ročníků absolvovali lyžařský kurz ve dvou turnusech. První turnus pod 

vedením J. Jeništové proběhl od 12. 1. do 19. 1. 2019 v Zadově na Šumavě a zúčastnilo se ho 

celkem 27 žáků ze třídy 7. B doplněných o žáky z 8. A a 8. B. třídy. 

Druhý turnus proběhl v termínu 13. 1. až 18. 1. 2019, protože na rezervované chatě vznikl 

technický problém a muselo být zajištěno náhradní ubytování. Konal se pod vedením Dany 

Slaninové v Pasekách nad Jizerou a zúčastnilo se ho  25 žáků ze 7. B a zájemců z 6., 8. a 9.  

ročníků.  

Hodnocení: všichni žáci se naučili lyžovat, popř. se v lyžování zdokonalili.  

Žáci 1. a 2. ročníků absolvovali kurz plavání s dotací 20 hodin, celkem se plavání 

zúčastnilo 124 žáků.  

            Žáci  1. – 9. ročníků absolvovali v měsících listopad 2018 až leden 2019 hodiny 

bruslení – cca 498 žáků.  

 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 2018 – Národní testování – 6. ročník (ČJ, M a OSP + AJ) 

 listopad 2018 – Národní testování – 9. ročník (ČJ, M, AJ – NJ, OSP) 

 duben 2019 – Národní testování 3. C (Montessori) 

Výsledky testování ve všech sledovaných předmětech (ČJ, M, AJ) jsou vesměs v pásmu 

průměru, opět – např. v ČJ, mírně nadprůměrné. SCIO testování – druhý nejlepší výsledek ve 

Středočeském kraji  v testování OSP a třetí nejlepší výsledek v kraji v testování v českém 

jazyce (E.Fantyšová 6.A), třetí nejlepší výsledek v kraji v testování matematiky a druhý 

nejlepší výsledek v kraji v testování OSP (J. Průcha 6. A).  Žáci si současně zvykají na 

způsoby tohoto testování na SŠ a VŠ. 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.  

Za aktivní přístup ke zjišťování výsledků žáků obdržela naše škola opakovaně titul 

Aktivní škola. 

 

C)  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  

 

C1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2018/19 (k 30. 6. 19) pracovalo na škole : 

a) 37 pedagogických pracovníků, z toho  I. stupeň  -  16 

          II. stupeň  -   14  

         ŠD  -     4 

          vedení šk. -      3  

b) 7 asistentů pedagoga 

    1 školní asistent (Šablony) 

     

c) 7 správních zaměstnanců, z toho uklízečky – 6 

                 školník – 1 

 

d) 2 TH pracovnice, z toho ekonom – 1 

           mzd. účetní a sekretářka   - 1 
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C2. PEDAGOGICKÝ SBOR 

 

 Složení pedagogického sboru je velice kvalitní. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou 

kvalifikovaní.  

 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 již v prvním a druhém ročníku. 

 Dva kvalifikovaní pedagogové mají státní zkoušku ze spec. pedagogiky. Osvědčení o 

absolvovaném kurzu ambulantního dyslektického nácviku mají další 2 vyučující. 

 Naše škola se pravidelně zapojuje do vědomostních soutěží (F, M, Př, Dě, Z, ČJ), 

recitační soutěže, konverzačních soutěží v cizích jazycích (AJ) a v neposlední řadě i do 

sportovních soutěží. Naši žáci dosahují v uvedených soutěžích velmi dobrých výsledků, 

dokonce  se opakovaně účastní  krajských a celostátních kol (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.    
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SEZNAM 

 

Příjmení a jméno, titul  

Bayerová Dana Učitelka I. st. 

Birhanzlová Jitka Asistentka pedagoga 

Daňková Jarmila Mgr. Učitelka I. st. 

Daňková Radomíra Mgr. Učitelka I. st. - Montessori 

Dobíhalová Romana Mgr. Učitelka I. st. 

Doubková Světlana Mgr. Učitelka II. st. 

Dvořák Radomír Ing. Učitel II. st. 

Fantová Olga Mgr. Učitelka II. st. 

Filipová Jana Vychovatelka ŠD, Školní asistent 

Havelková Michaela Bc. Vychovatelka ŠD, Asis. pedagoga 

Havlíčková Petra Mgr. Učitelka II. st. 

Hlaváčková Marie Mgr. Zástupkyně ředit. školy 

Učitelka II. st. 

Jeništová Jana Mgr. Učitelka I. st. 

Karellová Iva Mgr. Učitelka I. st. - Montessori 

Kopecký Rudolf Bc. Asistent pedagoga 

Křížová Blanka Mgr. Zástupkyně ředit. Školy 

Učitelka II. st. 

Kubínová Kateřina Asistent pedagoga 

Kuřetová Monika Mgr. Učitelka I. st. - Montesssori 

Leblová Eva Mgr. Učitelka II. st. – na MD 

Maťhová Jana Vychovatelka ŠD, Asis. pedagoga 

Míková Jana Mgr. Učitelka II. st. 

Moravcová Kateřina Mgr. Učitelka II. st. 

Metodik prevence 

Morkesová Lenka Mgr.  Učitelka I. st. 

Navrátilová Bohumila PhDr. Učitelka II. st. 

Průšová Valerie Mgr. Učitelka II. st., Výchovný poradce 

Sechovcová Eva Ing. Učitelka II. st. 

Skalická Ivana Mgr. Učitelka I. st. - Montessori 

Slabá Renata Mgr. Učitelka I. st. 

Slaninová Dana Mgr. Učitelka II. st. 

Svatoňová Olga Mgr. Učitelka II. st. 

Šopová Hana  Mgr. Učitelka II. st. 

Šťastná Olga Mgr. Ředitelka školy 

Učitelka II. st. 

Štětinová Hana Mgr. Učitelka II. st. 

Švecová Eva Vychovatelka ŠD 

Vesecká Dagmar Mgr. Učitelka II. st. 

Vodolánová Miluše Mgr. Učitelka I. st. 

Vokálová Markéta Mgr. Učitelka I. st. 

Volf Steven Robert Asistent pedagoga 

Vondráková Alena Mgr. Učitelka II. st. 

Vrbatová Radka Mgr. Učitelka I. st. 

Zimandlová Eva Mgr. Učitelka I. st. 
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C3 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI 

 

SEZNAM 

 
Fialová Marie uklízečka 

Hrdličková  Dana uklízečka 

Kulíčková Marta uklízečka 

Karabellová Jana                    uklízečka 

Trepková Miloslava uklízečka 

Matušková Dagmar         uklízečka 

Míka František školník 

Svatoňová Jana mzdová účetní, sekretářka řed. školy  

Švejdová Monika ekonom školy 
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D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ  

      DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 

D1 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

   Od listopadu 2018 do června 2019 (v Montessori oddělení od října 2018 do června 

2019) jsme pokračovali v setkávání budoucích prvňáčků  v projektu „Hra na školu“. Cílem je 

seznámit se se školním prostředím, školními pomůckami, budoucími třídními učitelkami 

event. spolužáky a školními technikami. Tento projekt se velmi osvědčil a setkává se 

s velkým zájmem a ohlasem rodičovské veřejnosti.  

            Vedle toho před zápisem navštívily 1. třídy děti z vlašimských MŠ, ale i z MŠ 

v Domašíně a v Kladrubech.  Tyto děti vedle sledování výuky prvňáčků navštívily i naši 

tělocvičnu, podívaly se i do školní družiny a jídelny. Krom toho, že byly pohoštěny, odnesly 

si i drobné dárečky, které jim vyrobili starší žáci. Toto první seznámení se školním prostředím 

je dětmi vnímáno pozitivně.  

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ pro rok 2019/20 se konal jako každoročně ve vyhláškou 

předepsaném termínu, na naší škole 3. a 4. 4. 2019. K zápisu přišlo 96 dětí, o odklad požádalo 

15. Zákonní zástupci dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky, byli informováni o 

povinnosti zajistit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Do 1. tříd nastoupilo 

nakonec celkem 86 žáků, 70 do běžných tříd a 16 žáků do Montessori.  

 20. června 2019 se tradičně uskutečnila schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením 

školy, budoucími třídními učitelkami a vedoucí ŠD. Při rozřazování jsme respektovali přání 

rodičů s ohledem na bydliště a navštěvovanou  mateřskou školu. Protože bylo zapsáno na naši 

školu hodně prvňáčků, rozhodli jsme se otevřít 3 běžné první třídy a 1 třídu Montessori. 

Nastal problém sehnat kvalifikovanou učitelku vzhledem ke všeobecnému nedostatku učitelů. 

Nakonec se vše podařilo a třídními učitelkami byly určeny kvalitní a zkušené pedagožky. 

 Veškeré předpisy týkající se spádových oblastí školy byly dodrženy, rodiče budoucích 

žáků 1. tříd měli rovněž možnost výběru školy, čehož někteří využili. 

 

D2) VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

Žáci 5. tříd:        5. A 5. B 5. C  

Gymnázium Vlašim         5   2   3 

   

Žáci 9. tříd – maturitní obory:       9. A 9. B  

Gymnázium Vlašim          2   8 

SPŠ Vlašim   technické lyceum      1  -    

    nábytk. a dřevařská výroba     2   - 

    stavebnictví       -   1 

    mechanik -  seřizovač, mechatronik    -   1    

OA Vlašim   ekonomické lyceum       -   2 

    cestovní ruch       1   - 

    ekonomika a podnikání     1   -    

VOŠ a SZeŠ Benešov  mechanizace v zemědělství     -   1 

    PET specialista      1   -   

  

SOŠ a SZdrŠ Benešov  praktická sestra     1   2 

      asistent zubního technika     -   1   

    sociální činnost      1   -   

SPŠ a SOU Pelhřimov  zemědělec - farmář     1   - 
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SUŠ grafická Jihlava  animace a game art      -   1 

1.KŠPA Praha   informační technologie     -   1 

SŠ spojů a informatiky Tábor telekomunikace     -   1 

VOŠ informačních studií a 

SŠ elektrotech., multimédií a  

informatiky Praha  mediální tvorba      -   1 

Celkem         10  20   

 

Žáci 9. tříd – učňovské  obory :      9. A 9 .B   

SOŠ a SOU Vlašim  cukrář        2   1   

     

SPŠ Vlašim   obráběč kovů       2   - 

    zámečník       -   1   

  

SOU stavební Benešov  aranžér       1   1 

SPŠ a SOU Pelhřimov  zemědělec – farmář     1   -  

Uměleckoprůmyslová  

akademie   Světlá n.S.  ošetřovatel      1   -  

__________________________________________________________________________

    

Celkem           6   3 

  

 

Žáci 8. ročníků :          8. A  8. B 

ISŠT Benešov   automechanik       1   -  

SOŠ a SOU Vlašim  opravářské práce      -   1  

 

D3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 

Přijímacím řízením za účelem utvoření jedné jazykové skupiny s výukou AJ pro        

jazykově nadanější žáky ve třetích ročnících,  které se uskutečnilo 22. 5. 2019, 

prošlo 39 žáků (vzhledem k podstatě Montessori pedagogiky se tohoto testu žáci 

nezúčastnili). 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 22 žáků, zbývající žáci byli zařazeni do 

běžné jazykové skupiny ve své třídě. Rodiče jsou dopisem podrobně informováni o podstatě 

tohoto uspořádání i o tom, že skupiny jsou prostupné. Zajímavá zkušenost – klesá zájem o 

výuku německého jazyka a naopak stoupá zájem o výuku jazyka ruského (již i v loňském 

školním roce). Na základě dotazníku v pátém ročníku byl v šestém ročníku pro výběrovou 

skupinu  otevřen pouze ruský jazyk. 

 

D4 VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÉ KLASIFIKACE VE  ŠKOLNÍM ROCE 2018/19.  

 

    a) I. stupeň 

        Počet žáků : 328 

        Klasifikační průměr na žáka : 1,35 

        Počet žáků s hodnocením PROSPĚL : 97 

                 PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM : 227 

                 NEPROSPĚL : 2     

                 NEKLASIFIKOVÁNO : 0 
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       Chování: VELMI DOBRÉ : 251 

  USPOKOJIVÉ : 3 

  NEUSPKOJIVÉ : 0 

  SLOVNÍ HODNOCENÍ : 73 

       Absence: CELKEM ZAMEŠKANÝCH HODIN : 15938 

    POČET OMLUVENÝCH HODIN : 15932 

  POČET NEOMLUVENÝCH HODIN : 6 

  PRŮMĚR NA JEDOHO ŽÁKA : 49,17 

    

    b) II. stupeň 

        Počet žáků : 176 

        Klasifikační průměr na žáka : 1,82 

        Počet žáků s hodnocením PROSPĚL : 118 

                  PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM : 54 

                        NEPROSPĚL :  3                                                                                   

                  NEKLASIFIKOVÁNO : 0    

        Chování: VELMI DOBRÉ : 170 

   USPOKOJIVÉ : 5 

   NEUSPKOJIVÉ : 0 

         Absence: CELKEM ZAMEŠKANÝCH HODIN : 11023 

      POČET OMLUVENÝCH HODIN : 11011 

    POČET NEOMLUVENÝCH HODIN : 12 

    PRŮMĚR NA JEDOHO ŽÁKA : 62,78 

             

 

 

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 

     ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO  

     STUPNĚ VZDĚLÁNÍ  

         

E1 ÚDAJE O ŽÁCÍCH 

 

Ve školním roce 2017/18 měla naše škola 24 tříd a 526 žáků – 248 chlapců a 278 dívek 

                                         (k 30. 6. 2018) 

 1. ročník   - po 4 třídách 

 2. ročník    - po 3 třídách  

 3. ročník  - po 3 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 :  21,92 

 Průměr žáků na jednoho učitele :  13,82 (více pedagogických pracovníků na  

                                                                               zkrácený úvazek)  
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Ve školním roce 2018/19 měla naše škola 24 tříd a 505 žáků – 252 chlapců a 253 dívek 

                                         (k 30. 6. 2019) 

 1. ročník   - po 3 třídách 

 2. ročník    - po 4 třídách  

 3. ročník  - po 3 třídách 

 4. ročník  - po 3 třídách 

            5. ročník  - po 3 třídách 

 6. ročník  - po 2 třídách 

 7. ročník   - po 2 třídách 

 8. ročník  - po 2 třídách 

            9. ročník  - po 2 třídách 

 Průměr žáků na třídu :  21,04 

 Průměr žáků na jednoho učitele :  13,65 (více pedagogických pracovníků na  

                                                                               zkrácený úvazek)  

 

Počet žáků ve třídách ovlivňuje stěhování rodičů za prací a každoročně i počet odcházejících 

žáků na nižší stupeň gymnázia. 

 

 

E2) PÉČE O HANDICAPOVANÉ A NADANÉ ŽÁKY 

 

 Žáci s vývojovými poruchami učení a chování jsou zásadně integrováni do všech 

běžných tříd. Škola spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte a PPP ve Vlašimi, event. s SPC 

v Benešově. Pro tyto žáky jsou  zpracovány individuální výukové plány, podle kterých se 

v hodinách pracuje a ve kterých jsou jasně stanovená opatření i pro rodiče, se kterými je vše 

zkonzultováno na zářijové schůzce, kterou vede výchovná poradkyně. Zabezpečení výuky 

těchto žáků se řídí novelou školského zákona 82/2015 Sb. a novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Žákem se SVP je 

žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Mají právo na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v §16 školského zákona. 

Vzdělávání v naší škole je obecně založeno na poznávání, respektování a rozvíjení 

individuálních potřeb, možností a zájmů každého dítěte, včetně žáků se speciálně 

vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené 

individuálním potřebám, případně s využitím podpůrných opatření, optimálně vyvíjel a 

dosahoval svého osobního maxima. 

 Pokud vyučující pedagog vyhodnotí, že má žák při vzdělávání takové potíže, že je 

potřebné jeho vzdělávání podpořit podpůrnými prostředky pedagogické intervence a pokud 

tato pedagogická intervence vyžaduje spolupráci více pedagogů, vytvoří škola žákovi Plán 

pedagogické podpory. 

 

E3) FORMY PRÁCE SE ŽÁKY S SPU 

- respektování individuálního tempa 

- respektování závěrů PPP – doporučené závěry, metody a formy práce 

- individuální přístup ze strany učitele 

- jednodušší úkoly, testy, názorné vyučování, využívání pomůcek 

- samostatné práce na dané téma (pocit úspěšnosti – možnost připravit si doma) 

- zkoušení v přijatelných formách (doplňování, kratší texty, ..) 

- zkrácený zápis poznámek v sešitě, využívání prac. sešitů 

- prověření porozumění zadaného úkolu 
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- kladná motivace pro další činnost 

- opakovaný výklad, vysvětlení látky 

- možnost využití konzultací, doučování, opětovného výkladu 

- cílené posilování sebevědomí, možnost opravení si známky 

- častější střídání činností k udržení pozornosti 

- využití hravějších forem práce 

- časté upevňování znalostí – procvičování učiva 

- zařazování relaxačních cviků 

- pomoc při čtení a překladech v cizích jazycích  

- tolerance zhoršené kvality a úpravy písma (sešitů) 

- možnost výběru typu zkoušení 

 

E4) ŽÁCI S VÝRAZNÝM NADÁNÍM 

 Ve vzdělávacím procesu zadávají učitelé nadaným žákům specifické úkoly, náročnější 

samostatné práce, umožňujeme jim prezentovat se v oblastech, které je zajímají a v čem 

vynikají. Podporujeme jejich nadání zapojením do různých vědomostních soutěží a olympiád  

(viz příloha č.5), uvolňujeme je na tréninky a soustředění. Seznamujeme je se zájmovými 

kroužky pořádanými školou a MěDDM. Umožňujeme jim provádět různé prezentace 

v počítačové učebně, též u žáků na I. stupni. 

 Ve spolupráci se zřizovatelem školy jsme se rozhodli odměnit žáky se samými 

jedničkami a výrazným zlepšením prospěchu. Dne 20. 6. 2019 pan starosta Mgr. L. Jeništa 

předal v obřadní síni vlašimského zámku 8 žákům druhého stupně kreditní kartu na nákup do 

obchodního centra Chodov, event.. Černý most v hodnotě 1000,- Kč, což vnímáme jako 

dobrou motivaci ke zlepšení úrovně vzdělanosti našich žáků.  

Přehled tříd: 8. B – 1 žák, 9. A – 4 žáci, 9. B – 3 žáci. 

 

E5) FORMY PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY 

- individuální přístup 

- zpracování prezentací na PC 

- rozšiřování základního učiva o nové poznatky, zajímavosti, referáty 

- vlastní aktivity žáků – práce nad rámec svých povinností 

- práce náročnějšími technikami – VV, PČ 

- příprava na soutěže, olympiády 

- složitější formy práce, samostatné vyhledávání informací 

- práce se složitějším textem a jeho prezentace 

- tvořivý přístup k výuce, kreativita – hledání vlastních postupů 

- příprava k přijímacím pohovorům 

- nácvik týmové práce 

- prezentace před spolužáky, event. v jiných třídách 

- nácvik sebereflexe 

- řešení modelových situací 

- hry se složitějšími pravidly (kvízy, křížovky, logické úlohy atd.)  

 

E6) PROJEKTY ŠKOLY – BEZ DOTACE 

 

 V uplynulém školním roce byly na naší škole realizovány tyto projekty: 

1. DEN DĚTÍ –  II. stupeň -  31. 5. 2019                                                 

  -    I. stupeň – 31. 5. 2019  

 2. BRANNÝ DEN – I. a II. stupeň -  19.  – 24. 6. 2019 – 1. – 9. roč. (ve spolupráci se  

                                   zdravotníky – projekt „Poskytování první pomoci“ 
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3. HRA NA ŠKOLU – listopad 2018 (říjen 2018) – červen 2019 – příprava předškoláků 

      k zápisu a do 1. třídy 

 

4. DOPRAVA A BEZPEČNOST NA SILNICÍCH – 3. A, B – 4 hod. 

 

5. BOHATSTVÍ VE SVĚTĚ – 9. A, B - 4 – 6 hod. 

 

6. PROJEKT VODA – 9. A, B – 6 hod. 

 

7. PROJEKT FARMA – 1. A – 6 hod. 

 

PROJEKTY MONTESSORI 

 

1. KOSMICKÝ PŘÍBĚH – O VZNIKU VESMÍRU, NEŽIVÁ PŘÍRODA 

- Planetárium Praha- Pozorujeme oblohu - výukový program 

- povrchové napětí vod oxid uhličitý a kyslík - fyzikální pokusy 

- Technické muzeum v Praze - výukový program Abraka - obsah vitamínu C v ovoci a 

zelenině 

 

2. KOSMICKÝ PŘÍBĚH - O VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI 

- mikroskopování v našich třídách - chloroplasty, fotosyntéza 

- projekty o živočiších: Včela a mnoho dalších 

- Vodní dům v Hulicích - život kolem vody 

 

3. KOSMICKÝ PŘÍBĚH - O ČLOVĚKU A JEHO HISTORII 

- Podblanické muzeu - archeologie, archeolog, pravěk 

- Lidské tělo 

- Muzeum smyslů Praha 

- Dopravní výchova 

- Šternberk - návštěva hradu, historie 

 

4. KOSMICKÝ PŘÍBĚH - O VZNIKU PÍSMA 

- Růžkovy Lhotice - způsob dorozumívání mezi lidmi 

- Komunikace a soužití lidí a psů na zahradě Spolkového domu 

- Kočičí zahrada - preventivní program  

 

5. ADVENT, PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 

- adventní výstava ve škole 

- společné hudební setkání Montessori tříd 

- koncert ve vlašimském zámku To nejlepší z českých muzikálů 

- Réva - koncert cimbálové skupiny v tělocvičně 

- zdobení stromečků pro zvířátka v Březině 

 

6. KNIHA O MNĚ 

- každý žák si napsal a ilustroval knihu o sobě, své rodině, kamarádech, zálibách atd. 

 

7. ROUTA - festival na Hrádku 

- pečení sušenek, prodej občerstvení na festivalu 
- komunikace se zákazníkem, finanční gramotnost 
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 E7)  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. 2018/19 

    1. . – 9. roč. výuka podle ŠVPZV „Přítomností pro budoucnost“  

    III.  

    a) Disponibilní hodiny ve šk. r. 2018/19 

  

       předmět   ročník       počet hodin 

 Český jazyk   1.   2 

 Anglický jazyk  1.   1 

 

 Český jazyk   2.   2 

 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 

 Praktika z M (nejaz. sk.) 7.   1 

Sportovní vých. (nejaz. sk.) 7.   1  
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 Matematika   8.   1 

 Chemie    8.   1 

 

Český jazyk   9.   1 

 Matematika   9.   1 

 Tělesná výchova  9.   1 

 

 

b) Volitelné předměty ve šk. roce 2018/19 

 praktika z matematiky 6. roč.    

     7. roč.    

         

 praktika z českého jazyka 6. roč.       

     7. roč.    

      

 sportovní výchova  6. roč.    

7. roč.     

 

německý jazyk (2. cizí j.) - 6. roč.   

     - 7. roč.   

     - 8. roč    

     - 9. roč    

 

 ruský jazyk   - 8. r.     

                                                   - 9. r.    

 

c) Pracovní výchova ve šk. roce 2018/19 

 6. roč. Pěstitelství    Práce s tech. materiály (kov, dřevo, 

                           plasty) 

         

 7. roč. Příprava pokrmů     

        

8. a 9. roč. Svět práce     

 

d) Kroužky ve šk. roce 2018/19  

            – ve spolupráci s Domečkem 

 country tance – 2. – 5. r. DB  2 hod. středa 

       1 hod. pátek 

  

 keramický kroužek – 3. – 5. r. KA   2 hod  čtvrtek 

            - kroužky školy 

 Klub mladého diváka - II. st.          SL, PR   dle nabídky (asi 1x  měs.) 

 školní družina – počítačové hry   FI  1 hod.   

                                pohybové hry  ŠV        1 hod.  

      výtvarný kroužek  MA   1 hod.      

  

 e) 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. 
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f) Zájmová tělesná výchova  

- pohybové hry 

- odbíjená 

- floorbal 

- hokejbal 

- všeobecná tělesná příprava 

- školní sportovní turnaje (fotbal, odbíjená, basketbal ....) 

 

g) Školní žákovská knihovna 

Žáci I. stupně   

 Půjčovní doba je v úterý a ve čtvrtek o velké přestávce: 9.45 – 9.55 hod. Zájem žáků I. 

stupně se oproti loňskému školnímu roku zvýšil, knihy si chodí půjčovat nejčastěji žáci ze 3., 

4. a 5. tříd, kteří je potřebují na zápisky z domácí četby.  Knihy si půjčuje týdně přibližně 5 – 

10 žáků, po dohodě mohou přijít i jiný den v týdnu.  Knihovna slouží především pro učitelky 

I. stupně, které si zde půjčují celé sady knih (25 kusů) pro jednotlivé ročníky do svých tříd. 

Používají je v hodinách čtení a psaní jako společnou četbu. Školní knihovna pro I. stupeň 

vlastní 1976 knih (přibylo 76 knih). 

Žáci II. stupně  

 Půjčovní doba je v pondělí o velké přestávce. Po domluvě si mohou žáci půjčit knihy 

kdykoliv během týdne. Ve školním roce 2018/19 přibylo 32 nových knih, ubyla 1 kniha 

z důvodu ztráty a 5 knih bylo vyřazeno, protože byly zastaralé nebo poškozené. Celkem je 

v knihovně pro 2. stupeň 2 058 knih. 

   Činnost knihovny byla narušena rekonstrukcí školy. Po značnou část roku musely být 

knihy vystěhovány (bourala se příčka, budoval se jiný vchod do místnosti). Také proto si žáci 

půjčovali knihy méně a to hlavně povinnou četbu. Bylo půjčeno 89 knih. 

 Žáci mají možnost si půjčovat knihy ve školní žákovské knihovně, která se nachází 

v samostatné místnosti. Půjčovní doba je každou středu o velké přestávce. Po domluvě mohou 

žáci do knihovny i kdykoliv během týdne. 

 Četba knih a práce s literaturou mají nezastupitelnou roli ve vzdělávání a výchově 

žáků a pro rozvoj jejich čtenářské gramotnosti. Knihovnu využívají žáci i při přípravě referátů 

na různé vyučovací předměty. Seznam doporučené četby v hodinách literatury je sestaven tak, 

aby si většinu knih mohli žáci půjčit ve školní knihovně. Vzhledem k velkému významu četby 

a dovednosti práce s literaturou pro vzdělávání a výchovu dětí bude škola i v budoucnosti 

činnost knihovny podporovat. Velký dík patří pochopení a finanční podpoře tohoto záměru 

SRPZŠ. Naši žáci také navštěvují Městskou knihovnu, která pro ně pořádá zajímavé akce, 

které podporují zájem dětí o četbu.  

 

h) Klub mladého diváka 

             Klub mladého diváka má na naší škole dlouholetou tradici. Žáci druhého stupně 

mají možnost se každoročně přihlásit do Klubu mladého diváka. Mohou tak navštívit pražská 

divadelní představení. Vedení Klubu mladého diváka pro ZŠ a nižší gymnázia vybírá vhodná 

představení, která jsou určena právě pro vybrané žáky druhého stupně. Představení jsou 

sestavena tak, aby odpovídala věku a vhodnou formou doplňovala vzdělání v oblasti 

umělecké a estetické. Cena je velmi výhodná. Žáci zaplatí za čtyři divadelní představení 

v různých pražských divadlech pouze 450,- Kč. Díky této možnosti dochází k rozvoji 

kulturního cítění našich žáků.          

      V loňském školním roce jsme zhlédli 7.11.2018 divadelní představení HON NA 

JEDNOROŽCE. V lednu měli žáci možnost vidět loutkové představení SNĚHURKA, kde si 

mohli loutky prohlédnout a vyzkoušet. Březen/11.3./ nám přinesl krásné představení JAK JE 

DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM, které jsme zhlédli v DIVADLE POD PALMOVKOU. 
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V hlavních rolích jsme tak viděli Radka Zimu, Stanislavu Jachnickou nebo Michala Vykuse. 

V dubnu /12.4./ jsme se dočkali vytouženého muzikálu EVITA. Juana Dominga Peróna 

ztvárnil Karel Roden a Marii Evu Duarte de Perón zase Radka Fišarová. Představení se všem 

velmi líbila. 

      V letošním školním roce máme přihlášeno 28 žáků. 22.11. pojedeme opět na muzikál, 

tentokrát do divadla HYBERNIA na GALILEA. Všichni se už těšíme na kulturní zážitek.  

 
ch) Klub mladého čtenáře 

      V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti podporujeme čtení knih.Žáci naší školy si mohou 

objednat knihy ze šesti nakladatelství.Jedná se o Fragment, Albatros, Mladou frontu, Egmont 

a Knížata. Od letošního roku jsme přibrali ještě objednávky z Dětského knižního klubu Grada. 

Hlavní ideou knižních klubů je zabezpečit dětem zábavua poučení. Tato nakladatelství 

posílají čtyřikrát do roka katalogy, které po rozdělení obdrží každý žák na škole. Odsud si tak 

může vybrat knihu podle svého zájmu. Knihy z těchto katalogů knižních klubů mají velkou 

výhodu, jsou často o 20 – 50 % levnější oproti volnému trhu. Žáci naší školy této možnosti 

využívají. Jsme rádi, že si i v dnešním světě počítačů a mobilních telefonů najdou čas na 

přečtení vybrané knihy. 

 

i) Školní družina 

 Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním 

školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba. 

Naše školní družina je využívána účastníky 1.stupně.  

Do družiny jsou přednostně přijímáni účastníci 1. – 3. ročníků, jejichž rodiče jsou zaměstnáni 

a účastníci dojíždějící. Kapacita oddělení ŠD je dána příslušnými vyhláškami a předpisy. Do 

družiny mohou být na základě žádosti rodičů zařazeni i další účastníci 1. stupně, pokud stačí 

kapacita ŠD a její obsazení vychovatelkami. 

V naší školní družině máme celkem 4 kmenové třídy a 4 vychovatelky. 

Příslužby vykonávají pedagogové z naší ZŠ. 

Školní družina má k dispozici 4 třídy vybavené stolními hrami, stavebnicemi, různými 

hračkami, knihami, dětskými časopisy apod. Dále je vybavena didaktickými pomůckami, CD 

a DVD přehrávači, televizory. 

Se školní družinou sousedí školní zahrada a hřiště. Plně tyto prostory s účastníky využíváme. 

Dále mají účastníci možnost v rámci ŠD navštěvovat různé zájmové kroužky.  

Ve šk. roce 2018 – 2019 si mohly účastníci vybrat z těchto kroužků:  

Pohybový kroužek – p. vych. Eva Švecová  

Hry na PC – p. vych. Jana Filipová 

Výtvarný kroužek – p. vych. Jana Maťhová 

Roční poplatek ŠD činí 1000,- Kč na celý šk. rok. Platba možná pololetně po 500,- Kč. 

Pedagogická činnost má u nás svá specifika: 

poskytujeme účastníkům dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování. Zájmové 

vzdělávání účastníků probíhá v aktivitách, které jsou rozpracovány v týdenních plánech 

vychovatelek a obsahují tyto činnosti:   

- Pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti (dle ŠVP ŠD) 

- Spontánní činnosti (především v rámci ranní a koncové družiny) 

- Odpočinkové činnosti (odpolední klidové činnosti) 

- Rekreační činnosti (tématické, při pobytech venku) 

- Příprava na vyučování (individ. vypracování DÚ, didaktické hry, čtení) 

- Sebeobslužné činnosti (zásady správného stolování, hygiena, ukládání věcí, převlékání 

atd.) 
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- Příležitostné akce (návštěvy muzea, ekocentra, divadla, besídky atd.) 

Zaměřujeme se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného 

času. V návaznosti na ŠVP naší školy i ŠVP Montessori se snažíme nejen o rozvoj všech 

klíčových kompetencí, ale především o rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. 

Výchovné programy se zaměřují na tyto výchovně vzdělávací strategie: 

skupinová práce, individuální práce, komunitní kruh, výklad, dramatizace, projekty, práce 

s knihami, časopisy, vyprávění, rozhovor, pozorování, hra, práce s encyklopediemi, 

mapami, soutěže, výstavy, besedy, kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy, 

vycházky, pohybové aktivity, odpočinek, relaxační techniky, praktické dovednosti, řešení 

problémových úloh, formování životních postojů, nacházení nových vazeb a souvztažnosti 

mezi již získanými poznatky z vyučování. 

 

Cílem naší práce je nabízet dětem smysluplné využití volného času, rozvíjet u dětí pohybové 

schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, učit účastníky mezilidské komunikaci, učit 

účastníky spolupráci a toleranci, učit účastníky každého člověka i sebe navzájem vnímat jako 

jedinečnou osobnost, vést účastníky k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů, rozvíjet u 

účastníků slovní zásobu a fantazii, cvičit paměť, postřeh a soustředění, vytvářet u účastníků 

vztah k místu a prostředí ve kterém žijí, vést účastníky k tvořivosti, podporovat iniciativu a 

spolupodílení se na volbě a tvorbě programu, utvářet pracovní návyky a vztah k práci, vést 

účastníky k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů, posilovat u účastníků pocit 

čistoty a sebedůvěry. 

 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Primární prevence rizikového chování je realizována ve školách a školských zařízení a 

je primárně zaměřena na následující typy rizikového chování – agrese, šikana, kyberšikana, 

záškoláctví, užívání návykových látek, závislost na internetu, gambling, vandalismus, 

extremismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie, homofobie, negativní působení sekt, 

intolerance, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, poruchy 

příjmu potravy, syndrom CAN, domácí násilí.  

Cílem primární prevence je předejít problémům spojených s výskytem rizikového 

chování u dětí a mládeže nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.  

 

Funkci školního metodika prevence zastávala ve školním roce 2018/2019 Mgr. Kateřina 

Moravcová. Její činnosti:  

• koordinace přípravy a realizace preventivního programu školy 

• podílení se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence a 

pravidelně je informovat o vhodných preventivních aktivitách 

• zajištění evaluace procesů a výsledků preventivních programů  

• informovat žáky školy, zákonné zástupce a pracovníky školy o činnostech 

školního metodika prevence 

• podílení se na opatření při výskytu rizikového chování ve škole a dávat podněty 

k možné nápravě 

• vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činnosti školního metodika 

prevence  
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Přehled preventivních akcí za školní rok 2018/2019 

• Magdaléna, o. p. s. – preventivní programy pro 7. ročníky, téma: „Komunikace, aneb 

řešení problémů,“ „Co je pro mě důležité“ 

• MP Education, s. r. o. – preventivní program pro dívky ze 7. ročníků „Čas proměn – 

mezi námi děvčaty“ 

• kapela Highvibes – preventivní program pro celou školu s názvem „Na vlnách 

přátelství“ – prevence proti šikaně  

• Městská policie Vlašim – „Bezpečný chodec“ 1. – 3. ročník, nácvik a trénink dovedností 

v rámci dopravní bezpečnosti 

• Městská policie Vlašim a Policie ČR – „Kurz sebeobrany pro dívky z 8. a 9. ročníků“ 

• Policie ČR – přednáška pro 9. ročníky na téma „Trestní odpovědnost“ 

• Acet ČR, z. s. – přednáška pro 9. ročníky na téma „Sex, AIDS a vztahy“ 

• Kriminální oddělení Policie ČR Benešov – přednáška pro rodiče na téma „Kybernetické 

prostředí – bezpečné chování na sociálních sítích“ 

 

 

Výskyt rizikového chování za školní rok 2018/2019 

• Špatné vztahy mezi žáky (1. třída – MON, 6. B) 

• Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování (6. B, 7. A, 8. B) 

• Případy využití elektronických prostředků k opakovanému záměrnému psychickému 

ubližování (7. B, 8. A) 

• Závažné přestupky vůči školnímu řádu (5. B, 7. B, 8. A) 

• Podezření na skryté záškoláctví (7. B) 

• Sebepoškozování (5. B) 

 

 

Kočičí zahrada  

 Na naší ZŠ proběhl ve třídách 4. A, 4. C, 5. A, 5. B a 5. C mezinárodní projekt s názvem 

„Kočičí zahrada“. Program převážně vedla metodička prevence z PPP Benešov Mgr. Renata 

Sládková, ke konci školního roku ji zastupovala školní metodička prevence Mgr. Kateřina 

Moravcová. 

        Program je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového 

chování a skládá se ze třinácti setkání. Úvodnímu setkání je věnována jedna vyučovací hodina. 

Ta slouží k seznámení žáků s programem. Zbývajících dvanáct sezení v rozsahu vždy po dvou 

vyučovacích hodinách je založeno na příbězích o kočkách. Celý program se uskutečnil společně 

s třídní učitelkou. 

        Cílem této metody bylo u žáků rozvíjet mezilidské vztahy a posilovat tak zdravé klima ve 

třídě. Děti si povídaly o štěstí, odvaze a přátelství, ale také o nemoci, lži i strachu. Každý mohl 

také bezpečně projevit svůj názor nebo se se spolužáky podělit o své zážitky. 

 Témata preventivního programu: 

1) Tajná schůzka – příběh o zodpovědnosti, zvědavosti a tajemství  
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2) Kocour Siam a magický lektvar – příběh o štěstí i problémech 

3) Pantoflíček se bojí tmy – příběh o strachu a odvaze 

4) Smrt Skvrnčina dědečka – příběh o smrti a ztrátě 

5) Závod – příběh o „fair play“ jednání, lži i pomstě 

6) Přátelství – příběh o přátelství i vyčlenění z kolektivu 

7) Špatný vtip – příběh o tlaku skupiny a obhájení svého názoru 

8) Když si pomáháme, jde to líp – příběh o spolupráci a řešení problémů 

9) Jak Fouska bolelo bříško – příběh o nemoci a užívání léků 

10) Jak se Drápek málem otrávil – příběh o správném dávkování léků a otázce smrti 

11) Návštěva Chalimy – příběh o kulturní odlišnosti, tradicích, předsudcích a toleranci 

12) Snížek před velkým rozhodnutím – příběh o svobodě, rozhodování i zklamání 

F1) ÚDAJE O ČINNOSTI VÝCHOVNÉ KOMISE 

 

1. 10. 2018     - řešení slovního napadání žáka 8. třídy ze strany 3 spolužáků  

       ze stejné třídy 

 

13. 6. 2019 – žákyně 8. třídy  -  manipulace s mobilním telefonem během vyučování 

    - řešení problémů se spolužačkou formou vulgární komunikace  

       na sociálních sítí a zveřejňování nevhodných fotografií tamtéž 

 

13. 6. 2019 – žákyně 8. třídy  - neurovnané vztahy se spolužáky ve třídě 

    - záměrný propad prospěchu s cílem opustit tuto třídu 

 

25. 6. 2019 – žák 7. třídy  - 5 neomluvených vyučovacích hodin 

 

25. 6. 2019 – žák 4. třídy - 4 neomluvené vyučovací hodiny 

 

F2) VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

 

Funkci výchovné poradkyně zastává Mgr. V. Průšová – nabízí např. 

- Poradenství pro rodiče, žáky a ost. pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými 

a výchovnými obtížemi žáků 

- Tvorba a realizace IVP 

- Metodické konzultace s učiteli při práci se žáky se SPUCH 

- Spolupráce s dalšími organizacemi – PPP, SPC 

- Evidence odborných zpráv a další dokumentace související se žáky se SPUCH 

- Vytipování mimořádně nadaných žáků  
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- Organizace výchovných komisí – odhalování a řešení negativních jevů ve škole (ve 

spolupráci s metodikem prevence) 

V případě potřeby je uskutečňováno jednání komise pro optimalizaci výchovných a 

vzdělávacích výsledků žáků. Velmi se osvědčily i besedy, při kterých jsou probírána 

témata zejména se sociálně právní a trestně právní tematikou. 

  

 

Kariérové poradenství 

- Zprostředkování informací o možnostech dalšího vzdělávání žákům a jejich rodičům 

- Poradenství při volbě povolání, pomoc žákům při orientaci na trhu práce 

- Spolupráce s Úřadem práce Benešov 

- Vyhodnocování zájmových dotazníků a profitestů 

- Spolupráce s metodikem prevence 

- Spolupráce s řediteli středních škol ve Vlašimi, Benešově event. i z jiných měst, 

pokud o to projeví zájem 

 

 

 

 

 

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na několik oblastí 

především z projektu Šablony I. Vedle těchto aktivit se vyučující účastnili dalších seminářů 

vyhovujících aprobačním požadavkům, event. zájmovým. 

 

G1)  LEGISLATIVA 

 

Seminář ke zvládnutí GDPR 

Všichni zaměstnanci školy absolvovali 5. 9. 2018 seminář ke zvládnutí GDPR, které vedl Ing. 

Fridrich z firmy JONAS, který se stal pro naši školu současně pověřencem. 

 

G2) VZDĚLÁVÁNÍ Z PROJEKTU PODPORA ŠKOL FORMOU ZJEDNODUŠENÉHO  

       VYKAZOVÁNÍ  

 

Projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007823,Připravujeme pro život 

DVPP - Čtenářská gramotnost: 211.200 Kč - 22 osob 

Školní asistent – personální podpora ZŠ – 0,5 úvazku 

Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ – 4 pedagogové 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků:  

2x setkání s rodiči – „Kybernetické prostředí – bezpečné chování na sociálních sítích“ 

1x setkání s rodiči – „Montessori principy na prvním stupni základní školy, role žáka, učitele 

a rodiče“ 

 

DVPP: 

7.750 Kč – 5 pedagogů 
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V uplynulém školním roce se naše škola zapojila do projektu „Podpora škola formou projektů 

zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon I“ s názvem Připravujeme pro život. Podle zájmu a 

potřeby školy jsme čerpali a plnili následující aktivity: 

I.)   Personální podpora – školní asistent 

II.)  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – a) Vzdělávání pedagogických 

pracovníků zaměřeného na – inkluzi (27 uč.) 

                                             - čtenářskou gramotnost (22 uč.) 

                                             - matematickou gramotnost (20 uč.) 

                                             - cizí jazyky (6 uč 

III.) Extrakurikulární rozvojové aktivity – Klub zábavné logiky a deskových her 

                                                                 - doučování žáků ZŠ ohrožených školním  

                                                                    Neúspěchem 

IV.) Spolupráce s rodiči žáků ZŠ – odborně zaměřená tematická setkávání (na téma 

                                                         kyberšikana)      

 

G3) OSTATNÍ SEMINÁŘE VZTAHUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM APROBACÍM 

03.09. – Gymnázium Benešov – Schůzka AŠSK    ŠO 

05.09. - Školení GDPR – ing. Fridrich všichni 

20.09. - Děti ve škole a za školou MO,ŠŤ 

03.10.-  Projekt „Připravujeme pro život“, čt. gramotnost 

23.10. - Seminář pro uč.1.stupeň „Učím se rád“ VR 

24.10. - Projekt „Připravujeme pro život“, čt. gramotnost 

24.10. - Schůze výchovných poradců PR 

07.11. - Přednáška pro učitele „Kyberprostor“- Spolkový dům Vlašim    MO,SB,DŘ,DB,ŠŤ     

                                                                                              VD,VO,BA,DN,S,ŠN,VS,DS,KA 

07.11. - EVVO konference – Ekocentrum Vlašim    VK,ZI 

09.11. – Preventivní program Kočičí zahrada – školení, Praha    MO  

12.12. - Schůzka metodiků prevence – Benešov MO 

23.01. - ICT buňka – školení ZŠ Vorlina MO,HA 

24.01. - Matematika v klíčových lekcích, Praha SK 

25.01. - Matematika v klíčových lekcích, Praha SK 

27.02. - Školení ICT buňka – ZŠ Vorlina MO,HA 

01.03. - Praha - Zlaté čtení SK 

18.03. - Práce s dětmi a mládeží s výchovnými problémy a rizikovým 

              chováním, Benešov MO 

21.03. - Praha – Matematika v klíčových lekcích SK 

22.03. - Praha – Matematika v klíčových lekcích SK 

28.03. - Problematika komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči 

             a preventivně výchovných přístupů k žákům s poruchami 

             učení   PR 

04.04. - Problematika komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči 

             a preventivně výchovných přístupů k žákům s poruchami 

             učení   PR 

15.04. - Seminář Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a čes- 

              kého jazyka, ZŠ Vlašim SB,DN 

16.04. - Školení ICT buňka -  ZŠ Vorlina HA 

15.05. - Schůzka výchovných poradců PR 

Projekt „Připravujeme pro život“ – čtenářská gramotnost – BA, DN, DB, HA, HL, JN, KA, 

KO, MK, MO, SE, SK, SB, SV, ŠN, VD, VO, VR, ZI, ŠO 
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 Údaje o aktivitách a prezentaci školy jsou součástí přílohy. Zprávy z jednotlivých akcí 

a soutěží představujeme především na webových stránkách školy a ve vlašimském 

Zpravodaji. Samozřejmostí je hlášení ředitelkou školy ve školním rozhlase, kde jsou žáci a 

zaměstnanci seznamováni s výsledky umístění a je jim poděkováno za reprezentaci školy. 

 Ve vestibulu školy jsou v prosklených skříních vystaveny poháry, medaile a diplomy 

z jednotlivých soutěží. Na konci školního roku v rámci „Akademie 9. ročníků“ jsou nejlepší a 

nejúspěšnější žáci odměňováni za své výsledky knižními a věcnými cenami. 

  

 

H1)  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 Cílem snad každého z nás je vyvolávat v dětech lásku k přírodě, k místu, kde žijeme, 

k vlasti, k celé planetě. Vycházíme z dlouhodobých zkušeností, vyučující vhodnou formou 

zařazují do svých vyučovacích hodin ekologickou tematiku. V rámci pracovní výchovy se učí 

pečovat o zeleň v interiéru i exteriéru školy. Environmentální výchova se zaobírá právě touto 

tematikou.  Pomáháme dětem pochopit zákonitosti fungování přírody, naše místo v ní a šetrné 

zacházení s jejím bohatstvím. K tomu nám pomáhají různé organizace se svými projekty. 

Naši žáci se každoročně účastní projektu „Děti země“.    

Od prvopočátků fungování Podblanického ekocentra využíváme nabízených programů.   

 

V loňském roce se naši žáci zúčastnili těchto akcí: 

 

12.09. – Vodní dům,  Hulice – exkurze 5.A,B 

17.09. – Exkurze – Para ZOO, Vlašim – 2.B 

21.09. – Chov poníků – přednáška s ukázkou – 1.A, 2.C 

02.10. -  Exkurze – Para ZOO, Vlašim – 2.C 

07.11. – EVVO konference – Ekocentrum Vlašim 

26.11. -  Ekocentrum Vlašim – Zvířecí detektivové -  2.A 

27.11. -    Ekocentrum Vlašim – Zvířecí detektivové -  2.B 

30.11. -   Ekocentrum Vlašim – Zvířecí detektivové -  2.C 

27.03. -   Ekocentrum Vlašim – Bohatství ve světě, spravedlivá svačina – 9.A 

16.04. -   Ekocentrum Vlašim – Bohatství ve světě, spravedlivá svačina – 9.B 

17.04. –   Přednáška Energetická gramotnost– 8. a 9. třídy 

23.05. -    Vodní dům,  Hulice – exkurze 9.A,B 

28.05. –    Farma Roleta – projektový den 1.A 

 

Nespoléháme se pouze na pomoc odborníků, ale hledáme i své cesty a nápady. 

Každoročně v říjnu a dubnu sbíráme starý papír. Výtěžek byl přeposlán na účet SRPZŠ. 

Nejlepších 5 tříd a 14 nejlepších sběračů z jednotlivých tříd šli za odměnu do kina na vybraný 

film. V říjnu a listopadu zase sbíráme kaštany a žaludy pro místní oboru.  

Během roku je plněn plán EVVO. 

V budově školy je umístěn  kontejner na elektroodpad. 

I v příštím roce bychom rádi využili nabídky programů ve Vodním světě a Včelím světě 

v Hulicích, pokračovali v návštěvách Čapího hnízda, Svíčkárny a čokoládovny 

v Šestajovicích. 
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Cílem EVVO je naučit žáky ekologicky myslet. Tento úkol bychom nemohli zvládnout bez 

mravenčí práce v každém z předmětů,  převážně v PŘ, CH, VKZ, ZE, FY, PČ, na 1. stupni 

v Našem světě, Kosmické výchově a při práci ve volnočasových aktivitách ve školní družině. 

 

H2) POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA 

  

 Polytechnická výchova a vzdělávání probíhá jednak v předmětu pracovní výchova, 

jednak formou besed zejména pro vycházející žáky, které po dohodě s některými subjekty 

pořádáme především  v rámci předmětu volba povolání, ale také v rámci rukodělných kroužků. 

Přínosné se ukázaly projektové dny SPŠ, se kterou měla naše škola partnerský vztah v projektu 

Cestou přírodovědných předmětů napříč Středočeským krajem.   

 Polytechnickou výchovu bychom rádi v budoucnu podpořili i inovacemi ve vybavení a 

zařízení školní dílny. Hodně si slibujeme především od polyfunkční učebny zřízené v půdní 

nástavbě v rámci výzvy IROPU. 

 

H3) ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

 

Schůzky: každé úterý o velké přestávce 

Předseda: Tereza Horáková 9.B 

Místopředseda: Monika Konopišťská 9.A 

Členové: 

5.A 

Vít Mašek, Karolína Mazaná 

5.B 

Václav Chrastina, Lucie Trnobranská 

5.C 

Ondra Kuták 

6.A 

Julie Havlíčková, Cynthia Šimáčková 

6.B 

Viktorie Česká, Anna J. Klejnová 

7.A 

Anežka Kladivová, Sára Žalmanová 

7.B 

Daniela Semrádová, Pavlína Blechová 

8.A 

Míša Šmalclová, Katka Šipláková 

8.B 

Nela Králová, Anna Kladivová 

9.A 

Monika Konopišťská, Karla Cvrčková, Adéla Švecová 

9.B 

Viktorie Kůstková, Tereza Horáková, Naďa Venderová 
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Plán žákovského parlamentu na rok 2018/2019 

Září 

• Sestavení vedení rady, seznámení s pravidly a funkcí ŽP 

Říjen 

• Diskuzní téma: Jaké významné dny bychom mohli ve škole připomenout formou 

projektů třídních, ročníkových, či celoškolních… 

Listopad 

• Připomenutí Dne zesnulých (při zachování českých tradic) 

Prosinec 

• Mikuláš na škole 

• Adventní prodejní výstava 

• Nejhezčí vánoční stromek 

Leden 

• Připomenutí Jana Palacha a jeho odkazu 

Únor 

• Valentýnská pošta 

Březen 

• Jarní výzdoba, Velikonoce 

Duben 

• Pálení čarodějnic 

Červen 

• Sportovní den 

  Členové žákovského parlamentu se v průběhu roku vyjadřovali k působení školní jídelny a 

ke kvalitě jídla.   

Adopce na dálku 

• Nalutaya Zamu (Uganda) 

• 7000 Kč/ročně se splatností k poslednímu měsíci každého kalendářního roku 

• Finanční prostředky jsou získány z peněz vybraných díky vstupným dobrovolným na 

akcích školy, z prodeje keramických výrobků atd. 

• 2 krát ročně dostáváme dopis a fotografii 

• 1 krát ročně vysvědčení ze střední školy 

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI   

      

 Ve školním roce 2018/19 neproběhla na naší škole inspekční činnost ČŠI. 

 

I1) ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH A REVIZÍCH 

 

Kontroly a inspekce: 

  

 20. 12. 2018 – OTK tělocvičného nářadí 

            20. 2. 2019 – Veřejnosprávní kontrola 

            19. 3. a 21. 6. 2019 – Kontrola požárního vodovodu a přenosných hasicích přístrojů 

            14. 1. 2019 – Revize jazykových učeben 
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J) ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY V ROCE 2018 

 

Příspěvek na provoz – rozpočet města Vlašimi 

Rozpočet 2.800.000,00Kč 

Ostatní příjmy 409.485,67 Kč 

Úroky 1.038,95 Kč 

Příjmy celkem 3.210.524,62Kč 

Výdaje 3.210.524,62Kč 

 

 

Rozpočet Krajský úřad Středočeského kraje 

Rozpočet 23.989.860,00Kč 

Platy 17.134.202,00 Kč 

OON 134.500,00 Kč 

FKSP, odvody (sociální a zdravotní pojištění) 6.214.047,00 Kč  

ONIV (učebnice, učební pomůcky, školení  

pracovníků, pojištění, cestovné, plavání) 460.533,00 Kč 

 

Účelově vázané prostředky v rozpočtu: 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018  

školství – UZ 33070 46.578,00Kč 

Čerpáno 36.760,00 Kč 

Vratka MŠMT 9.818,00 Kč 

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   

      PROGRAMŮ 

 

Do rozvojového a mezinárodního programu škola není zapojena. 

 

K1) VÝJEZD DO ZAHRANIČÍ 

 

V termínu 2. 3. až 7. 3. 2019 se uskutečnil poznávací zájezd do Anglie, kterého se zúčastnili 

zájemci 6. až 8. ročníků. Hlavním cílem bylo prohlédnout si nejznámější památky spojené 

s literárním a filmovým fenoménem posledních let a strávit nezapomenutelné chvíle 

v hostitelských rodinách. Na děti asi nejvíc zapůsobilo London EYE a návštěva Windsoru a 

Oxfordu. Samozřejmostí bylo procvičování jazykových a konverzačních dovedností. Velký 

dík vyučujícím AJ za organizaci zájezdu. 

Dne 17. 12. 2018 se uskutečnil jednodenní výlet do Drážďan. Zúčastnilo se ho 48 žáků II. 

stupně. Cílem bylo poznání tohoto města z pohledu kultury, historie a pro žáky, kteří mají 

německý jazyk, procvičit si tento jazyk v praxi. 

 

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

     CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Škola není zapojena. 
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M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH      

      FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Jedná se o projekt tzv. Šablon pro základní školy pod názvem Připravujeme pro život, 

registrační číslo CZ.02.3.68./0.0/0.0/16_022/0007823 v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování v prioritní ose 3OPVV. S projektem jsme začali 

1. 9. 2017. Ukončení je 31. 8. 2019.             

 Od školního roku 2019/20 budeme zapojeni do navazujícího projektu pod registračním 

číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013672 s  názvem Jinak a poutavěji, kde vedle aktivit 

v projektu „Šablony I“ budeme nově zapojeni do:  

    a) tandemová výuka 

            b) projektový den ve škole 

                                             c) projektový den mimo školu  

                                             d) čtenářské dílny 

                                             e) vzdělávání ped. pracovníků ZŠ v ICT problematice  

 

PROJEKT „ŠKOLNÍ MLÉKO“ – celostátní projekt spolufinancovaný EU a SZIF  

                                                         - zapojeni všichni žáci 

 

PROJEKT „OVOCE DO ŠKOL“ – celostátní projekt spolufinancovaný EU a SZIF 

                                                           - zapojeni všichni žáci 

 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,  

     ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ  

     ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

  

 Činnost odborové organizace byla na naší škole ukončena k datu 31. 12. 2013. 

       

     Spolupracující organizace 

 

1. Spolupráce se zřizovatelem   

 Se zřizovatelem se vedení školy setkává na organizovaných schůzkách a dále dle 

potřeby. Tématem spolupráce jsou většinou provozní a personální záležitosti. Průběžně jsou 

konzultovány problémy týkající se materiálních potřeb školy, je předkládán a konzultován 

návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Většina požadavků školy byla akceptována.  

Starosta Města Mgr. L. Jeništa se tradičně zúčastňuje zahájení nového školního roku 

v tělocvičně, kde jsou slavnostně přivítáni žáci 1. ročníků. Spolupráci lze hodnotit jako velmi 

dobrou.   

2. Spolupráce se SRPZŠ při ZŠ Vlašim Sídliště 

Viz. bod A6) 

 

3. Spolupráce se Školskou radou při ZŠ Vlašim Sídliště 

 Viz. bod A5) 

 

  4. Spolupráce se spolkem Montessori 
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 Spolek rodičů Montessori Vlašim z.s. spolupracuje s pedagogy a vedením školy na 

vytváření co nejlepších podmínek pro výuku. Jednak v oblasti materiálního a technického 

zázemí, jednak v oblasti propagace, spolupráce s dalšími institucemi a v oblasti šíření osvěty o 

Montessori pedagogice. Z tohoto důvodu probíhají pravidelná setkání 1 x měsíčně zástupce 

Spolku, vyučujících, asistentů pedagogů a ředitelky školy na metodickém sdružení. 

 

 

 

 5. Spolupráce s vlašimskými školami 

 Spolupráce je na velmi dobré úrovni, zejména se SPŠ – v rámci udržitelnosti projektu 

„Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ poskytla SPŠ ve 

Vlašimi našim žákům možnost zapojit se do dvou aktivit v podobě Projektových dnů:  Výuka 

v laboratořích (14 žáků) a  Strojírenství – praxe (12 žáků). Dále s vlašimským gymnáziem – 

účast na vědomostních soutěžích a olympiádách a OA, která pořádá Den evropských jazyků 

pro žáky 8. a 9. ročníků – 26. 9. 2018 – zúčastnilo se 83 žáků .  

S SOU Zámek – pořádání Běhu naděje, prezentace práce oboru Kuchař – číšník atd. 

Přínosem jsou i pravidelné porady (5 x ročně) ředitelů škol vlašimského, ale i některých škol 

benešovského regionu.  

 6. Spolupráce s vlašimskými mateřskými školami 

 Spolupráce probíhá zejména v oblasti přechodu dětí z MŠ na ZŠ. Organizují se 

návštěvy předškoláků v 1. třídách před školním zápisem. Jedná se o MŠ Velíšská, K Vodárně, 

Vorlina, Kolonka, domašínská Sedmikráska a MŠ v Kladrubech. 

7. Spolupráce s MěDDM 

 Řadu výchovně vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit ZŠ organizuje ve 

spolupráci s MěDDM Vlašim, zejména kroužky, pořádání karnevalu, zdobení vánočních 

stromečků, Dne dětí atd. 

 8. Dům kultury umožňuje škole návštěvu různých divadelních představení. 

 9. Spolupráce školy s odborem sociálních věci při MěÚ Vlašim 

 Škola spolupracuje s odborem sociálních věcí při předávání sociálním odborem 

vyžádaných zpráv o školní docházce, prospěchu a chování žáka. Při projednávání 

závažnějších problémů je přizvána do výchovné komise příslušná pracovnice tohoto odboru. 

            10. Záchranáři Praha – nácvik první pomoci pro žáky celé školy v rámci branného 

dne. 

 11. S PPP ve Vlašimi, event. dalšími PPP dle potřeby  

 12. Spolupráce s MAS Blaník 

 Na dobré úrovni funguje spolupráce s MAS Blaník a jeho prostřednictvím dostáváme 

důležité informace k vypisovaným výzvám a projektům, nabídky k přínosným přednáškám a 

seminářům. Projednávají se různé záměry v rámci Strategie Města Vlašim. 

 13. Spolupráce s dalšími organizacemi 

 Škola spolupracuje s městskou knihovnou Vlašim, Podblanickým ekocentrem Vlašim 

(účast na projektech hlavně pro žáky I. stupně), Muzeem Podblanicka (návštěva různých 

výstav, hlavně výtvarných), Hasičským záchranným sborem Vlašim, Centrem primární 

prevence Magdalena Benešov, Policií ČR, Městskou policií Vlašim, MŠMT, KÚ 

Středočeského kraje, Asociací školních sportovních klubů ČR (pravidelná účast na 

fotbalovém turnaji Mac Donalds Cup). 

  13. Místní a regionální média 

Vzájemnou informovanost všech výše uvedených subjektů pomáhají udržovat i místní 

a regionální média (zejména vlašimský Zpravodaj, Benešovský deník, Mladá fronta) a 

propojení prostřednictvím internetové sítě (e-mail, webové stránky). 
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O) ZÁVĚR 

 

 Činnost školy ve školním roce 2018/19 vycházela z Ročního plánu práce školy. 

Vedle poskytování základního vzdělávání jsme se snažili zaměřit na spolupráci rodičů se 

školou. Stále více rodičů jeví zájem o výsledky svých dětí, o formy práce a nabízené aktivity. 

Na druhé straně jsou i tací, kteří zájem nejeví, nereagují na zprávy učitelů a nemají snahu se 

se školou domluvit a pomoci v nápravě, dohlédnout na přípravu dětí na vyučování, na trávení 

jejich volného času atp. Příčinou může být i nedostatek komunikace v rodině, což se následně 

promítá i do vztahů se spolužáky a kamarády. Děti pak nemají potřebu něco měnit, jsou 

lhostejné, u některých se projevuje nízké sebevědomí, nedostatečná schopnost prosadit se, být 

aktivní. Proto i ve školním roce 2019/20 se tomuto tématu budeme věnovat. V naší škole je 

naplňována zásada rovného přístupu ke všem žákům a jsou zohledňovány individuální 

potřeby žáků. Dlouhodobě klademe důraz na směřování k bezpečné škole, a proto jsme se 

opět zabývali dopravní výchovou, výchovou ke zdraví, environmentální výchovou, 

rozvíjením funkčních gramotností – čtenářské a finanční. 

Poskytováním základního vzdělávání jsme i letos vedli žáky k osvojování potřebných strategií 

učení, získávání nezbytných dovedností, znalostí a k všestrannému rozvoji schopností. 

Pedagogický sbor odvedl velmi dobrou práci, která mnohdy převyšovala rámec povinností 

učitele, který v některých případech nebyl pouze pedagogem, ale i rádcem, kamarádem a 

pomocníkem. 

 Lze konstatovat, že v průběhu roku převažovala pozitiva – většina žáků se chovala 

v souladu se Školním řádem a Řádem ŠD. Můžeme zodpovědně konstatovat, že práce naší 

školy je vidět a je vesměs kladně hodnocena žáky, rodiči, učiteli i veřejností.  

 Komunikace mezi vyučujícími je na velmi dobré a profesionální úrovni. Třídní učitelé 

spolupracují se všemi vyučujícími ve své třídě, nevyskytly se žádné komunikační problémy 

mezi učiteli I. a II. stupně, školní družinou a správními zaměstnanci. Velmi dobré vztahy jsou 

i mezi vyučujícími Montessori tříd a z tříd klasických. Vztahy jsou profesní, kolegiální, 

korektní a vstřícné. 

Proto poděkování za vynaložené úsilí patří všem pedagogickým i 

nepedagogickým zaměstnancům, žákům, rodičům, SRPZŠ, Montessori spolku, členům 

Školské rady a rovněž všem příznivcům školy, kteří se při naplňování našich cílů 

spolupodíleli a ochotně vycházeli vstříc. 

V neposlední řadě je třeba poděkovat také zřizovateli, s nímž máme dlouhodobě 

výbornou spolupráci.    

 

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. 

 

 

 

 

15. října 2019       Mgr. Olga Šťastná 

             ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla schválena školskou radou dne 6. 11. 2019 
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