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Úvodní slovo ředitelky školy 
 
Vážené kolegyně a kolegové,  
vážení rodiče, 
vážení přátelé školy. 
 
 Po roce otevíráte Výroční zprávu Základní školy Sídliště Vlašim, příspěvková 
organizace, která hodnotí uplynulý školní rok 2020/21 z pohledu výchovně vzdělávacího, ale i 
z pohledu hospodaření se svěřenými prostředky. 
 I loňský školní rok byl velmi neobvyklý a svým způsobem i chaotický z důvodu 
přetrvávající kovidové pandemie. Krátké připomenutí jeho průběhu: 
 Prezenční výuka probíhala od 1. 9. 2020 do 12. 10. 2020 (na naší škole ovšem hned od 
8. 9. 2020 spadlo několik tříd do karantény) a pak až od 17. 5. 2021 do 30. 6. 2021. Mezi tím 
jsme vyučovali online nebo v rotačním modelu. Event. v rotačním modelu za přítomnosti 
několika tříd. Nebylo to vůbec jednoduché nejen pro nás pedagogy, ale stejně tak i pro žáky,  
jejich rodiče, i nepedagogy. 
 Karanténa nám vzala na čas naše preferované hodnoty. Omezila svobodu, citlivou 
hodnotu, kterou náš národ vnímá o to citlivěji, o co víc o ni musel po staletí bojovat.  
 Na druhé straně nám ukázala kvalitu našich rodinných vztahů. Jako každá krize silné 
posílila a slabé oslabila. A v mnohých rodinách se ukázalo, že je potřeba opět se naučit spolu 
žít.  
 Začali jsme si vážit obyčejných věcí, připomněli jsme si potřebu šetřit a počítat s tím, 
co bude.  
 Děti zůstaly doma a přišly na to, že učit se sám, s počítačem a rodičem v zádech není 
jednoduché. Jejich rodiče neplánovaně porozuměli, alespoň doufám, učitelům víc, než 
předtím tušili. A učitelé si uvědomili, že bez pomoci rodičů by byl problém. A tak se vytvořila 
ve většině případů nutná symbióza vzájemné potřeby a sounáležitosti. 
 Myslím ale, že jsme se všichni někam posunuli. Pedagogové, děti i jejich rodiče 
především v používání IT technologií. My jsme v době online výuky začali používat jednotně 
platformu Microsoft Teams.  
  
 Pro školní rok 2020/21 jsem si stanovila cíle vycházející z dlouhodobé koncepce a 
strategického plánu: 
1. Zvládnout druhou fázi projektu Šablony II 
2. Namyslet a vybrat aktivity pro navazující projekt Šablony III 
3. Zlepšit, event. doplnit, vybavení IT technologií. 
Komentář: Byly nakoupeny vizualizéry – zejména pro online výuku v předmětech M, F, cizí 
jazyky a ČJ. 
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 Byly dokoupeny notebooky – zejména z prostředků MŠMT, zaslaných na školy pro 
posílení vybavenosti škol v IT (u nás to bylo 646.634,00 Kč). Notebooky jsme mimo jiné 
zapůjčovali dětem ze znevýhodněného prostředí. 
4. Pomoci žákům, zejména oslabeným školním neúspěchem, vyrovnat rozdíly z důvodu 
distanční výuky. 
Komentář: Přivítali jsme výzvu MŠMT – tzv. Letní kempy – na doučování žáků během 
letních prázdnin. Mělo se do ní zapojit cca 40 ZŠ v ČR a nás potěšilo, že jsme byli vybráni a 
osloveni  i my. Díky ochotě a vstřícnosti našich pedagogů jsme obsadili celkem 6 turnusů, 
které vedlo 12 učitelek a zapojilo se do nich od července do 20. srpna celkem 96 dětí. Všem 
velký dík. 
 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 v rámci možností k osvojování 
potřebných strategií učení, získávání nezbytných dovedností (hlavně v práci s IT), znalostí a 
všestrannému rozvoji schopností. Pedagogický sbor odváděl velmi dobrou práci, která 
mnohdy převyšovala rámec povinností učitele, který v některých případech nebyl pouze 
pedagogem, ale i psychologem, rádcem, kamarádem a pomocníkem. 
 Součástí každé Výroční zprávy jsou přílohy, které prezentují celoroční práci školy. I 
tentokrát stejně jako v předešlém školním roce, jich bude v této zprávě výrazně méně, protože 
se z důvodu karantény téměř nekonaly vědomostní a sportovní soutěže, vzdělávací aktivity, 
lyžařské kurzy, exkurze, výlety atd. 
 Tolik úvodem, více již v následujících kapitolách. 
  
 Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na průběhu školního 
roku 2020/21. 
       Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy  
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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.  
 
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 počítačová pracovna, kde mohou žáci trávit 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. Uvolněný byt nad 
školní kuchyňkou prošel rekonstrukcí a nyní ho využívají v Montessori oddělení pro školní 
družinu. Zčásti zde probíhá i výuka anglického jazyka ve třídách Montessori.  
 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. Začala se také 
budovat zeď, která má pomoci minimalizovat ničení. 
 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.  
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Materiálně – technické podmínky školy 
 Učebny: FY a CH 
                3 moderně vybavené jazykové pracovny – 4. patro 
     1 učebna pro výuku NJ  
     1 polyfunkční učebna 
      učebna logopedie 
      učebna PŘ 
      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 
 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 dlouhodobě podporuje zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka 
s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem a potřebám. Koncepce školy vychází 
z přesvědčení, že jedním z hlavních principů, na kterých je postaven život ve škole, je 
maximální autonomie osobitosti žáka i učitele. Hledání hranic této autonomie je hledáním 
rovnováhy mezi svobodou, volností a právy na straně jedné a odpovědností, sebekázní a 
smyslem pro povinnost na straně druhé. Jedná se o dlouhodobý, trvalý proces, který formuje 
všechny zúčastněné a konečný výsledek je vždy důsledek jejich vzájemného působení. 
 Snažíme se o partnerský vztah žáka a učitele, snahou je vzájemné respektování se. Jde 
o vztah spolupráce, důvěry a oboustranné aktivity. To je podstatou zejména principů 
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Montessori, ale velmi dobře se dají aplikovat i v klasických třídách. Tato strategie se velmi 
osvědčila právě v době distanční výuky. Důležité je, aby obě strany uznaly svoji roli, ze 
které vyplývají některé povinnosti. U pedagoga jsou dány příslušnými předpisy, u žáka se 
předpokládá dodržování např. Školního řádu a pravidel lidského a slušného chování.  
 Škola už dávno není jen místem získávání vědomostí z jednotlivých předmětů (i když 
je to stále pochopitelná priorita), ale i místem sociálních kontaktů a vazeb se spolužáky, 
učiteli atd. Všímáme si a podporujeme i mimoškolní aktivity, zejména z oblasti sportu a 
kultury. Škola se snaží všechny tyto složky vnímat, protože právě to jí dává „lidský rozměr“ a 
podporuje její výchovnou a vzdělávací roli. 
 Priority:  
 1. Poskytovat individuální přístup k dětem 
 2. Vzbudit v žácích zájem o vzdělávání 
 3. Dát prostor pro samostatnost (v loňském školním roce prověřeno při distanční  
                výuce), rozvíjet aktivní a efektivní učení 
 4. Podporovat zájem o ekologii, životní prostředí 
 5. Rozvíjet zájem o jazykovou vybavenost 
 6. Pracovat na vztazích s vrstevníky i učiteli 
 7. Podporovat zdravé sebevědomí, sebeúctu, respektovat osobnost každého žáka 
 8. Učit žáky pracovat v kolektivu, sdílení vědomostí a dovedností 
 9. Budovat vlastní názor a umět ho adekvátně prezentovat 
 10. Pomáhat žákům naučit se přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí 
 11. Připravovat žáky na to, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné  
                  osobnosti  
 12. Podporovat aktivní účast rodin jako partnerů ve výuce a spolutvůrců výchovy a   
                  vzdělávání     
  
 Naplňování vytyčených cílů (návaznost a prohlubování ze školního roku 2019/20):  
 Jedná se o vesměs stejné cíle, které je potřeba stále rozvíjet a prohlubovat. 
 1) Zdokonalovat se v užívání nových technologií, zejména pro event. potřebu při 
distanční výuce. 
 2) Fundovaně zajišťovat nejen odpovídající vzdělávání a potřeby, ale také zájmy dětí 
včetně ochrany před nežádoucími sociálně-patologickými vlivy, čehož chceme dosáhnout 
dobrou spoluprací s rodiči, různými odbornými a poradenskými institucemi, pořádáním 
preventivních programů. 
 3) Individualizace vzdělávacího působení 
 4) Zapojovat se do výzev a nabízených projektů – např. výzva OPVV-Šablony II, III 
            5) Úzce spolupracovat s MAS Blaník a podílet se na dokumentu Strategie města 
 6) Věnovat pozornost nadaným žákům 
 7) Pokračovat na zdokonalování spolupráce s MŠ (návštěva předškoláků, vyučujících 
                1. tříd v MŠ atp.)   
 8) Modernizace školních prostor (dokupování moderních pomůcek, dovybavení  
                 nábytkem atd.) a podpora estetického cítění 
 9) Vytvářet vhodné podmínky a zázemí pro třídy s Montessori výukou  

10) Dle ŠVP realizovat projekty v jednotlivých vyučovacích předmětech – vzájemná  
                 propojenost předmětů 

11) Zaměřit se na všestranný rozvoj tělesné a sportovní připravenosti jak na I., tak i na   
      II. st. 
12) Systematicky zkvalitňovat prostředí školy, dle finančních možností neustále 
      modernizovat výuku (maximálně využít výtvarného a tvořivého potenciálu 
      vyučujících) 
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13) Maximální pozornost věnovat výuce cizích jazyků (AJ, NJ, RJ) 
14) Minimalizovat projevy rizikového chování v souladu s MPP (šikana, kyberšikana, 

                   záškoláctví ….) 
15) Klást důraz na čtenářskou a finanční gramotnost a etické cítění 
16) Vyžadovat v hodinách sebehodnocení, pochvaly (ústní, event. písemné) za dobře 

                  vykonanou práci   
 17) Vést žáky k vyjadřování a obhajování svého názoru (např. ve VO, VKZ, ale i  
                   v ostatních předmětech)    
  18) Podporovat zdravé sebevědomí 
 19) Věnovat zvýšenou pozornost dětem s poruchami učení a ze sociálně  
                  znevýhodněného prostředí                         

20) Vytvářet dobré klima školy  
   
 Výuka všech předmětů probíhá podle platných učebních plánů.  Naše škola se 
zaměřuje na výuku cizích jazyků, která 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. 
V loňském roce jsme z důvodu distanční výuky neuskutečnili květnový test ve 2. ročníku.  
Byl přeložen na začátek září. 
 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 neproběhly z důvodu koronaviru  
- pořádání motivačních besed, exkurzí a vycházek – redukováno ze stejného důvodu 
- 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. 
- využití 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. 
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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, ŠPZ Koloběžka a dalšími školskými 
poradenskými zařízeními (podle volby rodičů). 
 

 
Přehled integrovaných žáků se SPUCH / z toho s IVP. 

Školní rok 2020 /2021 
 

    Chlapci  Děvčata  Celkem 
1. A   1   0   1   
1. B   3/1   0   3/1               
1. C   0   0   0 
MOZ   2/1   1   3/1   
2. A   1   0   1   
2. B   3/2   1/1   4/3   
2. C   0   0   0 
3. A   2/0   2/1   4/1   
3. B   4/3   1   5/3   
MOJ   2/1   0   2/1   
4. A   2/1   1/1   3/2 
4. B   1/1   0   1/1 
4. C   3/1   0   3/1   
5. A   1/0   0   1/0 
5. B   1/0   0   1/0 
MOV   3/1   1/0   4/1   
MOS   2/2   2/1   4/3   
1.stupeň  31/14   9/4   40/18 
6. A   1   1   2   
6. B   6/1   0   6/1 
7. A   3/2   2   5/2 
7. B   2   0   2 
8. A   3/0   3/1   6/1 
8. B   1   1   2 
9. A   1   3/1   4/1               
9. B   2/1   3   5/1   
_____________________________________________________________________ 
2.stupeň  19/4   13/2   32/6 

 
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, Mgr. Blanka Šmídová, Eva Venderová 
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za zákonné zástupce žáků: Lucie Jeřábková, Martina Svitáková, Jaroslava Trochtová 
za pedagogické pracovníky: Olga Svatoňová, Alena Vondráková, Eva Zimandlová 
Školská rada se schází 2 krát ročně. Ve školním roce 2020/21 se schůzky prezenčně nekonaly. 
Projednání a schválení výroční zprávy a projednání rozboru hospodaření za rok 2020 a 
rozpočtu na rok 2021 bylo posláno e-mailem k seznámení a event. připomínkování. 
Pravidelně jsou diskutovány otázky vyplývající z aktuálního chodu školy.  
  
A6)  ÚDAJE O SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ PŘI ZŠ SÍDLIŠTĚ VLAŠIM 
   
 Každá třída má ve výboru svého zástupce (25 třídních důvěrníků). Výbor spolku zve 
na své schůzky předsedkyně spolku p. Martina Svitáková (cca 2 x ročně). Všechny důležité 
záležitosti řešila předsedkyně spolku e-mailem, popř. telefonicky. Na  jednáních jsou vždy 
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. V uplynulém školním roce skončila na pozici předsedkyně paní 
Martina Svitáková. Patří jí poděkování za přínosnou spolupráci. Od školního roku 2021/22 
bude tuto funkci vykonávat paní Lucie Jeřábková.  
 ZŠ organizuje 3 x ročně třídní rodičovské schůzky. V loňském roce tyto schůzky 
proběhly jedenkrát prezenčně a dvakrát online.  Mezi další formy komunikace a spolupráce 
s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků (vedení školy, výchovný poradce, 
výchovná komise, metodik prevence). Vedení ZŠ a výchovný poradce úzce spolupracují při 
řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP Vlašim, s Policií ČR, s Městskou policií 
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 strategie školy se snaží respektovat skutečnost, že základní škola má 
poskytovat všeobecné vzdělání s cílem o co nejvšestrannější rozvoj schopností, dovedností a 
vědomostí žáků. Škola věnuje odpovídající pozornost všem předmětům a klíčovým 
kompetencím, které vyplývají z učebních plánů RVP a ŠVP. 
 V době distanční výuky byl kladen důraz zejména na profilové předměty, tzn. na 
matematiku, český jazyk a cizí jazyky. Postupně v redukované formě probíhala online výuka i 
v ostatních předmětech. 
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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 „Různými cestami ke stejnému cíli“ (platnost od 
1. 9. 2020).  Tento program tvoří páteř vzdělávacího systému v Montessori oddělení školy. 
V obou programech jednotliví vyučující využívají svých zkušeností a tvořivosti při plnění 
výchovně vzdělávacích cílů při použití jednak 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.   

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.).  
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Pro vlastní vyučování zdůrazňuje tyto zásady: 
1. Cílem vyučování není pouze zapamatovat si jednotlivá fakta, ani zvládnout základy 

jednotlivých oborů, ale orientovat se v nejbližším i vzdálenějším okolí, umět komunikovat 
s ostatními, umět si poradit v jednoduchých životních situacích, umět dodržovat zásady 
zdravého životního stylu, být schopen kritického myšlení, dokázat neubližovat ostatním atd. 

2. Každá vyučovací hodina by měla být pro žáky zajímavá a měli by se jí v maximální 
možné míře aktivně zúčastnit. Vlastní činnosti žáků jsou důležité, mají vést k samostatnosti a 
vzbuzovat zájem o vše kolem nás. Důraz je kladen na propojení školy se životem a 
připravenost řešit nastalé životní situace. 

3. Naprostou většinu vědomostí, dovedností a postojů, které vyplývají z učební látky, 
by měl žák získat ve škole. 

4. Vyučující musí brát v úvahu možnosti a předpoklady každého žáka. Cílem je co 
největší individualizace vzdělávacího působení, diferenciace v hodinách. Není výjimkou 
práce učitelů se skupinami žáků, případně i s jednotlivci. Učitel se věnuje dětem mimořádně 
nadaným, zároveň pomáhá dětem, které mají se vzděláváním problémy. Integrace dětí je na 
dobré úrovni, i na základě spolupráce s odborníky (PPP, SPC, ŠPZ ….). 
 
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    -    -   2 

  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   2 

  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 
 
 B4 UČEBNÍ PLÁN ŠVP – I. STUPEŇ – MONTESSORI PROGRAM „Různými cestami 
ke stejnému cíli“ (platnost od 1. 9. 2020) 

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 2020/2021: 
Tak jako v ostatních třídách školy, byla práce v MO poznamenána všemi opatřeními 

zavedenými v souvislosti s onemocněním Covid – 19. Velká část výuky ve třídách byla 
zajišťována online, prostřednictvím internetových aplikací (Microsoft Taems, Zoom, Slack, 
…).  

Výuka vycházející z principů pedagogiky Marie Montesssori byla rodičům žáků ZŠ 
Sídliště Vlašim poprvé nabídnuta v roce 2013. Je nutno říci, že za celou dobu fungování 
Montessori oddělení (již devátý rok), byl školní rok 2020/2021 jedním z nejnáročnějších období 
jeho práce. Realizovat principy Montessori pedagogiky distančně je v zásadě nonsens. 

V rámci distanční výuky se učitelé (případně i asistenti) s dětmi potkávali přes počítač 
každý den. Zaměřovali se zejména na výuku matematiky, českého jazyka a kosmické výchovy. 
Lekce byly organizovány po ročnících, ale i v menších skupinkách, aby komunikace a interakce 
mezi žáky byla co nejčastější a děti mohly látku více procvičit. Je nutno říci, že přes tuto snahu 
některé děti látku nepochopily a nezažily tak, jako kdyby byla vyučována běžným způsobem 
při prezenční výuce ve škole. 

O to usilovněji pracoval pedagogický sbor v období, kdy probíhala výuka běžným 
prezenčním způsobem. Práci v MO zajišťovali čtyři třídní učitelé, učitelka angličtiny a učitelé 
dalších předmětů (kosmická výchova, tělesná výchova, informatika, …). Ve všech čtyřech 
třídách oddělení pracovalo celkem 8 asistentů pedagoga. Práce oddělení byla zčásti řízena 
přímo vedením školy, zčásti prostřednictvím „Metodického sdružení“, které se setkávalo 
zpravidla jednou měsíčně, jak okolnosti související s Covid – 19 dovolovaly. Operativu a běžný 
chod oddělení zajišťoval koordinátor  MO (tato funkce byla ustavena vedením školy po dohodě 
se spolkem rodičů – Montessori Vlašim).  Metodické sdružení, které tvoří vedení školy, 
zástupce pedagogického sboru MO - koordinátor a předseda spolku rodičů, řeší celkovou 
koncepci oddělení, plánování, aktualizaci ŠVP, komunikaci s rodiči, finanční podporu 
Montessori spolkem, připravenost prostředí pro Montessori pedagogiku a případné další 
záležitosti.  

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo v tomto oddělení celkem 87 žáků, kteří byli 
rozděleni do čtyř tříd:  
MOJ – 26 žáků –  
1. ročník – 9 žáků (5 ch + 4 d), 2. ročník – 9 žáků (3 ch + 6 d), 3. ročník – 8 žáků (5 ch + 3 d). 
MOZ – 25 žáků –  
1. ročník – 10 žáků (6 ch + 4 d), 2. ročník – 6 žáků (3 ch + 3 d), 3. ročník – 9 žáků (6 ch + 3 d). 
MOV – 16 žáků –  
4. ročník 7 žáků (4 ch + 3 d), 5. ročník 9 žáků (6 ch + 3 d) 
MOS – 20 žáků –  
4. ročník - 7 žáků (4 ch + 4 d), 5. ročník - 13 žáků (6 ch + 7 d) 

Ve všech čtyřech třídách byla zajišťována výuka žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a v každé ze tříd byla využívána práce asistentů pedagoga. 

Celkový počet žáků se SVP - 11 (žáků s nárokem na pomoc asistenta pedagoga - 7) 
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Z 21 žáků 5. ročníku jich bylo 10 přijato na Gymnázium Vlašim, 7 přešlo do ZŠ 
Louňovice pod Blaníkem, 1 do ZŠ Chotýšany, 1 do ZŠ Březinská Vlašim a 2 žáci pokračují 
v docházce na ZŠ Sídliště 

Příprava předškoláků do Montessori oddělení, která v minulých letech probíhala v 
kroužku Předškoláček, byla z výše uvedených důvodů zajišťována distančně – online setkání 
předškoláků, možnost zapojení (návštěvy) do běžné online výuky v trojročích.  

Ve školním roce 2020/21 byla výuka zásadně dotčena covidovou karanténou 
jednotlivých tříd (např. MOJ a MOZ hned 3. a 4. týden školního roku), ale hlavně celkovým 
uzavřením škol v souvislosti s celostátními opatřeními proti Covid – 19. K celkovému uzavření 
všech tříd došlo 14. 10. 2020 a následně byla výuka a její podmínky různě uvolňovány a 
omezovány až do konce školního roku. Některé třídy byly v režimu střídavé docházky ob týden, 
některé zcela na distanční výuce až do 12. dubna 2021.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

Tabulace učebního plánu I.stupeň Montessori 
 

 
  
 

  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.  
 
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 
mohou pozorovat různé metody práce u svých spolužáků – mohou zkoušet, experimentovat a 
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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, předávají a současně sdílí zkušenosti v jednotlivých 
předmětech. 
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, vycházek, 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. Foxová 
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 
 
 Z důvodu koronavirové epidemie se neuskutečnili kurzy lyžování v 7. ročnících, 
bruslení a bohužel nemohly být zahájeny ani kurzy plavání v prvních a druhých ročnících. 
Kurz plavání by se měl podle možností přesunout do školního roku 2021/22.  
 Testování žáků 
 Za normálních  okolností na škole probíhá 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. Testujeme vždy v 6. ročníku – říjen, v 9. 
ročníku – listopad.  
 V uplynulém školním roce testování z důvodu karantény neproběhlo.  
   
Za aktivní přístup ke zjišťování výsledků žáků obdržela naše škola v předchozích letech 
opakovaně titul Aktivní škola. 
 
C)  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
C1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 
Ve školním roce 2020/21 (k 30. 6. 21) pracovalo na škole : 
a) 42 pedagogických pracovníků, z toho  I. stupeň  -  20 
          II. stupeň  -   14 + 1 na MD 
         ŠD  -     4 
          vedení šk. -      3  
b) 12 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 
 
 
 
C2. PEDAGOGICKÝ SBOR 
 
 Složení pedagogického sboru je velice kvalitní. Pouze tři pedagogové plně nesplňovali 
kvalifikační předpoklady. Všichni se snaží  o dobré postavení školy v regionu a aby škola 
byla centrem vzdělávání. 
 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. 
 Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat ho 
jako jednotlivce, osobnost a v optimální míře rozvíjet jeho nejlepší vlastnosti. Při jednání 
s ním volit vhodný komunikační způsob a přístup. 
 Jeden kvalifikovaný pedagog má 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 
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sportovních soutěží. Naši žáci dosahují v uvedených soutěžích velmi dobrých výsledků, 
dokonce  se opakovaně účastní  krajských a celostátních kol,  což je pro ně a jejich spolužáky 
výborná motivace a pro vyučující určitá satisfakce za vynaložené úsilí a stimulace k dalšímu 
zkvalitňování výuky.    

 
SEZNAM 

 
Příjmení a jméno, titul  

Bayerová Dana Učitelka I. st. 
Birhanzlová Jitka Učitelka I. st. - Montessori 

Daňková Jarmila Mgr. Učitelka I. st. 
Daňková Radomíra Mgr. Učitelka I. st. - Montessori 
Dobíhalová Romana Mgr. Učitelka I. st. 

Dvořák Radomír Ing. Učitel II. st. 
Fantová Olga Mgr. Učitelka II. st. 

Filipová Ivana Asistentka pedagoga 
Filipová Jana Vychovatelka ŠD, Školní asistent 

Foxová Světlana Mgr. Učitelka II. st. 
Havelková Michaela Bc. Vychovatelka ŠD, Asis. pedagoga 
Havlíčková Petra Mgr. Učitelka II. st. 
Hellerová Irena Mgr. Učitelka na I. st. 

Hlaváčková Marie Mgr. Zástupkyně ředit. školy 
Učitelka II. st. 

Hlaváčková Monika Mgr. Učitelka I. st. 
Jeništová Jana Mgr. Učitelka I. st. 
Jenšíková Simona  Asistentka pedagoga 
Karellová Iva Mgr. Učitelka I. st. - Montessori 
Kasperová Ludmila Učitelka I. st. - Montessori 

Kočí Libor Mgr. Asistent pedagoga 
Kopecký Rudolf Bc. Učitel I. st., 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. 

Lukášová Vendula Mgr. Učitelka II. st. 
Luklová Marie Mgr. Učitelka I. st. 

Maťhová Jana Vychovatelka ŠD, Asis. Pedagoga, Metodik prevence 
Míková Jana Mgr. Učitelka II. st. 

Moravcová Kateřina Mgr. Učitelka II. st. - MD 
Metodik prevence 

Mrkvová Simona Ing. Asistent pedagoga 
Navrátilová Bohumila PhDr. Učitelka II. st. 

Píšová Martina Učitelka I. st. 
Průšová Valerie Mgr. Učitelka II. st., Výchovný poradce 
Richtrová Irena Mgr. Asistent pedagoga 

Rybníčková Veronika Ing. Asistent pedagoga 
Sechovcová Eva Ing. Učitelka II. st. 

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 
Veselá Petra Bc, DiS. Vychovatelka ŠD 

Vodolánová Miluše Mgr. Učitelka I. st. 
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Vokálová Markéta Mgr. Učitelka I. st. 
Volf Steven Robert Asistent pedagoga 

Vondráková Alena Mgr. Učitelka II. st. 
Vrbatová Radka Mgr. Učitelka I. st. 

Vrňáková Vendula DiS. Asistentka pedagoga 
Zajícová Iva Mgr. Učitelka II. st. 

Zimandlová Eva Mgr. Učitelka I. st. 
Žáková Lucie DiS. Asistentka pedagoga 
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C3 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI 
 

SEZNAM 
 

Fialová Marie uklízečka 
Kaprálková Anna 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 

 
 
D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ  
      DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 
D1 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 
   Za normálních okolností od října (v Montessori oddělení) a od listopadu (v klasickém 
oddělení) do dubna probíhá na škole oblíbený a přínosný projekt „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.  
 Pravidelně před zápisem také navštěvují naši školu děti z vlašimských MŠ, ale i z MŠ 
v Domašíně a Kladrubech. Tyto děti vedle sledování výuky prvňáčků navštěvují i naši 
tělocvičnu, podívají se i do školní družiny a jídelny. Tady je čeká pohoštění, odnášejí si i 
drobné dárečky, které jim vyrobili starší žáci. Toto první seznámení se školním prostředím je 
dětmi vnímáno pozitivně. Bohužel ani projekt „Hra na školu“, ani návštěva dětí z MŠ se 
z důvodu karantény nemohly uskutečnit. 
 V Montessori oddělení příprava předškoláků probíhala v kroužku „Předškoláček“ 
distančně – online setkání předškoláků, možnost zapojení (návštěvy) do běžné online výuky 
v trojročích. 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ pro rok 2021/22 proběhl v termínu od 6. 4. do 16. 4. 2021 
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. K zápisu přišlo 86 dětí, a pro 15 dětí zákonní 
zástupci požádali o odklad povinné školní docházky. Nakonec nastoupilo 71 dětí, a to 61 do 
běžných tříd  a 10 dětí do Montessori třídy. Byly tedy otevřeny 3 běžné třídy a 1 Montessori. 
 Nastal opět problém sehnat kvalifikovanou a schopnou učitelku vzhledem k faktu, že 
učitelů zejména do základních škol je dlouhodobě nedostatek. Zákonní zástupci dětí, kterým 
byl povolen odklad školní docházky, byli informováni o povinnosti zajistit předškolní 
vzdělávání dítěte v mateřské škole.  
 Tradiční červnová schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhla 24. 6. 2021. 
 Veškeré předpisy týkající se spádových oblastí školy byly dodrženy, rodiče budoucích 
žáků 1. tříd měli rovněž možnost výběru školy, čehož někteří využili. 
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D2) VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
 
Žáci 5. tříd:        5. A 5. B 5. C  
Gymnázium Vlašim         2   2   11 
   
 
Žáci 9. tříd – maturitní obory:       9. A 9. B  
Gymnázium Vlašim                  2 5  
SPŠ Vlašim   technické lyceum    - 1 
    mechanik  - mechatronik   - 1    
OA Vlašim   ekonomické lyceum      2 3 
    zahraniční obchod a mediální     
    komunikace     1 - 
  
VOŠ a SZeŠ Benešov  přírodovědné lyceum    - 1 
    veterinární technik – PET specialista  - 1  
SOŠ a SZdrŠ Benešov  praktická sestra              - 1 
    veřejnoprávní činnost    1  - 
    sociální činnost     -  4 
VOŠ a SPŠ Kutná Hora  elektrotechnika    4  1 
SUŠ grafická Jihlava  klasická umělecká tvorba    1   - 
SUPŠ Praha 3 -  Žižkov  tvorba nábytku a interiéru   1   - 
SOŠ civilního letectví Praha ekonomika a podnikání – obchodně  
    provozní pracovník v civil.dopravě    -   1 
VOŠUP a SPŠ Praha  výstavní a prostorový desing     -   1 
 
___________________________________________________________________________ 
Celkem           12   20  
     
Žáci 9. tříd – učňovské  obory :      9. A 9. B  
SOŠ a SOU Vlašim  opravář zemědělských strojů     -   1 
    cukrář          4   1 
    kuchař – číšník      -   1  
ISŠT Benešov   automechanik       -    1  
VOŠ a SZeŠ Benešov  jezdec a chovatel koní     1   - 
SPŠ a SOU Pelhřimov  kadeřník      4   - 
VOŠ a SŠUaŘ Praha  truhlář         -   1 
 
Celkem           9   5 
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D3 VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÉ KLASIFIKACE VE  ŠKOLNÍM ROCE 2020/21.  
 
       a) I. stupeň 
        Počet žáků : 372 
        Klasifikační průměr na žáka : 1,24 
        Počet žáků s hodnocením PROSPĚL : 45 
                 PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM : 324 
                 NEPROSPĚL : 3     
                 NEKLASIFIKOVÁNO : 0 
       Chování: VELMI DOBRÉ : 280 
  USPOKOJIVÉ : 1 
  NEUSPOKOJIVÉ : 0 
  SLOVNÍ HODNOCENÍ : 88 
       Absence: CELKEM ZAMEŠKANÝCH HODIN : 9063 
    POČET OMLUVENÝCH HODIN : 8947 
  POČET NEOMLUVENÝCH HODIN : 116 
  PRŮMĚR NA JEDOHO ŽÁKA : 24,36 
    
    b) II. stupeň 
        Počet žáků : 193 
        Klasifikační průměr na žáka : 1,74 
        Počet žáků s hodnocením PROSPĚL : 122 
                  PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM : 68 
                        NEPROSPĚL :  3                                                                                   
                  NEKLASIFIKOVÁNO : 0    
        Chování: VELMI DOBRÉ : 192 
   USPOKOJIVÉ : 0 
   NEUSPKOJIVÉ : 0 
         Absence: CELKEM ZAMEŠKANÝCH HODIN : 5747 
      POČET OMLUVENÝCH HODIN : 5746 
    POČET NEOMLUVENÝCH HODIN : 1 
    PRŮMĚR NA JEDOHO ŽÁKA : 26,36 
             
 
PRO SROVNÁNÍ VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÉ KLASIFIKACE VE  ŠKOLNÍM ROCE 
2019/20.  
 
       a) I. stupeň 
        Počet žáků : 358 
        Klasifikační průměr na žáka : 1,21 
        Počet žáků s hodnocením PROSPĚL : 104 
                 PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM : 251 
                 NEPROSPĚL : 1     
                 NEKLASIFIKOVÁNO : 0 
       Chování: VELMI DOBRÉ : 275 
  USPOKOJIVÉ : 0 
  NEUSPKOJIVÉ : 0 
  SLOVNÍ HODNOCENÍ : 81 
       Absence: CELKEM ZAMEŠKANÝCH HODIN : 6655 
    POČET OMLUVENÝCH HODIN : 6655 



26 
 

  POČET NEOMLUVENÝCH HODIN : 0 
  PRŮMĚR NA JEDOHO ŽÁKA : 18,2 
    
    b) II. stupeň 
        Počet žáků : 181 
        Klasifikační průměr na žáka : 1,73 
        Počet žáků s hodnocením PROSPĚL : 121 
                  PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM : 57 
                        NEPROSPĚL :  2                                                                                   
                  NEKLASIFIKOVÁNO : 0    
        Chování: VELMI DOBRÉ : 176 
   USPOKOJIVÉ : 4 
   NEUSPKOJIVÉ : 0 
         Absence: CELKEM ZAMEŠKANÝCH HODIN : 4572 
      POČET OMLUVENÝCH HODIN : 4572 
    POČET NEOMLUVENÝCH HODIN : 0 
    PRŮMĚR NA JEDOHO ŽÁKA : 25,44 
             
 Z tohoto přehledu vyplývá, že nedošlo k žádné výrazné změně v prospěchu a chování, 
ale došlo k nárůstu v počtu zameškaných hodin, což bylo ovšem ovlivněno i distančním 
způsobem výuky, protože se někteří žáci z objektivních, ale i neobjektivních důvodů 
nepřipojovali do online výuky. 
 
 
E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 
     ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO  
     STUPNĚ VZDĚLÁNÍ  
         
E1 ÚDAJE O ŽÁCÍCH 
 
Ve školním roce 2019/20 měla naše škola 25 tříd a 539 žáků – 275 chlapců a 264 dívek 
                                         (k 20. 2. 2020) 
 1. ročník   - po 4 třídách 
 2. ročník    - po 3 třídách  
 3. ročník  - po 4 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 :  21,56 
 Průměr žáků na jednoho učitele :  14,57 (více pedagogických pracovníků na  
                                                                               zkrácený úvazek)  
 
Ve školním roce 2020/21 měla naše škola 26 tříd a 565 žáků – 291 chlapců a 274 dívek 
                                          
 1. ročník   - po 4 třídách 
 2. ročník    - po 4 třídách  
 3. ročník  - po 3 třídách 
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 4. ročník  - po 4 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 :  21,73 
 Průměr žáků na jednoho učitele :  15,27 (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 se speciálně vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření. Tito žáci mají individuální vzdělávací plány nebo plány pedagogické 
podpory, které upravují metody a formy jejich vzdělávání. 
 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 a ŠPZ ve Vlašimi. 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, kopírování zápisů atp. 
- prověření porozumění zadaného úkolu 
- kladná motivace pro další činnost 
- opakovaný výklad, vysvětlení látky 
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- 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. Uplatňujeme zejména princip diferenciace. 
  
 
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 
 
 Projektové vyučování je osvědčenou formou práce, do kterého se mohou zapojovat 
prakticky všichni žáci. Nabízí možnost interaktivity všem žákům od nadaných až po žáky 
slabší. Je zde možnost naplňovat všechny kompetence dané v RVP. Podporuje vlastní 
aktivitu, spolupráci, tvořivost, komunikaci a zodpovědnost za splnění dílčího úkolu. 
Projekty využíváme dlouhodobé, dílčí, třídní. Na jejich přípravě se podílejí pedagogové i žáci. 
 
Uskutečněný projekt: Doprava, dopravní značky a prostředky – 5 vyuč. hodin – 1. A, C  
 
V uplynulém školním roce bohužel nemohly být zrealizovány naplánované projekty. 
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PROJEKTY MONTESSORI 
 

PROJEKTY MONTESSORI  
1. Kosmické příběhy (5 základních motivačních projektů v systému pedagogiky Montessori 

– kosmická výchova). Zčásti byly Velké příběhy realizovány online, zčásti po otevření 
školy s časovým posunem oproti plánu 

2. Další projekty ze ŠVP Montesori oddělení:  
- Adventní setkání, Člověk a jeho práce, Halloween - projekty nebyly realizovány 

z důvodu uzavření školy v plánovaném termínu realizace 
- Koulovačka – rozloučení se školním rokem - projekt nebyl realizován z důvodu 

omezení setkávání žáků napříč třídami školy, 
- Akvárium, Finanční gramotnost (Routa) - projekty nebyly realizovány z důvodu 

závislosti na vnější partnerské spolupráci, kterou nebylo možno realizovat 
s ohledem na opatření Covid 19 

- Volby do školního parlamentu – zrealizováno v MOV a MOS 
- Kniha o mně – zrealizováno v MOJ a MOZ  

3. Projekty jednotlivých tříd 

MOV 
- Tematický výlet - Zruč nad Sázavou – dopravní hřiště - dopravní výchova  
- Slavnostní rozloučení s žáky odcházejícími z MO (společně s MOS) 

MOS 
- Tematický dvoudenní výlet – Východní Čechy – Safari Park Dvůr Králové – závěr 

školního roku   
- Slavnostní rozloučení s žáky odcházejícími z MO (společně s MOV) 

MOJ 
- Tematický výlet – Řemesla a život na venkově – Pěnkavův dvůr Takonín 
- Ekocentrum ČSOP Vlašim - Zvířecí detektivové – zážitkový projekt, zámecký park 

– rostliny, zvířata, pohyb v terénu a vnímání světa všemi smysly 
- „Hra SOVA“ - ve výuce M – projekt ze systému Hejného matematiky 
- „Sázkovou kancelář“ - ve výuce M – projekt zaměřený na podporu finanční 

gramotnosti a prevenci gamblerství 
- "Listnáči ven!" - ve výuce KV – projekt zaměřený na sociální kompetence, přijímání 

a toleranci odlišnosti, soužití v komunitě 
- " Ptačí hodinka“ - ve výuce KV – projekt ČSO zaměřený na pozorování ptáků a 

jejich sčítání - celorepubliková akce 

MOZ 
- Ekocentrum ČSOP Vlašim - Od zrnka k bochníku – zážitkový projekt, pečení chleba 
- „Každý jsme jiný“ – ve výuce KV (seznámení s různými světovými národnostmi, 

jejich zvyky, odlišnosti) 
- „Savci žijí v moři!“  - ve výuce KV (velryby - plejtvákovec šedý) 
- „Proč jarní květiny kvetou jako první?“ - ve výuce KV (zkoumání, určování, 

pozorování v přírodě, pokusy) 
- „Zvířata na dvoře“ - ve výuce KV - vývoj kuřete 
- Tematický výlet – Přírodní lokalita Jinošovské údolí – ochrana přírody, závěr 

školního roku v přírodě  
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E7)  NABÍDKA ŠKOLY 
     
 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. 2020/21 
    1. – 9. roč. výuka podle ŠVPZV „Přítomností pro budoucnost“  
  
       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  
 Informatika   7.   1 
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           Matematika   8.   1 
           Chemie     8.   1 
 

Český jazyk   9.   1 
 Matematika   9.   1 
  
 
 
b) Volitelné předměty ve šk. roce 2020/21 
 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 2020/21 
 6. roč. Pěstitelství    Práce s tech. materiály (kov, dřevo, 
                           plasty) 
         
 7. roč. Příprava pokrmů    Design a konstruování 
        

8. a 9. roč. Svět práce     
 
d) Kroužky ve šk. roce 2020/21 
            – ve spolupráci s Domečkem 
 country tance – 2. – 5. r. DB       
 - kroužky školy 
 Klub mladého diváka - II. st.          SL, PR   dle nabídky (asi 1x  měs.) 
 školní družina - Ruční práce – p. vychovatelka Eva Švecová  
   - Práce s PC – p. vychovatelka Jana Filipová 
   - Výtvarný kroužek – p. vychovatelka Jana Maťhová 
 Ani kroužky z důvodů hygienicko epidemiologických nemohly být realizovány 
v plném rozsahu.  
  
 e) Náboženství  
 Hodiny náboženství probíhaly ve dvou skupinách pouze na začátku října a v červnu.  
Vedli je 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) Školní žákovská knihovna 
Žáci I. stupně   
Školní knihovna pro žáky 1. stupně je umístěna ve 2. patře.  
V předchozím roce byla knihovna zrenovována, byly v ní přidělány nové skříně na knížky. 
Díky pandemické situaci, kvůli které se ušetřily peníze z fondu SRPZŠ, byl rozšířen počet 
knih o nové dětské tituly.  
Do místnosti byly umístěny počítače a televize, nový nábytek (židle, stoly) a koberec, který 
dětem umožňuje četbu na zemi. 
Na obalování knih byl pořízen nový přístroj.  
V červnu v roce 2021 bylo do knihovny objednáno dalších 287 titulů z peněz fondu SRPZŠ. 
V současné době v rámci aktivit souvisejících se zlepšením chodu knihovny probíhá 
obalování zbylých knih, zápis jejich registračních čísel a vklad názvů titulů do elektronického 
systému. 
Hromadné půjčování knih pro čtení celé třídy si zajišťují sami učitelé, individuální výpůjčky 
kvůli probíhající registraci knih budou možné až po jejím dokončení. Jejich začátek se 
odhaduje na leden roku 2022. 
 
Žáci II. stupně  
  
Přírůstky – 40 knih 
Odpisy – 24 knih 
Celkem knih – 2078 
V době distanční výuky byla knihovna mimo provoz. 
 
 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.  
 
g) Klub mladého diváka 
 
   Klub mladého diváka má na ZŠ Sídliště Vlašim dlouholetou tradici. Žáci druhého stupně 
mají možnost se každoročně přihlásit do Klubu mladého diváka. Navštěvují různá pražská 
divadelní představení, která jsou pro ně vybrána. Touto formou si mohou doplňovat své 
vzdělání v oblasti umělecké a estetické.  
     Ve školním roce 2020/21 se bohužel vzhledem ke koronavirové situaci neuskutečnilo 
žádné divadelní představení.  
     Pro školní rok 2021/22 je opět přihlášeno mnoho žáků a očekávají se  nabídky představení. 
Doufáme, že divadla nezavřou. Všichni se těší na příjemný divadelní zážitek. 
 
h) Klub mladého čtenáře 
 
      V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti podporujeme čtení knih. 
Žáci naší školy si mohou objednat knihy z pěti nakladatelství. 
Jedná se o Fragment, Albatros, Mladou frontu, Knížata a  z Dětského knižního klubu Grada. 
Hlavní ideou knižních klubů je zabezpečit dětem zábavu a poučení. Tato nakladatelství 
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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.  
 
ch) 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 5 tříd a 5 vychovatelek. 
Příslužby vykonávají pedagogové z naší ZŠ. 
Školní družina má k dispozici 5 tříd vybavených 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.  
Kroužky při ŠD:  
Ruční práce – p. vychovatelka Eva Švecová  
Práce s PC – p. vychovatelka Jana Filipová 
Výtvarný kroužek – p. vychovatelka Jana Maťhová 
Sportovní hry – p. vychovatelka Jana Filipová, Hana Šopová 
Tvořivé hraní – p. vychovatelka Petra Veselá 
 
Roční poplatek ŠD činí 1500,- Kč na celý šk. rok. Platba je možná pololetně po 750,- 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.) 
- 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, 
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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. 
 
V případě mimořádných opatření má školní družina vytvořena pravidla v rámci covidových 
opatření.  
 
F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 
Primární prevence rizikového chovaní je realizována ve školách a školských zařízení a primárně 
zaměřena na následující typy rizikového chování – agrese, šikana, kyberšikana, záškoláctví, 
užívání návykových látek, závislost na internetu, gambling, vandalismus, rasismus, 
antisemitismus, xenofobie, homofobie, negativní působení sekt, 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 dětí a mládeže nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. 
 Funkcí školního metodika prevence zastávala ve školním roce 2020/2021 Jana 
Maťhová. Její činnosti: 

 Koordinace, přípravy, realizace preventivního programu školy 

 Podíle 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 

Přehled preventivních akcí školy za rok 2020/2021 
 MP edu – Čas proměn/ Mezi námi děvčaty – preventivní program pro dívky 7. ročníků 

V důsledku pandemie COVID-19 nebylo možné uskutečnit více preventivních akcí. 
Výskyt rizikového chování za školní rok 2020/2021 

 Šikana ve třídě (8.B) 

 Kyberšikana (6.B) 
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F1) ÚDAJE O ČINNOSTI VÝCHOVNÉ KOMISE 
 
Složení komise : Mgr. Valerie Průšová – výchovný poradce, předsedkyně výchovné komise 
      Mgr. Olga Šťastná – ředitelka školy 
      Jana Maťhová – metodik prevence 
 
Frekvence schůzek : dle potřeby 
 
Náplň práce výchovné komise : 

1. Monitorování situace na škole v oblasti sociálně – patologických jevů (dále SPJ). 
2. Propagace činnosti výchovné komise na škole mezi učiteli, žáky a rodiči. 
3. Spolupráce s třídními učiteli, prohlubování zájmu učitelů o problematiku SPJ. 
4. Monitorování zájmu žáků o mimoškolní činnost a propagace mimoškolní činnosti 

v rámci preventivního působení, spolupráce s dalšími organizacemi (např. Domečkem) 
5. Zapojení žáků a jejich rodičů do výchovného procesu školy, vytváření atmosféry 

spolupráce mezi školou a rodinou. 
6. Evidence žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy, zápisy z pohovorů s nimi a 

jejich rodiči. 
7. Podpora vzdělávání všech pedagogů v oblasti SPJ, předávání informací. 
8. Propagace schránky důvěry. 
9. Poskytování informací o činnosti a náplni práce metodika prevence a výchovného 

poradce, o jejich konzultačních hodinách a možnostech spolupráce s nimi. 
10. Podpora činnosti žákovské rady. 

 
11. 1. 2021 – žák 1. třídy : chování ke spolužákům i dospělým, impulzivita, neadekvátní 
reakce na okolí, chování bez pravidel a hranic. 
 
13. 5. 2021 – žák 4. třídy : neúčast na distanční výuce, ztráta sešitů a pomůcek , nepořádnost 
 
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  
- 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.  

 Září : 
1. Zpracovat doručená Doporučení z PPP (SPC), vytvořit přehled poskytovaných PO, 

zařazení žáků do skupin PSPP, potřebnosti asistentů pedagoga v konkrétních třídách. 
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2. Zkontrolovat termíny kontrolního vyšetření žáků , zajistit Školní dotazníky pro žáky 
k vyšetření. 

3. Obnovit kartotéky žáků podle nových seznamů žáků tříd. 
4. Ve spolupráci s vyučujícími připravit IVP na nový školní rok pro jednotlivé žáky, 

projednat je s rodiči a žáky. 
5. Upozornit žáky 8. a 9. tříd na nástěnku s informacemi k volbě budoucí SŠ 
6. Upozornit žáky 9. tříd na možnosti studia na SŠ s talentovou zkouškou. Termín podání 

přihlášek na tyto školy je do 30. listopadu. 
 

Říjen : 
1. Informovat žáky 9. ročníku o Burzách škol, termínech konání. 
2. Předávání informací k volbě povolání a především výběru SŠ : Dny otevřených dveří 

na SŠ, materiály na nástěnce. 
3. Provést a vyhodnotit profitest se žáky 9. ročníku 
4. Zkontrolovat kartotéku žáků s podpůrnými opatřeními, upozornit rodiče na blížící se 

kontrolní vyšetření. 
 

Listopad : 
1. Zorganizovat setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ. 
2. Zajistit zprostředkování informací rodičům žáků 5. ročníku o možnosti studia na 

osmiletých gymnáziích a o podmínkách přijímacího řízení. 
3. Informovat rodiče vycházejících žáků o obecných podmínkách přijímání na SŠ, 

termínech, zdrojích informací o konkrétních SŠ. 
4. Zprostředkovávat další informace o středních školách žákům a v případě zájmu jejich 

rodičům a učitelům. 
5. Sledovat prospěch žáků 8. a 9. ročníků vzhledem k volbě SŠ. 

 
Prosinec : 

1. Zhodnotit výsledky nastavených PO a IVP u jednotlivých žáků, individuální 
konzultace s rodiči a učiteli dle potřeby. 

2. Nabídnout žákům 9. ročníku individuální konzultace k volbě povolání a výběru SŠ 
3. Provést průzkum volby škol u žáků 9. ročníku. 
4. Zorganizovat dle nabídky a poptávky besedy žáků 9. ročníku se zástupci SŠ. 

Leden : 
1. Shromažďovat informace pro vyplňování přihlášek na SŠ. 
2. Pololetní pedagogická rada – zkontrolovat prospěch a chování žáků s PO, vytipovat 

nadané žáky, případně zajistit další péči o ně. 
3. Podrobněji informovat žáky o přijímacím řízení na SŠ s odkazem na webové stránky 

jednotlivých škol, seznámit je s důležitými termíny v souvislosti s vyplňováním a 
odevzdáváním přihlášek na SŠ. 

4. Zkontrolovat termíny kontrolního vyšetření žáků , zajistit Školní dotazníky pro žáky 
k vyšetření. 
 

Únor : 
1. Uskutečnit individuální konzultace podle potřeb vycházejících žáků a jejich rodičů. 
2. Poskytnout a vyhodnotit další zájmové testy pro nerozhodnuté žáky, individuální 

pomoc s orientací v nabídce SŠ. 
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3. Podle požadavků žáků připravit přihlášky na SŠ a předat je žákům k odeslání. 
 

Březen : 
1. V kariérovém poradenství se orientovat na žáky 8. ročníku, informovat je o studijních 

oborech s talentovou zkouškou, na které je nutné poslat přihlášku už do 30.listopadu. 
2. V 8. ročníku informovat žáky o situaci na trhu práce, představit obory práce, ve 

kterých je poptávka po zaměstnancích. 
 

Duben : 
1. Zkontrolovat termíny kontrolního vyšetření žáků, zajistit Školní dotazníky pro žáky 

k vyšetření. 
2. V případě potřeby vyhotovit a předat žákům přihlášky na SŠ ve druhém kole 

přijímacího řízení. 
 

Květen : 
1. Vypracovat přehled výsledků přijímacího řízení na střední školy. 
2. Zapsat umístění žáků do katalogových listů. 

 
Červen : 

1. Dokončit přehled výsledků přijímacího řízení na střední školy. 
2. Ve spolupráci s ostatními učiteli a rodiči zhodnotit účelnost nastavených podpůrných 

opatření. 
3. Konzultovat s učiteli, případně rodiči, změny v nastavení IVP jednotlivým žákům. 

 
Kariérové poradenství 

     Celoročně dle potřeby a požadavků dále zajišťovat : 
- Individuální poradenskou práce pro žáky v případě jejich žádosti o řešení výukových, 

příp. osobních potíží. 
- Poradenství pro rodiče a učitele v souvislosti se vzdělávacími a výchovnými problémy 

žáků. 
- Svolávání a vedení výchovných komisí. 
- Vyhledávání, shromažďování a předávání nových informací týkajících se výchovného 

a kariérového poradenství ostatním pedagogickým pracovníkům. 
- Evidence odborných zpráv a další dokumentace související s prací výchovného a 

kariérového poradce. 

 
- 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 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků mělo být zaměřeno na několik oblastí 
především z projektu Šablony II. Vedle těchto aktivit se vyučující účastnili dalších seminářů 
vyhovujících aprobačním požadavkům, event. zájmovým. I toto bylo zkomplikována 
opatřeními v rámci Covidu 19. 
 DVPP: 
3.687,90  Kč – 6 pedagogů 
 
G1) 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“ 
 
V uplynulém školním roce  škola pokračovala v projektu „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon II“ s názvem „Jinak a poutavěji“. Podle zájmu a 
potřeby školy jsme čerpali a plnili následující aktivity: 
I.)   Personální podpora – školní asistent 
II.)  Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – 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)      
 Z důvodu karantény bylo ukončení tohoto projektu posunuto do února 2022. 
 
 
 
 
G2) OSTATNÍ SEMINÁŘE VZTAHUJÍCÍ SE K JEDNOTLIVÝM APROBACÍM 
 
01.09.      Benešov – Schůzka AŠSK                              ŠO 
05.-10.      Školení Teams         všichni 
08.01.        Kurz „ Vysvědčení levou zadní“                   DB 
01.02.        Webinář – Hrajeme si v Čj                                                            DB 
09.02.        Webinář – Portfolio ve vzdělávání                                                DB 
25.02.         Webinář - Jak vést distanční výuku v 1. třídě.     HČ,MA 
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09.03.         Webinář – Slovíčka s aplikací Wocabee     VO 
10.03.         Webinář - Dopady distanční výuky z pohledu adiktologie     MA 
10.03.         Webinář – distanční výuka na 1. stupni ZŠ                                  DB 
20.04.         Webinář -Předmět SPP jako podpůrné opatření pro žáky s SVP  KČ  
12.05.         Webinář – Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být dítě      ŠV 
12.05.         Webinář – Jak na HV                                                                     DB 
18.05.          Webinář - Jak vyučovat cizí jazyk žáky v problematickém věku NA, VO 
24.-28.05.   Webinář – Jihočeská robotika OPEN       ZA,KO 
25.05.           Webinář – Jak vyučovat cizí jazyk s poruchami učení       NA 
02.06.          Webinář – Robotika s LEGO Mindstorms       ZA,KO 
02.06.          Webinář – Hra na boomwhackers v HV na 1. stupni ZŠ               DB           
07.06.           Školení on line - rozvrhy        KZ 
08.06.           Školení on line - RVP        KZ 
09.06.           Webinář – Jak začít s rozvojem digitální gramotnosti na 1. stup. ZŠ ZA 
12.06.           Školení Praha –Nebojme se poezie        KA 
      
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 v soutěžích 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 jsou nejlepší a nejúspěšnější žáci odměňováni 
za své výsledky knižními a věcnými cenami. 
 I tyto aktivity byly v uplynulém školním roce značně zredukovány. 
  
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 proběhly tyto akce: 
12. 10. – 16. 10. 2020 – Sběr papíru 
26. 5. 2021                  - Příroda na jaře – Hrádek – projektový den 
10. – 6. 2021               - Návštěva Safari Dvůr Králové – pozorování života zvířat 
11. 6. 2021                  - Ekocentrum Vlašim – exkurze – MoJ 
14. – 18. 6. 2021         - Sběr papíru  
 
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. 
Během roku je plněn plán EVVO. 
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I v příštím roce bychom rádi využili nabídky programů ve Vodním světě a Včelím světě 
v Hulicích, Ekocentra Vlašim, Záchranné stanice ČSOP a dalších organizací, pokud to 
hygienicko epidemiologická situace dovolí. 
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 
 
Prosinec 2020 – obnovení činnosti ŠP ZŠ Sídliště – vedení ŽP převzala od Mgr. P. 
Havlíčkové, které patří dík za odvedenou práci – paní učitelka Mgr. Eva Leblová. 
Schůzky: dle potřeby, s ohledem na aktuální situaci a platná vládní nařízení schůzky 
probíhaly online (MS Teams), od 17. května 2021 schůzky probíhaly dle potřeby v učebně 
JU3 
ČLENOVÉ: 
5.A – Eliška Vranovská, Anežka Semrádová 
5.B – Klára Růžková, Julie Náhlovská 
MonV – Anna Viktorová, Aleš Neklapil Hernandez 
MonS – Markéta Trochtová, Kryštof Hroch 
6.A – Anežka Horálková, Tadeáš Petr Štěpina 
6.B – Julie Záklasníková, Roman Rada 
7.A – Karolína Mazaná, Vítek Mašek 
7.B – Lucie Trnobranská, Kristýna Pěkná 
8.A – Julie Havlíčková, Cynthia Šimáčková (zapisovatelky, hlášení) 
8.B – Anna Klejnová, Viktorie Česká 
9.A – Marie Novotná, Sára Žalmanová (místopředseda) 
9.B – Adéla Štěpánová (předseda), Daniela Semrádová 
 
Akce uskutečněné ve školním roce 2020/2021: 

1. vánoční pozdrav – videopřání žáků 9.B 
2. „perníčky“ pro 1. a 2. třídy 
3. soutěž tříd o nejhezčí vánoční výzdobu (uzávěrka 16. 12. 2020)  
4. soutěž jednotlivců o nejzajímavější vánoční ozdobičku (uzávěrka 14. 12. 2020) 
5. andělská Pf 2021 pro zaměstnance ZŠ Sídliště Vlašim 
6. výtvarná soutěž Čtyři roční období (leden 2021) 
7. Valentýnská pošta (online videopřání, 14. února) 
8. Den učitelů – dopisy s poděkováním (28. března) 
9. jarní výzdoba, Velikonoce (fb přání) 
10. literární sutěž (březen = měsíc knihy a čtenářů) „Slož báseň“ (do 6. dubna) 
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11. soutěž „Vyfoť jaro“ (do 20. dubna) 
12. naučná stezka ke Dni Země (ve spolupráci s Helen Doron Vlašim, 22. dubna) 
13. čarodějnický kvíz – soutěž (30. dubna) 
14. Den matek (fb přání, 9. května) 
15. Den dětí (ve spolupráci s žáky 9. ročníků, 1. června) 
16. naučná stezka Den dětí celého světa (1. – 14. června) 

 
Členové ŠP ZŠ Sídliště se v průběhu celého školního roku vyjadřovali k aktuálnímu dění a 
průběhu výuky během uzavření škol.  
 
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI   
      
 Ve školním roce 2020/21 proběhla 4. 6. 2021 tematická inspekce formou online 
řízeného rozhovoru – ředitelky školy se zástupcem ČŠI, na který navázalo dotazníkové šetření 
s třídními učiteli. Téma se týkalo distanční výuky.  
 
I1) ÚDAJE O DALŠÍCH KONTROLÁCH A REVIZÍCH 
 

Kontroly a inspekce: 
  
22. 11. 2020 – kontrola hasících přístrojů 
17. 12. 2020 - OTK tělocvičného nářadí 
19. 2. 2021   - kontrola elektrických zařízení 
Čtvrtletní kontrola provozu výtahu  
 
J) ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  HOSPODAŘENÍ  ŠKOLY V ROCE 2020 
 
Příspěvek na provoz – rozpočet města Vlašimi 

Rozpočet 3.300.000,00Kč 
Ostatní příjmy 217.973,23 Kč 
Úroky 2.038,22 Kč 
Příjmy celkem 3.520.011,45Kč 
Výdaje 3.520.011,45Kč 
 
 
Rozpočet Krajský úřad Středočeského kraje 

Rozpočet 33.737.505,00Kč 
Platy 23.811.383,00 Kč 
OON 101.000,00 Kč 
FKSP, odvody (sociální a zdravotní pojištění) 8.558.612,00 Kč  
ONIV (učebnice, učební pomůcky, školení  
pracovníků, pojištění, cestovné, plavání) 1.266.510,00 Kč 
Vratka  3.371,00 Kč 
 
Finanční prostředky byly vyčerpány k 31.12.2020 ve výši 33.734.134 Kč. 
 
K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH   
      PROGRAMŮ 
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Do rozvojového a mezinárodního programu škola není zapojena. 
 
K1) VÝJEZD DO ZAHRANIČÍ 
 
V roce 2020/21 se měl uskutečnit poznávací a motivační zájezd do Anglie, který byl 
z epidemiologických důvodů zrušen. 
 
L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
     CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
Škola není zapojena. 
 
M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH      
      FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
 Od školního roku 2019/20 pokračujeme v projektu pod registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013672 s  názvem Jinak a poutavěji, kde jsme  zapojeni do:  
 
    a) práce školního asistenta ve škole 
    b) tandemová výuka 
            c) projektový den ve škole (ŠD) 
                                             d) projektový den mimo školu (ZŠ)  
                                             e) čtenářské dílny 
                                             f) vzdělávání ped. pracovníků ZŠ v ICT problematice  
    g) klub zábavné logiky a deskových her ve škole (ŠD i ZŠ) 
    h) klub komunikace v cizím jazyce 
    ch) čtenářský klub 
    i) badatelský klub 
    j) realizované setkání s rodiči (ŠD i ZŠ) 
 
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.  
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Starosta Města Mgr. L. Jeništa se za normálních okolností 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 
 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. V uplynulém školním roce nemohly proběhnout 
z důvodu koronaviru plánované aktivity organizované vlašimským gymnáziem – účast na 
vědomostních soutěžích a olympiádách a OA, která je pořadatelem Dne evropských jazyků 
pro žáky 8. a 9. ročníků (neproběhlo).  
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 (v roce 2020/21 neproběhlo).  
 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 (loni neproběhlo) . 

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 nemohl být tentokrát uskutečněn 
 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 



44 
 

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). 
 
O) ZÁVĚR 
 

 Činnost školy ve školním roce 2020/21 vycházela z Ročního plánu práce školy. 
Vedle poskytování základního vzdělávání jsme se snažili zaměřit na spolupráci rodičů se 
školou. Nejvíce se v uplynulém školním roce tato spolupráce projevila v době distanční 
výuky. Spolupráce byla vyučujícími hodnocena velmi pozitivně a jako přínosná, za což patří 
vyučujícím i rodičům velký dík.  

Pro školní rok 2021/22 jsem si vytyčila následující cíle: 
1. Zahájit projekt „Podpora škola formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. 

Šablony III“ s názvem „Učíme se, bádáme – školu zvládáme“. Podle zájmu a potřeby školy 
budeme čerpat tyto aktivity: 

I. Personální podpora – školní asistent, školní kariérový poradce 
II. Aktivity rozvíjející ICT – využití ICT ve vzdělávání 
III. Rozvojové aktivity a Extrakurikulární aktivity – klub pro žáky ZŠ, doučování žáků 
       ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole  
2. Pokračovat ve snaze zlepšovat materiálně technické vybavení školy – zejména v IT 
3. Zavést elektronické žákovské knížky 
4. Zlepšovat interiér a exteriér školy (např. dokončení oplocení školy a výměny  
    vstupních vrat – na dálkové ovládání) 
5. Podporovat činnost Žákovského parlamentu 
6. Podporovat vzdělávání pedagogů 
7. Pracovat na funkční spolupráci s rodiči 
8. Podporovat a vytvářet dobré klima školy 
Ve školním roce 2020/21 přesto, že vyučování probíhalo převážně distanční formou, 

přesto, že řada aktivit se díky koronavirovým opatřením nemohla konat, byly úkoly ve všech  
oblastech vesměs splněny. Stalo se díky ohromné spolupráci všech zainteresovaných –  
vedení školy, pedagogů i nepedagogů, asistentů pedagoga, vychovatelek a v neposlední řadě i 
rodičů.  

Krizová situace ukázala, že ať jsou to naše silné, nebo slabé stránky, je na nás, co 
s nimi uděláme. Historie nám ukazuje, že po časech zlých přicházejí časy dobré, že vše má 
svůj začátek, prostředek i konec. A jen na nás záleží, co si z toho odneseme. A umět najít to 
dobré je pak uměním života. 

Vážím si toho, že vztahy v naší škole jsou profesní, kolegiální a korektní. Velmi dobré 
vztahy jsou i mezi správními zaměstnanci a na ekonomickém oddělení. 

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. Obzvlášť v uplynulém školním roce, který byl z důvodu 
koronavirové epidemie mimořádně náročný pro všechny jmenované. 

V neposlední řadě je třeba poděkovat také zřizovateli, s nímž máme dlouhodobě 
výbornou spolupráci, která se také osvědčila v uvedených krizových situacích.    
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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 2021       Mgr. Olga Šťastná 
             ředitelka školy 
 

 
 

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 byla schválena školskou radou dne 23. 11. 2021             
 


