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1. Charakteristika školy 
 

Základní škola Chlum je od 1.1.2003  příspěvkovou organizací s názvem ZÁKLADNÍ 

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM, OKRES PŘÍBRAM. Sdruţuje celkem čtyři 

samostatné úseky: základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní druţinu. Základní 

škola je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky, které jsou spojeny do šesti tříd. 

Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení dne 1.4.1996, 

identifikátor celého zařízení 600 054 454. V naší základní škole plní povinnou školní 

docházku místní děti z Nalţovic a z Chlumu, dále z obcí Kňovice, Křepenice a Radíč, které 

patří do spádové oblasti školy. Několik ţáků je také z  Nalţovického Podhájí, Osečan,  

Dublín, Dublovic a Sedlčan.  

 

Školní rok byl ukončen s tímto počtem ţáků: 

první stupeň      41 

druhý stupeň      41 

celkem      82 

 

Všichni ţáci mají českou národnost, jejich sociální úroveň a materiální zajištění 

odpovídá podmínkám daného prostředí. Obecní úřady všech spádových obcí spolupracují 

se zřizovatelem školy a na financování provozu školy se podílejí na základě vzájemných 

jednání a dohod. 

Budova školy pochází jiţ z minulého století, ale její technický stav je díky častým 

úpravám vyhovující. Škola má k dispozici devět učeben, v jedné z nich byla instalovaná 

interaktivní tabule a ve druhé učebna informatiky. Ţáci se učí pracovat na osobních počítačích 

jak v hodinách volitelného předmětu, tak při mimoškolní zájmové činnosti. Velmi potřebný 

kopírovací stroj a laserová tiskárna jsou dostatečně vyuţívány všemi vyučujícími. V současné 

době je instalováno v učebně 11 počítačů a tiskárna s kopírkou. Součástí učebny je 

diaprojektor s promítacím plátnem. O počítačovou učebnu se stará vyučující informatiky 

Hana Kadlečková. Připojení k internetu je zajištěno přes fi.Lacina ve spolupráci s Obecním 

úřadem Nalţovice. V letošním roce dochází k průběţnému obnovování počítačů zejména díky 

podpoře SRPDŠ. 

V budově je také umístěna mateřská škola, která má dvě oddělení. V současné době 

má MŠ kapacitu 35 dětí. Prostory MŠ byly v letošním roce vymalovány, doplněny nábytkem 

a hračkami, byl vyměněn koberec. 

Vybavení školním nábytkem je na prvním stupni vyhovující. Stále platí, ţe bude nutné 

zahájit postupnou modernizaci lavic a ţidlí na 2. stupni.  

Vybavení školy učebními pomůckami je odpovídá potřebám školy, pořizování nových 

pomůcek je vzhledem k našim finančním moţnostem velice nákladné a také úloţné prostory 

jsou omezené. Fond učebnic a výukových textů dle schváleného seznamu MŠMT je 

dostatečný, průběţně doplňovaný, rodiče se podílejí pouze na úhradě doplňkových materiálů. 

Velkou výhodou je skutečnost, ţe součástí budovy je také tělocvična a malá cvičná 

ţákovská kuchyně. Přilehlý pozemek škola vyuţívá k volnočasovým aktivitám MŠ a ŠD. Na 

školním pozemku je i zahradní objekt slouţící jako pracovna a nářaďovna. Pro děti je 

výhodné i přímé propojení školní budovy se školní jídelnou. 



Od 1. června 1998 byla školní jídelna organizačně přičleněna k základní škole. 

V současné době jsou prostory školní jídelny po stránce hygienické dostatečně vyřešeny. 

Vybavení školní kuchyně potřebnými spotřebiči se dle finančních moţností obce 

modernizuje. Zakoupila se nová pečící trouba.  

Vlastní hřiště škola nemá, při výuce tělesné výchovy vyuţívá prostory zámeckého 

parku, které jsou ve vlastnictví obce Nalţovice. 

Kotelna budovy je zařízena na vytápění tuhými palivy. Po technické úpravě kotlů 

splňujeme niţší limity pro kritéria znečišťování ovzduší. Doplňkovou činnost škola 

neprovozuje .  

 

2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 

 
V daném školním roce byla výuka na škole uskutečňována podle učebního programu 

ŠVP ZŠ a MŠ Chlum,R1/2007 

V kaţdém ročníku se vyučovalo všem předmětům dle učebního plánu, byl naplněn 

daný minimální počet hodin pro předmět a dodrţena týdenní časová dotace. Nepovinné 

předměty nebyly zavedeny.  

 

3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 

Ve školním roce 2010/11 tvořilo pedagogický sbor včetně ředitele školy čtrnáct 

vyučujících.  Všichni vyučující splňují podmínky, které jsou poţadovány. Provozními 

zaměstnanci školy byly dvě uklizečky. Ve školní jídelně byly zaměstnány dvě pracovnice na 

plné pracovní úvazky, dále vedoucí školní jídelny na poloviční pracovní úvazek. Paní Jana 

Pšeničková nadále zůstává naší pracovnicí a vykonává funkci starostky obce, neboť je 

uvolněna na dobu funkčního období. Ve funkci vedoucí ŠJ ji zastupuje paní Hana 

Červenková, pracovnice s úplným středoškolským vzděláním ekonomického směru, která od 

1.1.2003 pracuje také jako účetní pro celou naši příspěvkovou organizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

Personální složení 

 

Pedagogičtí pracovníci I. stupně ZŠ 

 

příjmení a jméno             úvazek 

 

Procházková Jaroslava             1,000 

Andrušíková Radka             1,000 

Boumová Štěpánka     1,000 

___________________________________________________________________ 

 

Pedagogičtí pracovníci II. stupně ZŠ 

 

příjmení a jméno   datum nar.       úvazek 
 



Královcová Mir.              0,500 

Pecková Markéta              1,000 

Kadlečková Hana              1,000 

Pšeničková Jana              0,500 

Kříţová Martina     1,000 

Kafková Lucie             0,500 

Novotný Otakar     1,000 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ celkem úvazků:         8,500 
 

Pedagogičtí pracovníci v ŠD 
 

příjmení a jméno  datum nar.           . úvazek 

 

Dejmková Jana              1,000 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ŠD celkem úvazků:         1,000 

 

Pedagogičtí pracovníci v MŠ 

 

Příjmení a jméno   datum nar.        úvazek 

___________________________________________________________________ 

 

Bulínová Jaroslava                                      1,000 

Bartošová Martina                                   1,000 

Kříţová Pavlína             0,500 

___________________________________________________________________ 

Pedagogičtí pracovníci MŠ celkem úvazků:        2,500 

Provozní zaměstnanci v ZŠ 

 

příjmení a jméno datum nar.          funkce   úvazek 

 

Červenková Hana           účetní   0,500 

Sosnovcová Eva            uklízečka a topička  1,000 

Deusová Monika           uklizečka   1,000 

 

Provozní zaměstnanci ZŠ celkem úvazků:   2,500 
 

Úsek školního stravování 

 

příjmení jméno datum nar.          funkce   úvazek 

 

Červenková Hana           účetní,ved.kuch.  0,500 

Kozlová Ivana           kuchařka   1,000 

Šmídková Milena           hlavní kuchařka  1,000 

 

ŠJ celkem úvazků:     2,500 

 

Přidělení pedagogických úkolů pracovníkům školy: 

 



Procházková J. fond učebnic 1. - 9.r., kabinet Tv, školní preventista 

Novotný.O. kabinet Z, evidence úrazů 

Boumová Š. ţákovská knihovna,kabinet Hv 

Pecková M   kabinet Čj, Ov, učitelská knihovna 

Kafková L. kabinet Př, Pv, Ch 

Královcová M. kabinety D,  

Andrušíková R. kabinet 1.st., Vv 

Kadlečková H.  kabinet M,F,výchovná poradkyně 

Dejmková J.   kabinet ŠD 

 

 

4. Údaje o zařazování dětí 
 

Zápis do 1. ročníku naší školy proběhl dne 15.1.2011 za přítomnosti vedení školy a 

učitelek 1. stupně. Zapsáno bylo 14 dětí, jejichţ rodiče obdrţeli rozhodnutí o zařazení dítěte 

do 1. ročníku ZŠ Chlum. Na základě ţádosti rodičů doloţené doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře byl jednomu dítěti odloţen 

začátek povinné školní docházky. Do školní druţiny bylo z přihlášených dětí zařazeno 30 

ţáků. 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2010-2011 
 

Ročník Počet ţáků Prospělo s vyznam. Prospělo Nehodnoceno 

1. 06 - 06    0 

2. 07 - 07   0 

3. 08 04 04   0 

4. 10 05 05      0 

5. 08 05 03  0 

6. 06 02 04   0 

7. 09 02 07 0 

8. 12 06 06   0 

9. 10 05 05  0 

Celkem 76 29 47 0 

Druhým ani třetím stupněm z chování nebyl ve školním roce 2010-2011 klasifikován 

ţádný ţák. V průběhu roku probíhala spolupráce s kurátorkami pro děti a mládeţ z odboru 

sociálních věcí MÚ Sedlčany, neboť u jednoho ţáka byl soudně stanoven dohled nad jeho 

výchovou.  Ţáci prvního aţ pátého ročníku absolvovali plavecký výcvik v Plaveckém bazénu 

Příbram, ţáci 6., 7., 8.a 9. ročníku absolvovali lyţařský výcvik, ţáci čtvrtého a pátého ročníku 

zotavovací pobyt v přírodě na Monínci u Sedlce-Prčice. Devátý ročník ukončilo na naší škole 

10 ţáků, všichni byli hned v prvním termínu přijímacího řízení přijati do zvolených středních 

škol a učebních oborů. 

 Vyučující plnili při svém výchovném působení na ţáky úkoly obsaţené v minimálním 

preventivním programu prevence sociálně patologických jevů, zvláště protidrogové prevence, 

začlenili do svých učebních plánů tematiku Ochrana člověka za mimořádných událostí, 

Výchova k volbě povolání, Enviromentální výchova a Multikulturní výchova. 

 

6. Údaje o výsledcích inspekce a kontrol 
  



V průběhu školního roku byly provedeny předepsané revize elektrického přenosného 

nářadí, ručních hasicích přístrojů, komínů, rozmístění poţárních výtoků, revize tělocvičného 

nářadí v rámci kontroly BOZP a PO v základní škole, školní druţině a školní jídelně 

odbornými pracovníky. Dále byly prováděny vlastní soustavné kontroly jak vyplývá 

ze Zákoníku práce - zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Čtvrtletně byla provedena kontrola auditorskou společností ECO-ECONOMIC a 

COMMERCIAL OFFICE Tábor ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Chlum. Nebyly zjištěny ţádné nedostatky .  

 

7. Údaje o dalším vzdělávání a mimoškolních aktivitách pracovníků a žáků 

školy 
 

Krajem kamenů-M.Královcová 

Sedlčanské muzeum-M.Pecková 

UK Praha-studium-J.Procházková 

Aktiv výchov.poradců-H.Kadlečková 

DVPP-Hry pro školní druţiny-J.Dejmková 

DVVP-Velikonoce-M.Bartošová, J.Dejmková 

DVVP-Hudební pohádky-J.Bulínová 

DVVP-Relaxace a uvol.cviky dětí-P.Kříţová 

Metodický seminář Aj-M.Kříţová 

DVVP-Pietní místa Prahy-J.Pšeničková 

 

 

Kroužky: 

Aerobik-Jaroslava Procházková 

Turistický-Miroslava Královcová 

Florbalový-Otakar Novotný 

Hasičský-J.Mašková, J.Dejmková 

Paličkování-Š Boumová 

Keramika-J.Pšeničková 

Počítače-H.Kadlečková 

Ruský jazyk-M.Královcová 

 

Podmínky pro činnost jmenovaných krouţků na škole jsou dobré. Některé děti 

navštěvovaly i více krouţků, a proto celkový počet dětí účastnících se činnosti všech krouţků 

byl 105. Cena krouţku byla 100,-Kč. Peníze byly vyuţity na vybavení a soutěţe. 

Naše škola se také zapojila do projektu Školní mléko, který umoţnil všem ţákům 

prvního i druhého stupně odebírat státem dotované mléko, ale i nedotované a další mléčné 

výrobky. Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Tím se rozšířila nabídka zdravého 

stravování ţáků.  

 

Účast v soutěžích a společensko-kulturních akcích: 

 

Sportovní: okrskové kolo minifotbalu pro ţáky 2.stupně v Sedlčanech 

  XXXI. ročník turistického pochodu Krajem kamenů Petrovicka 

turistický pochod Pro velikonoční vajíčko 

turistické pochody Sukovou stezkou 

turistický pochod vánoční, Tříkrálový pochod 

turistický pochod Bílé skály, 



turistický pochod Praha – Prčice 

jarní pochod - Stříbrný vrch 

turistické trasy Cesta do Pekla, Nečíňská besídka, Zlatý vrch, Drbákov, 

Hrazany, keltské opidum, Hrádnice 

školní kolo soutěţe v aerobiku 

Praha, V. ročník Memoriálu Marty Habadové – mladí hasiči 

mistrovství republiky v poţárním sportu mezi ČHJ a MHJ 

soutěţní odpoledne pro dětská druţstva dobrovolných hasičů ze Sedlčanska 

Borec Sedlčan-silový víceboj 

Jarní uzlování 

Dramatické: karnevalové odpoledne a soutěţ masek pro mladší ţáky 

  Obvodní soutěţ ve zpěvu Dublovický slavík 

                        Karaoke + maškarní rej 

Literární: školní kolo recitační soutěţe pro ţáky 1. i 2. stupně 

  účast v recitační soutěţi CARMINA pro ţáky II. stupně v Sedlčanech 

  účast v literární soutěţi Sedlčanská růţe pro ţáky I.stupně v Sedlčanech 

Odborné: školní  kolo Pythagoriády 2010/2011 pro ţáky 6. a 7. ročníku 

Soutěţ Matematický klokan – 2. – 9. ročník      

  program Zdravé zuby 

dopravní výchova pro ţáky 1. stupně 

  školní kolo a okresní kolo dějepisné olympiády pro ţáky 8. a 9. ročníku 

  školní a okresní kolo olympiády v Čj pro ţáky 8. a 9. Ročníku 

  projekt Škola naruby 

  An English Day 

  Příběhy bezpráví 

  Soutěţ „A je to“ Červený Hrádek 

  Soutěţ zručnosti Sedlčany 

  

   

Akce pořádané ve spolupráci s Školskou radouy a SRPDŠ: 

Chlumská DRAKIÁDA 

mikulášská nadílka pro ţáky  

vystoupení ţáků na předvánoční školní besídce pro veřejnost 

zpívání dětí pod vánočním stromem a v kostele sv. Václava na Chlumu 

vánoční jarmark pro veřejnost 

 Den otevřených dveří 

75.výročí zaloţení 2.stupně na Chlumu 

prodej květin –  Květinový den 

oslava Dne dětí v zámeckém parku 

akce Sběrové týdny - sbírán starý papír, léčivé byliny a hliník 

výtěţek předán do pokladny SRPDŠ 

organizování pitného reţimu pro všechny ţáky  

návštěvy divadelních představení a výstav v KDJS Sedlčany a v KD Příbram  

návštěvy filmových představení v KDJS v Sedlčanech 

prodej výrobků zdravé výţivy a mléčných výrobků na škole 

   

 

 

Exkurze: Obecní knihovna Nalţovice a nová Městská knihovna Sedlčany - besedy 

Praha - Národní divadlo a Národní muzeum 



Praha - Vyšehrad a Slavín 

Fitnescentrum Sedlčany 

  Úřad práce Příbram – 8.+ 9.ročník 

  Obecní úřad Nalţovice-ŠD 

Čtení s babičkami – 1.stupeň 

BU-BU Cup 

  Albertovy skály a Bartůňkova stezka v přírodní rezervaci v povodí Vltava  

  Městské muzeum v Sedlčanech - stálá expozice a tematické výstavy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována dle školského zákona č. 561/2004 Sb., 

 

V Chlumu dne 28.11.2011 

 

 

       Mgr.Otakar Novotný 

               ředitel školy 

 

Adresáti výroční zprávy: 

Školská rada při Základní škole Chlum 

Obecní úřad Nalţovice 

Školský úřad Sedlčany 

 


