
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM, OKRES PŘÍBRAM 

Chlum 16, 262 93 Nalžovice 

telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

o činnosti základní 

školy 
 

 

 

 

 

Školní rok:   2012/2013 

 

Zpracovala:   Mgr. Jaroslava Procházková 

Datum zpracování:  26. 8. 2013 

Místo zpracování:  Chlum 

 

Výchozí materiály:  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, §10 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., v platném znění, §7 

 

Projednala pedagogická rada:  dne 26. 8. 2013 

Projednala školská rada:   dne 18. 9. 2013 

 

 

http://www.zsamschlum.cz/
mailto:zsmschlum@volny.cz


Obsah: 

1. Charakteristika školy 

2. Organizace vzdělávání 

2.1 Vzdělávací program 

2.2 Organizace vzdělávání a výchovy 

2.3 Povinně volitelné předměty 

2.4 Zájmové útvary 

2.5 Školní družina 

2.6 Mateřská škola 

2.7 Školní jídelna 

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

3.1 Věková skladba pedagogického sboru 

3.2 Způsobilost pedagogických pracovníků 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle úvazků 

3.4 Specializované činnosti pedagogických pracovníků 

3.5 Nepedagogičtí pracovníci podle úvazků 

3.6 Údaje o pedagogických pracovnících 

3.7 Asistentka pedagoga 

3.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

3.9 Plnění dalších úkolů pracovníky školy 

4. Údaje o žácích, výsledcích výchovy a vzdělávání 

4.1 Údaje o přijímání žáků 

4.2 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2012/2013 

4.3 Počet vydaných správních rozhodnutí 

4.4 Výsledky výchovy 

4.5 Výsledky vzdělávání – přehled o prospěchu žáků k 28. 6. 2013 

4.6 Přehled o počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

4.7 Uplatnění absolventů školy 

4.8 Realizované akce školy ve školním roce 2012/2013 

A. Minimální preventivní program 

B. Školní soutěže 

C. Soutěže jiných organizací 



D. Kulturní, společenské a ostatní aktivity školy 

E. Projektové dny 

F. EU OP-VK 

G. Projekt WOSA 

5. Řízení školy 

5.1 Spolupráce s rodiči 

5.2 Spolupráce se školskou radou 

5.3 Spolupráce s dalšími organizacemi 

5.4 Stížnosti na činnost školy 

5.5 Údaje o spolupráci s odborovou organizací 

6. Poradenské služby 

6.1 Kariérové a výchovné poradenství 

6.2 Prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů 

6.3 Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování 

7. Údaje o výsledcích kontrol 

8. Další záměry školy 

9. Adresáti výroční zprávy 

10. Přílohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Charakteristika školy  

 
Název organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 

ŠKOLA CHLUM, OKRES PŘÍBRAM 

Právní forma organizace Příspěvková organizace 

Vznik organizace 1. 1. 2003 

Součásti organizace Základní škola, mateřská škola, školní 

družina, školní jídelna 

Identifikátor celé organizace (IZO) 600 054 454 

Kapacita – základní škola 82 žáků (200 dle zřizovací listiny) 

Kapacita – mateřská škola 35 dětí 

Kapacita – školní družina 30 žáků 

Kapacita – školní jídelna 240 jídel – 82 žáků, 35 dětí 

Zařazení do sítě škol a školských zařízení 1. 4. 1996 

IČO organizace 71000461 

Zřizovatel  Obec Nalžovice 

V zastoupení Starostka paní Jana Pšeničková 

Ředitel školy 2012/2013 Mgr. Otakar Novotný 

IZO základní školy 114 001 448 

Velikost ZŠ 7 tříd s 9 postupnými ročníky 

Obce, které mají žáka v ZŠ Nalžovice, Kňovice, Křepenice, Radíč, 

Dublovice, Svatý Jan, Osečany 

Školská rada Předsedkyně paní Jana Mašková 

SRDPŠ Předsedkyně paní Marcela Boučková 

Dálkový přístup www.zsamschlum.cz  

 
   Původní budova školy byla vystavěna 18. století. V roce 1935 byla rozšířena o měšťanskou 

školu a bylo přistaveno druhé patro.  

   Všechny součásti organizace jsou ve vzájemně propojených budovách, tzv. „pod jednou 

střechou.“ 

   V roce 2012 přistoupil zřizovatel k projektu zateplení budovy s výměnou zdrojů tepla. Akci 

spolufinancovala EU – Fond soudržnosti OP Životní prostředí. Byly vyměněny původní 

zdroje tepla za dva nízkoemisní kotle na hnědé uhlí. Současně došlo k zateplení obvodových 

stěn, k výměně výplní, k zateplení střešních a stropních konstrukcí. Vše nyní splňuje 

požadavky na úsporu energie a snížení emisí. Celkové uznatelné náklady oprav, rekonstrukce 

a zateplení činily 9 618 361,-Kč, z toho z dotace ze státního rozpočtu ČR 480 918,-Kč (5%), 

dotace EU 8 175 607,- Kč (85%) a 961 836,-Kč (10%) byla spoluúčast zřizovatele. 

   Na půdě byl zřízen jednoduchý sklad nábytku a pomůcek, které se využívají jen v určitém 

ročním období.  

   Podle hygienických norem byly předělány toalety chlapců ve druhém podlaží. 

   Ve třídách byl efektivněji rozmístěn nábytek, byly vyměněny židle ve dvou učebnách 

druhého stupně, starší stolky v učebně informatiky byly osazeny novými pracovními deskami. 

Do dvou tříd prvního stupně a do jedné třídy druhého stupně byl zakoupen koberec.  

   Škola má k dispozici učebnu informatiky, velmi dobře vybavenou 15 novými počítači a 

dataprojektorem. Internet je zaveden do všech učeben. Dalšími čtyřmi počítači je vybavena 

učebna českého jazyka. Interaktivní tabule poskytuje moderní trend výuky žáků, ve třídě, kde 

je nainstalována, se žáci střídají podle rozvrhu tak, aby na ní pracovali všichni žáci pravidelně 

alespoň jednou týdně. Škola vyučuje ještě v dalších pěti učebnách.  

   Pro záznamy z akcí školy byly z dotací EU OP-VK zakoupeny dva fotoaparáty. 

http://www.zsamschlum.cz/


   Vybavení školy učebnicemi odpovídá současným požadavkům schváleného seznamu 

učebnic a učebních materiálů MŠMT, škola je pravidelně obnovuje podle možností 

přidělených finančních prostředků. Rodiče se podílejí finančně na nákupu doplňkových 

učebních materiálů pro své děti, které jim slouží k lepšímu pochopení a k opakování učiva. 

   Součástí budovy je tělocvična, žákovská kuchyňka, keramická dílna s pecí a přilehlý 

pozemek s jednoduchým vybavením pro sportovní aktivity dětí a žáků při sportovních a 

odpočinkových denních aktivitách. Během hlavní přestávky žáci mohou využívat vydlážděný 

prostor před hlavním vchodem do školy s lavičkami a přenosným stolem na stolní tenis.  

   Pro tělesnou výchovu a kroužky může škola používat prostory zámeckého parku, který je ve 

vlastnictví zřizovatele. 

 

 

2. Organizace vzdělávání  
2.1. Vzdělávací program  
   Výuka ve všech ročnících základní školy probíhala podle ŠVP ZŠ A MŠ CHLUM, 

R1/2007, motivační název Naše škola.  

 

2.2. Organizace vzdělávání a výchovy  
   Ve školním roce 2012/2013 měla škola celkem 7 tříd, s devíti postupnými ročníky. Na 

prvním stupni bylo 49 žáků, na druhém stupni 33 žáků, celkem 82 žáků. 

 

2.3 Povinně volitelné předměty 

   Na druhém stupni školy byly vyučovány tyto povinně volitelné předměty: 

Základy administrativy   v 6. a 7. ročníku 

Informatika     v 6., 7. a 8. ročníku 

Mediální výchova    v 9. ročníku 

 

2.4 Zájmové útvary 

   Ve školním roce 2012/2013 se mohli žáci zapojit do těchto zájmových útvarů: 

 

Název  Realizátor  Poznámka  

Mladí hasiči 

 

Jana Dejmková 

Jana Mašková 

Podle potřeb přípravy na 

soutěže a závody 

Tanečky pro malé holčičky 

 

Jaroslava Procházková 

 

Úterý 12.30 hodin 

45 minut 

Aerobic pro MŠ 

 

Jaroslava Procházková 

 

Čtvrtek 11.35 hodin 

45 minut 

Taneční kroužek 

 

Jaroslava Procházková 

 

Čtvrtek 7.15 hodin a častěji 

podle potřeby přípravy na 

vystoupení, 30 minut 

Keramický kroužek 

 

Jana Pšeničková 

 

Středa 13.00 

45 minut 

Florbal 

 

Otakar Novotný 

 

Středa 14.40 

45 minut 

Turistický kroužek 

 

Markéta Pecková 

Miroslava Královcová 

Podle plánu sedlčanských 

turistů, o víkendech 



2.5 Školní družina 

   Škola má jedno oddělení školní družiny, které pracuje podle předem stanoveného plánu 

aktivit na období školního roku. Svou práci hodnotí v dokumentu Výroční zpráva o činnosti 

školní družiny, který je přílohou této zprávy.  

 

 

2.6 Mateřská škola 

   Škola má plně naplněnou kapacitu mateřské školy. Děti jsou rozděleny podle věku na třídu 

menších dětí s kapacitou 25 dětí a na třídu předškolních dětí s kapacitou 10 dětí. V mateřské 

škole pracují tři učitelky. Škola zpracovává evaluační zprávu a výroční zprávu o činnosti 

mateřské školy, které jsou přílohou této zprávy. 

 

 

2.7 Školní jídelna 

   Součástí organizace je i školní jídelna, která umožňuje stravování dětem, žákům i 

zaměstnancům školy. Doplňkovou činnost školní jídelna neprovozuje. Výroční zpráva o 

činnosti školní jídelny je přílohou této zprávy. 

 

 

 

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

3.1 Věková skladba pedagogického sboru (ZŠ a ŠD) 

 

< 30 let 31 - 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 60 let < Celkem 

4 2 2 1 0 9 

 

   Průměrný věk pedagogického sboru k 31. 8. 2013 je 36,7 let. 

 

 

3.2 Způsobilost pedagogických pracovníků 

   Sedm pedagogických pracovníků školy mělo v tomto školním roce dokončené studium v 

oblasti pedagogických věd: 

1. stupeň     1 učitelka 

2. stupeň      4 učitelé 

management vzdělávání    1 učitelka 

vychovatelství   1 vychovatelka 

   Dva pedagogičtí pracovníci nemají dosud studium v oblasti pedagogických věd ukončeno. 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle úvazků (ZŠ a ŠD) 

 

ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ŠD Celkem úvazků 

3,000 5,000 1,000 9,000 

 



3.4 Specializované činnosti pedagogických pracovníků 

    Na škole pracovali ve specializovaných činnostech tito pedagogové: 

Činnost  Pedagog  

Koordinátor ŠVP Markéta Pecková 

Školní metodik prevence Jaroslava Procházková 

Výchovný poradce Otakar Novotný 

Zdravotník školy Jana Dejmková 

Školní parlament Hana Kadlečková 

 

 

3.5 Nepedagogičtí pracovníci podle úvazků (ZŠ a ŠJ) 

 

Ze státního rozpočtu: 

Provozní zaměstnanci Školní jídelna Celkem úvazků 

2,500 2,500 5,000 

2 uklízečky, topička vedoucí ŠJ, 2 kuchařky  

 

   Účetní školy je hrazena z rozpočtu obce. Ostatní nepedagogičtí pracovníci ze státního 

rozpočtu, finančních prostředků poskytovaných škole prostřednictvím krajského úřadu. 

 

 

3.6 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pracovní 

zařazení 

Titul  Úvazek  Kvalifikace  Roků praxe 

Ředitel školy Mgr. 1,000 2. stupeň  

(Z, TV) 

29,26 

Učitelka  Mgr. 1,000 2. stupeň 

(ČJ, OV) 

13,18 

Učitelka  Mgr. 1,000 2. stupeň 

(M, IVT) 

5,06 

Učitelka Mgr. 1,000 2. stupeň 

(AJ, ČJ) 

3,29 

Učitelka  Mgr. 1,000 1. stupeň 23,02 

Učitelka  Mgr. 1,000 ŠM, MNGM 24,83 

Učitelka   1,000 2. stupeň 

(studuje) 

3,02 

Učitelka   1,000 1. stupeň 

(studuje) 

3,86 

Vychovatelka   1,000 vychovatelství 16 

 

3.7 Asistentka pedagoga 

   Na škole pracovala asistentka pedagoga ve druhém a pátém ročníku pro žáka se zdravotním 

postižením a pro žáka se vzdělávacími obtížemi ve smyslu SPU.  

   Asistentka má 10,59 roků praxe a střední vzdělání a maturitní zkouškou. Její úvazek celkem 

činil 10 hodin (25%). 



3.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

    

Pracovník - zkratkou Program  

MP AJ 

MK AJ 

ON WOSA, EVVO 

JP Prevence rizikového chování, WOSA 

JD  WOSA 

HK WOSA, ICT 

RA WOSA, VV, zdravý životní styl 

JPŠ EVVO 

ŠB ICT 

 

 

3.9 Plnění dalších úkolů pracovníky školy 

 

Pracovník - zkratkou Další úkoly 

MP Kabinet ČJ, OV, PV, učitelská knihovna 

MK Kabinet AJ, NJ 

ON Kabinet Z, Ch, evidence úrazů 

JP Kabinet TV, sklad učebnic  

JD Kabinet ŠD 

HK Kabinet M, F, INF 

RA Kabinet VV, 1. stupně, ovoce do škol 

JPŠ Kabinet D, PŘ 

ŠB Kabinet HV, žákovská knihovna školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 

 

4.1 Údaje o přijímání žáků 

 

   Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2012/2013 proběhl dne 17. ledna 2012. 

Zápis provedly učitelky prvního stupně, které se především zaměřovaly na logopedické 

problémy budoucích žáků a na celkovou školní zralost dítěte. Zapsáno bylo 15 dětí. Na 

základě žádosti rodičů, zprávy pediatra a specializovaného pracoviště byla pak jednomu dítěti 

odložena školní docházka. Ostatním rodičům bylo zasláno rozhodnutí o přijetí k základnímu 

vzdělávání. Do prvního ročníku tak v září 2012 nastoupilo 14 žáků.  

 

 

4.2 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2012/2013 

 

Ročník  Počet žáků k 15.9. 

2012 

Počet žáků k  

28. 6. 2013 

Rozdíl v počtu 

žáků 

Celkem ukončilo 

školní rok žáků 

1. 14 13 -1 13 

2. 14 13 -1 13 

3. 6 6  6 

4. 7 7  7 

5. 8 8  8 

6. 11 10 -1 10 

7. 8 7 -1 7 

8. 7 7  7 

9. 7 7  7 

Celkem 82 78 -4 78 

 

 

4.3 Počet vydaných správních rozhodnutí (od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013) 

       

 

Rozhodnutí  Počet 

O přijetí do 1. ročníku pro rok 2013/2014 12 +1 (po odkladu) 

O nepřijetí k povinné školní docházce 0 

O odkladu povinné školní docházky 2 

O přijetí do vyššího ročníku 2 

O povolení individuálního vzdělávání žáka 0 

O povolení vzdělávání podle IVP 4 

O dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 

O opakování ročníku ze zdravotních důvodů 0 

O pokračování ve vzdělávání 10. rokem 0 

O nepřijetí do vyššího ročníku 0 

Celkem  21 

 

 

 



4.4 Výsledky výchovy 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala na vysvědčení 0 4 

Napomenutí třídního učitele 4 5 

Důtka třídního učitele 2 2 

Důtka ředitele školy 0 0 

Snížená známka z chování o jeden stupeň 0 1 

Snížená známka z chování o dva stupně 0 0 

 

   Ve školním roce spolupracovala škola s kurátorkami pro děti a mládež z odboru sociálních 

věcí MÚ Sedlčany, pro které na jejich žádost vypracovávala posudky o chování a vzdělávání 

ve škole na několik žáků, v jejichž rodinách byl stanoven dohled nad výchovou nezletilých. 

 

4.5 Výsledky vzdělávání – přehled o prospěchu žáků k 28. 6. 2013 

  

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 13 13 0 0 

2. 13 11 2 0 

3. 6 5 1 0 

4. 7 4 3 0 

5. 8 1 7 0 

6. 10 2 8 0 

7. 7 6 1 0 

8. 7 2 5 0 

9. 7 2 5 0 

Celkem  78 46 32 0 

 

4.6 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 Omluvených Neomluvených 

Celkem  Průměr na 

žáka 

Celkem  Průměr na 

žáka 

1. pololetí (82 žáků) 3088 37,66 0 0 

2. pololetí (78 žáků) 3332 42,72 0 0 

Celkem za školní rok  

(80 žáků) 

6420 80,25 0 0 

 

 

4.7 Uplatnění absolventů školy 

 

Počet vycházejících 

žáků 

Studium oborů s maturitní 

zkouškou 

Studium oborů s výučním listem 

gymnázium SOŠ SOU 

9 2 3 4 

 



Rozdělení přijatých žáků na SŠ podle ročníků:  
z 9. ročníku -  7 žáků  

z 8. ročníku – 1 žák  

z 5. ročníku – 1 žák 

 

 

4.8 Realizované akce školy ve školním roce 2012/2013 

 

   A. Minimální preventivní program 

   Škola má sestavený minimální preventivní program, ve kterém se zaměřuje nejen na 

prevenci rizikového chování žáků, ale i na prevenci běžných rizik, sociálně patologických 

jevů a mimořádných událostí. Jeho součástí je program proti šikaně.  

   Cílem programu v letošním školním roce byla tato témata:    

Ochrana vlastního těla  

Stop potyčkám mezi žáky  

Slušná mluva vždy 

Úcta k dospělým i k sobě navzájem 

Spolupráce s rodiči  

Tolerance  

Spravedlnost 

   Během roku se žáci druhého až devátého ročníku, a na jaře i prvního ročníku, každý měsíc 

zapojili do dotazníkového šetření, které mělo podrobněji odhalit některá rizika školního 

prostředí a pobytu žáků ve škole. Ta budou podkladem pro zpracování minimálního 

preventivního programu v příštím školním roce a vyučující se zaměří na jejich minimalizaci 

v ovlivňování kvalitního, kulturního a klidného života ve škole. 

   Některé zajímavé výsledky dotazníkových šetření:  

Září 2012 - Kamarádství   

Ve třídě si pomáháme    ANO   98% 

Ve třídě mám nějakého kamaráda    ANO   95% 

Říjen 2012 – Bezpečí, nebezpečí 

Cítím se ve škole bezpečně    ANO   89,9% 

Setkal jsem se osobně se šikanováním ANO   21,7% 

Listopad 2012 – Šikana 

Ve třídě mě někdo bije    NE    84,9% 

Ve třídě mě někdo uráží    OBČAS   12,1% 

Prosinec 2012 – Alkohol 

Už jsem někdy alkohol ochutnal   NE    65,6% 

Alkohol mi nabídli kamarádi   NE    79,7% 

Leden 2013 – Drogy 

Vím, co je to droga     ANO    80,7%  

Použil jsi už některou drogu    NE    95,2% 

Únor - Jak se učím 

Se svým vysvědčením jsem spokojený  ANO   71% 

Moje snažení odpovídá mým výsledkům  ANO    88% 

 



Březen 2013 – Zdravý životní styl 

Myslím si, že mám nadváhu    NE    73% 

Snídám      NE    15%  

NĚKDY   31% 

Duben 2013 – Spokojenost ve třídě 

V naší třídě je pohoda    ANO    86% 

Ve třídě je někdo k osobním nepřátelský  ANO    42% 

Květen 2013 – Pocity 

Chodíš do školy rád?    ANO    69% 

Vracíš se domů ze školy rád?   NE    11% 

Červen 2013 – Vlastní hodnocení žáka – žáci uvedli i svá příjmení, proto byl dotazník 

pouze pročten, ale ne statisticky zpracován. Zajímavé odpovědi na dvě z otázek: 

   „Hůře pracuji, když – někdo křičí, někdo otravuje, někdo zlobí, ve skupině, někdo mi zaráží, 

máme matematiku, ve tmě, při hluku, máme češtinu, doma, ostatní čtou nahlas, někdo ruší, 

máme diktát, je čtení, na mě někdo chvátá, při projektu, při stresu, nechápu zadání, jsem 

ospalý, při samostatné práci, ve dvojici, mě předmět nebaví, tomu nerozumím, nechápu to, 

pracuji sám, jsem zkoušená, mi není dobře, se těším na něco jiného, se neučím, to neumím, 

jsem na nervy, si povídáme, máme vlastivědu, bojím se známky, přemýšlím nad něčím jiným, 

neposlouchám, nedávám pozor.“ 

   „Nejvíce se naučím, když - nikdo nekřičí, jsem sama, dávám pozor, si čtu z učebnice, doma, 

pracuji celou hodinu, píšu na tabuli, se svítí, máme novou látku, ve dvojici, je klid a ticho, 

poslouchám, si to přečtu, v pondělí, při hudebce, si to zopakujeme, to klidně vysvětlí, 

opakováním u tabule, při psaní testu, ve škole, před spaním, to někomu já vysvětluji, když mě 

předmět baví, když jde o důležitou známku, pracuji sám, se učím, nejsem ospalý, jsou všichni 

hodní, si čtu látku pořád dokola, je látka zajímavá, potřebuji dobrou známku, se učím 

s kamarádkou, se učím, si nepovídám, mi pomáhají rodiče, si to opíšu, se snažím.“ 

   Hodnocení minimálního preventivního programu je přílohou této zprávy. 

 

B. Školní soutěže 

   Paní učitelky připravily pro žáky soutěž v recitaci jak na prvním, tak na druhém stupni 

školy. V závěru roku byla také vyhodnocena soutěž ve sběru hliníku. 

 

C. Soutěže jiných organizací 

   V průběhu roku se žáci zúčastnili řady soutěží na okrskové či okresní úrovni.  

 

Název  Poznámka (kde, měsíc) 

Vytrvalostní běh Sedlčany - říjen 

Florbal Sedlčany - říjen 

A je to – soutěž zručnosti Sedlčany - listopad 

Zkusme si to – soutěž zručnosti Sedlčany - listopad 

Florbal – dívky mladší Sedlčany - listopad 

Florbal - dívky starší Sedlčany - listopad 

Přírodovědný klokan Chlum - listopad 

Borec Sedlčan Sedlčany - prosinec 



T-ball mladší Sedlčany - prosinec 

T-ball starší Sedlčany - prosinec 

Dějepisná olympiáda Příbram - leden 

Olympiáda v ČJ Příbram - únor 

Olympiáda v AJ Příbram - únor 

Sedlčanská růže - recitace Sedlčany - březen 

Pythagoriáda Sedlčany - jaro 

Klub seniorů - čteme si Chlum - březen 

Matematický klokan Chlum - jaro 

Vybíjená Sedlčany  - březen 

Carmina - recitace Sedlčany - březen 

Florbal - chlapci Sedlčany - duben 

Florbal - dívky Sedlčany - duben 

McDonald cup – mladší žáci Sedlčany - duben 

McDonald cup – starší žáci Sedlčany - duben 

T-ball Sedlčany  - květen 

Dublovický slavík Dublovice  - květen 

T-ball mladší Sedlčany - květen 

 

Velmi úspěšný je kroužek mladých hasičů, který se účastní soutěží i na republikové úrovni. 

Název  

Hlinecké šedesátky 

Memoriál Stanislava a Petra Jecha Uhlířské Janovice 

Jarní uzlování Chlum 

Bubu cup Chlum 

Župní soutěž Borotice 

Sixty Kňovice 

Celostátní setkání hasičské mládeže a Mistrovství republiky v požárním sportu Hlinsko  

 

D. Kulturní, společenské a ostatní aktivity školy 

Název  Poznámka (kdo, měsíc) 

Domácí zvířata - Kňovice 1., 3., 5. ročník - září 

Dřevíčkova dílnička MŠ, 1., 2. - září 

Cyklistická akce Da-Ba MŠ, 1. - 5. - září 

ŠD Sejce ŠD - září 

Drakiáda MŠ, ŠD – říjen 

Muzikál - Sedlčany 1. stupeň - říjen 

Martinská slavnost MŠ, ŠD - listopad 

Běžecká akce Da-Ba MŠ, 1. Stupeň - listopad 

Pracovní úřad Příbram 8., 9. - listopad 

Sokolnictví  MŠ, 1. - 9. - listopad 



Jarmark, zpívání u stromečku, Den 

otevřených dveří 

MŠ, 1. - 9. - listopad 

Mikulášská nadílka MŠ, 1. – 9. - prosinec 

Vánoční příběh - divadlo MŠ, 1. Stupeň - prosinec 

Vánoční besídka MŠ, 1. i 2. stupeň -prosinec 

Koncert v kostele výběr žáků - prosinec 

Hrajeme si na prvňáčka MŠ, 1. ročník - leden 

Karaoke MŠ, ŠD - únor 

Lyžařský kurz 2. stupeň - únor 

Vynášíme Moranu MŠ, 1. – 9. ročník - březen 

Ples školy Křepenice - březen 

Zájezd žáků do Anglie 2. stupeň - březen 

Čteme spolužákům 1. stupeň - březen 

Den Země – Čapí hnízdo MŠ, 1. stupeň - duben 

Klaun Ahojky MŠ, 1., 2. ročník - duben 

Čarodějnický rej MŠ, ŠD - duben 

Besídka ke Dni matek MŠ, 1. stupeň - květen 

Projekt Da-Ba MŠ, 1. stupeň - květen 

Květinový den 9. ročník - květen 

Historická exkurze Praha 8., 9. ročník - květen 

Divadlo Fidlovačka Praha Babička 5. – 9. ročník - květen 

Pěší výlet Křepenice 1., 2., 4. - červen 

Muzeum Sedlčany 3., 5. - červen 

Výlet Konopiště MŠ, 1. ročník - červen 

Divadlo Příbram - Tři zlaté vlasy 1. stupeň - červen 

Divadlo Příbram Rychlé šípy 5. – 9.  ročník 

Parlament Wosa Hrachov 2. stupeň - červen 

Sejce  9. ročník - červen 

Spíme ve škole 1., 3., 5., 6. ročník - červen 

 

 

   Aktivní jsou členové turistického kroužku. Jejich kroky letos směřovaly na tyto pochody: 

Krajem kamenů, Pražskými parky, Žďár - Strážnice, Radeckého marš, Krmelec Knihová hora, 

Vánoční Sedlčany, Musík – Jezera, Cvičiště SS – I. etapa, Velikonoční vajíčko, Cvičiště SS – 

II. etapa, Sukova stezka, Čelina Cholín. 

 

   Škola se připojila i k akcím, které organizovalo SRDPŠ:  

 Chlumská drakiáda 

 Mikulášská nadílka pro žáky 

 Vánoční jarmark 

 Zpívání u stromku 

 Pitný režim pro všechny žáky 

 Ples školy 



   Výtěžek z plesu školy 19 303,- Kč byl použitý na nákup židlí do tříd druhého stupně školy. 

Židle stály celkem 22 700,- Kč a rozdíl byl doplacen také z fondu SRDPŠ, do kterého zákonní 

zástupci žáků přispívají ročně částkou 150,- Kč na jednoho žáka školy. 

 

E. Projektové dny 

   Pedagogičtí pracovníci školy se snaží pracovat moderními výukovými metodami, a proto 

také přistupují k projektovým dnům, kdy se spojí několik ročníků školy dohromady, pracují 

společně na jednom daném tématu v různorodých skupinách a své výsledky pak ostatním 

prezentují formou nástěnky, vitríny, výrobku, psaného materiálu, kresleného materiálu… Žáci 

se tu učí nejen komunikaci, ale především vzájemné kooperaci, etice, schopnosti pomoci, 

odvaze,… 

 

Název  Kdo, kdy Stručný popis 

Jeden svět na školách – 

Můj kámoš 

První stupeň, 

listopad 

EVVO, beseda s kynologem, vztah ke zvířatům, 

prezentační materiály, odpovědi na otázky o 

kamarádství, využívání psů člověkem, evaluace 

organizaci JSNŠ 

Jeden svět na školách – 

Příběhy bezpráví 

8. a 9. ročník, 

listopad 

Beseda s pamětníkem, promítání filmu 

Jeden svět na školách - 

Odpady 

Druhý stupeň, 

prosinec 

EVVO, třídění odpadů, problémové situace, 

řešení úkolů, práce ve skupině, prezentační 

materiály, evaluace organizaci JSNŠ 

Vzduchoplavec 

Kráčmera 

První stupeň, 

leden 

Čtenářská gramotnost, zručnost, prezentační 

list, spolupráce při odpovědích na otázky 

Zdravá 5 První stupeň, 

březen 

S řetězcem ALBERT, seznámení 

s potravinovou pyramidou, zdravou stravou a 

ochutnávkou ovoce a zeleniny, evaluace 

organizaci ALBERT 

Veselé zoubky První stupeň,  

březen 

S drogerií DM, nácvik čištění zubů, materiály 

k zubní hygieně, video ukázka, evaluace 

organizaci DM 

Doprava  První stupeň,  

duben 

Plnění úkolů na stanovištích, které byly 

zaměřeny na zvládání běžných i mimořádných 

situací, se kterými se žáci mohou na silnici 

potkat 

Velikonoce  Druhý stupeň,  

březen 

Sestavení prezentačních materiálů, čtenářská 

gramotnost, práce ve skupinách, složení básně 

Velikonoce  První stupeň, 

březen 

Výroba kraslic, výroba velikonočních výrobků, 

koulení vajíček, složení básní, prezentace 

poznatků, velikonoční tradice 

Holocaust  4. -9. ročník, 

duben 

Beseda v Sedlčanech s pamětníkem a 

následným zpracování poznatků ve škole 

Hasiči  První stupeň,  

květen 

Návštěva hasičské zbrojnice v Sedlčanech u 

příležitosti otevření zbrojnice profesionálních 

hasičů, návštěva hasičské zbrojnice Nalžovice 

s výkladem o technice a práci hasičů a besedou 

se členem ČHJ Nalžovice, zhotovení 

prezentačních materiálů 



Zdravá 5 Druhý stupeň, 

květen 

S organizací ALBERT, vaření ze zdravých 

surovin, výroba kvalitní svačiny pro žáka 

Ovoce do škol První stupeň, 

celý školní rok 

Dodávka ovoce a zeleniny pro všechny žáky 

prvního stupně školy 1 krát za 14 dnů 

k obohacení jídelníčku žáků 

Lukášek  Druhý stupeň, 

celý rok 

Výstava v Městské knihovně Sedlčany na téma 

Prostor v nás a kolem nás 

 

F. EU OP-VK 

   Pedagogové školy opět celý rok pracovali na vytváření didaktických učebních materiálů, 

které je třeba zhotovit k získanému grantu EU OP-VK v hodnotě 643 749,- Kč.  První záloha 

386 249,40,- Kč už byla téměř vyčerpána. Práce je nutno ukončit do ledna 2014. 

 

Stupeň školy Kdo (zkratkou) Šablona a název materiálu 

1. RA III/2 Spisovatelé a ilustrátoři ICT 

III/2 Zvyky a tradice ICT 

1. ŠB III/2 Dějiny a teorie hudby ICT  

IV/2 Racionální čísla ICT 

1. JP III/2 Ekosystém les ICT 

2. JPŠ V/2 Tělo člověka 

III/2 Zdravý životní styl ICT 

2. HK IV/2 Racionální čísla 

IV/2 Rovinné útvary 

2. MK II/2 Slovesné časy AJ 

II/2 Rozvoj slovní zásoby AJ 

2. MP III/2 Skladba ICT 

III/2 Tvarosloví ICT 

2. JP V/2 Ekosystém les 

2. ON III/2 Vesmír ICT 

 

G. Projekt WOSA 

   Někteří pedagogičtí pracovníci školy se budou podílet na dvouletém projektu Sdružení obcí 

Sedlčanska WOSA, který má pomoci menším školám obstát v konkurenci větších škol.  

   Učitelé prvního stupně dostanou k ověření ve výuce 80 interaktivních programů a budou 

hodnotit jejich smysl, efektivitu a přínos ve vzdělávacím procesu. Pro kvalitnější výuku 

dostanou k dispozici notebooky a fotoaparáty. Učitelé se také budou soustavně vzdělávat 

v nutných způsobech využití techniky a jednotných postupech v rámci Sdružení. V tomto 

školním roce již proběhly tři schůzky. 

   Další část projektu se týká vychovatelky školní družiny, která se bude s žáky aktivně podílet 

na vytváření materiálů, které následně vyvěsí na internetové stránky zřízené k projektu. 

Setkání vychovatelek proběhla dvě. 

   Největší zkušenosti by měli získat dva zástupci žáků z každého ročníku druhého stupně 

školy. Ti se budou seznamovat s technikami komunikace a mluvních dovedností při styku 

s dospělými lidmi ve školním parlamentu potřebných, neboť se budou nejen dohadovat se 

svými spolužáky na jednotlivých řešeních, ale budou také komunikovat se zástupci 

zřizovatele. Setkání školních parlamentů proběhla také dvě. 



 5. Řízení školy 

5.1 Spolupráce s rodiči 

 

Akce  Datum  

Přivítání rodičů nových prvňáků 3. 9. 2012 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 27. 11. 2012, 29. 11. 2012, 10. 1. 2013 

Třídní schůzky 20. 11. 2012 

Třídní schůzky 9. ročník 20. 11. 2012 

Den otevřených dveří 30. 11. 2012 

Zápis do 1. ročníku 17. 1. 2013 

Vánoční jarmark 30. 11. 2012 

Vánoční besídka 19. 12. 2012 

Koncert v kostele 21. 12. 2012 

Ples školy 22. 3. 2013 

Besídka ke Dni matek 9. 5. 2013 

Třídní schůzky 25. 4. 2013 

 

 

5.2 Spolupráce se školskou radou 

 

Akce  Datum  

Projednání dokumentů školy 20. 11. 2012 

Vyhlášení konkursního řízení 24. 1. 2013 

Projednání stížností rodičů  18. 6. 2013 

Projednání stížností rodičů 19. 6. 2013 

 

5.3 Spolupráce s dalšími organizacemi 

   Škola při své výchovně vzdělávací činnosti spolupracovala s těmito organizacemi: 

Mateřská škola Chlum – příprava na zápis do prvního ročníku 

Plavecká škola Příbram – zajištění plavecké výuky 

Jihočeská záchranná brigáda kynologů – beseda s kynologem 

MP Příbram – zajištění materiálů k prevenci 

Komunitní centrum Lukášek – výstava prací žáků v centru 

Knihovna Nalžovice – exkurse 

Klub důchodců Nalžovice – recitace a čtení babičkám 

ČHJ Nalžovice – kroužek mladých hasičů, exkurse do hasičské zbrojnice 

PPP Příbram – zajištění vyšetření žáků s SPU 

Odbor školství MěÚ Sedlčany – dohled nad žáky ze sociálně slabých rodin 

DA-BA Sedlčany – organizace běžeckých a cyklistických dopolední pro žáky školy 

 

 

5.4 Stížnosti na činnost školy 

   Ve školním roce 2012/2013 byla ředitelem školy šetřena jedna stížnost na činnost učitelky 

školy – řešeno vytýkacím dopisem. 

    



5.5 Údaje o spolupráci s odborovou organizací  

   Na škole působí odborová organizace, která je pravidelně informována o personálních a 

ekonomických otázkách školy.  

 

 

6. Poradenské služby 

6.1 Kariérové a výchovné poradenství  

   Ve škole zajišťuje kariérové a výchovné poradenství výchovný poradce Mgr. O. Novotný.  

 

6.2. Prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů  

   Ve škole zajišťuje prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů školní 

preventistka Mgr. J. Procházková. Podrobnosti od preventistky jsou uvedeny v její zprávě, 

která je přílohou tohoto dokumentu. 

 

6.3. Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování  

   Na 1. stupni byla práce vedena třídními učitelkami a pod dohledem PPP na základě diagnóz 

a zpráv. Výchovný poradce konzultoval s rodiči dle potřeby jejich domácí činnost a pomáhal 

učitelkám s problémy při výuce. U dvou žáků spolupracovala asistentka pedagoga. Žáci 

s SPU pracují na základě sepsaného IVP. 

   Na 2. stupni se učitelé soustředili na jednotlivé žáky s SPU a SPCH v rámci svých 

výukových předmětů, hlavně na plnění individuálního přístupu, kladné motivace a využití PC 

programů tam, kde běžné metody nestačily. Tito dva žáci také pracují na základě sepsaného a 

schváleného IVP. 

 

 

7. Údaje o výsledcích kontrol  
   V letošním školním roce proběhly tyto kontroly: 

KHS Středočeského kraje, pracoviště Příbram 

Revize tělocvičny, nářadí a náčiní 

Účetní audit 

OSSZ Příbram 

BOZP a PO 

 

8. Další záměry školy 

   V následujícím školním roce budeme pokračovat ve spolupráci s mateřskou školou a s 

rodiči předškoláků, plánujeme akce především pro předškoláky a vzájemné hospitace učitelek 

prvního ročníku a MŠ.  

   V současné době probíhá jednání o spolupráci s organizací DA-BA na vytvoření 

cyklistického kroužku pro naše žáky.  

   V oblasti investic budeme usilovat o plné využití finančních prostředků z dotací EU OP-VK 

na zakoupení další interaktivní tabule.  

   Škole velmi schází dětské hřiště, proto se ve spolupráci se zřizovatelem chceme pokusit o 

zřízení jednoduchého hracího koutku s hracími prvky na školní zahradě.  



   Pro potřeby tělesné výchovy je třeba upravit místnost před tělocvičnou na šatnu žáků před 

TV, kteří se tu budou připravovat na výuku a odloží si tu své svršky, které tu budou 

uzamčením uschovány. 

   Škola bude i nadále pokračovat se zaváděním interaktivních metod do běžné výuky. Žáci 

budou ve všech ročnících pracovat na ICT technice podle stanoveného rozvrhu v ICT 

pracovnách. 

   Škola vstoupí do jednání se zřizovatelem o úpravě dvora před zadním vchodem.   

 

 

9. Adresáti výroční zprávy  

 Školská rada při ZŠ Chlum 

 Obec Nalžovice 

 Veřejnost prostřednictvím internetových stránek školy 

 

 

10. Přílohy 

   Nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti základní školy jsou: 

 Výroční zpráva o činnosti MŠ Chlum 

 Výroční zpráva o činnosti ŠD Chlum 

 Výroční zpráva o činnosti ŠJ Chlum 

 Roční hodnocení MPP  

 Zpráva o hospodaření školy v roce 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chlumu, dne 26. 8. 2013     Mgr. Jaroslava Procházková, 

         ředitelka školy 


