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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 91 žáků (200 dle zřizovací listiny) 

Kapacita – mateřská škola 50 dětí 

Kapacita – školní družina 30 žáků 

Kapacita – školní jídelna 159 jídel – 88 žáků, 50 dětí, 21 dospělých 

(240 podle zřizovací listiny) 

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

IČO organizace 71 000 461 

Zřizovatel  Obec Nalžovice 

V zastoupení starostka paní Jana Pšeničková 

Ředitel školy 2014/2015 Mgr. Jaroslava Procházková 

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, Osečany, Drevníky 

Školská rada předsedkyně paní Jana Mašková 

SRDPŠ předsedkyně paní Marcela Boučková 

Dálkový přístup www.zsamschlum.cz  

 

   Školu v Chlumu založil asi roku 1676 František Antonín Koniáš z Vydří. Byla jednotřídní a 

neměla svou stálou budovu. Teprve na konci 18. století byla zřízena škola ze špitálu svatého 

Felixe. V roce 1935 byla rozšířena o měšťanskou školu a bylo přistaveno druhé patro. 

Kompletní rekonstrukce budovy s výměnou topných těles, oken a zateplením pláště budovy 

byla provedena v roce 2012.   

   Všechny součásti organizace – ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ - jsou ve vzájemně propojených budovách.  

 

1.1 Investice 2015/2016 

 

Co  Kde  

Židle  Počítačová učebna 

Židle  Dolní sborovna 

Pomůcky k obraně vlasti Horní sborovna 

Učebnice přírodopisu a AJ 2. stupeň 

Sada učebnic 1. stupeň 

Skříně  Učebna ČJ 

Katedra  Učebna přírodopisu 

Tělocvičné náčiní  Tělocvična  

Tabule magnetická, na fixy Přírodopis  

Tři pylonové tabule 1. stupeň 

Tři skříňky na ložní potřeby MŠ 
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Úprava sborovny 2. stupeň 

Stolky k počítačům Učebna ČJ 

Stolky  Školní jídelna 

Nástěnky  Chodba u MŠ 

Software pro matematiku PC 

Účetní program PC u účetní 

Aktualizace AVG programu PC v učebně a notebooky 

Upgrade na Windows 10 Všechny PC  

Notebook  Ředitelna  

UPS PC učebna 

Šatní skříňky  MŠ 

Věšáky  MŠ 

Pískoviště  Zahrada  

Lišty k pracovním stolům Školní kuchyně 

Úprava umyvadla  MŠ 

Zpevnění dvora Zadní dvůr 

Venkovní stoly Přední i zadní dvůr 

Pračka  Školní kuchyně 

Přístřešek  Vchod do školní kuchyně 

Nájezd na schody Hlavní vchod 

Polohovací nábytek – z dotace SK Učebna ČJ 

 

 

2. Organizace vzdělávání 
2.1 Vzdělávací program 

   Výuka ve všech devíti ročnících základní školy probíhala podle ŠVP ZŠ A MŠ CHLUM, 

R1/2007, motivační název Naše škola.  

   Témata RVP ZV byla zařazena jak do hlavních vyučovaných předmětů, tak i do průřezových 

témat, která jsou většinou plněna formou projektových dnů či projektových období. 

   Všichni vyučující si vytvářejí své časové a tematické plány učiva pro jednotlivé předměty a 

pro jednotlivé ročníky, které podléhají kontrole ze strany vedení školy i ze strany kontrolních 

orgánů. 

 

2.2. Organizace vzdělávání a výchovy  
   Ve školním roce 2015/2016 pracovala základní škola s žáky v celkem 7 třídách, s devíti 

postupnými ročníky. Na prvním stupni bylo k 30. 6. 2016 60 žáků, na druhém stupni 31 žák, 

celkem 89 žáků na začátku školního roku a 91 žák na konci školního roku. Do základní školy 

v podzimním a jarním období dochází i žák, který má jako kmenovou školu ZŠ a MŠ 

Špindlerův Mlýn. 

 

2.3 Povinně volitelné předměty 

   Na druhém stupni školy byly vyučovány 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 2015/2016 při základní škole působilo 11 zájmových kroužků:   



 

Kroužek  Realizátor  

Angličtina pro MŠ   B. Kadeřábková 

Turistický kroužek M. Pecková 

Dramatický kroužek Š. Bublíková 

Háčkování  H. Kadlečková  

Čtenářská dílna  M. Křížová 

Keramický kroužek    J. Pšeničková 

Divadelní kroužek J. Bulínová 

Taneční kroužek  J. Procházková 

Cyklistický kroužek  P. Čekal 

Mladí hasiči J. Dejmková, J. Mašková, M. Boučková 

Florbal J. Podrázký 

 

2.5 Školní družina            

   Do školní družiny docházelo v letošním školním roce 30 žáků – byla naplněna kapacita ŠD. 

Přijímání žáků k zájmovému vzdělávání podléhá správnímu řádu.  

   Vzdělávací program školní družiny byl zaměřen jak na vzdělávací, tak na mimoškolní, 

výchovné a zájmové aktivity.  

   Ve školní družině pracuje jedna vychovatelka. Provoz školní družiny je od 6:30 hodin do 7:30 

hodin a od 11:30 hodin do 16:30 hodin.  

    Výroční zpráva o činnosti školní družiny je přílohou této výroční zprávy. 

 

2.6 Mateřská škola 

   Od 1. září 2015 do mateřské školy docházelo 50 dětí - kapacita 50 dětí v MŠ byla naplněna. 

Děti byly rozděleny do dvou tříd – mladší děti a děti předškolního věku. 

   Provoz mateřské školy probíhá od 6:30 hodin do 16:30 hodin.  

   Vzdělávání je uskutečňováno podle RVP PV, je zpracováno do ŠVP pro předškolní 

vzdělávání, je rozčleněno do měsíčních a týdenních plánů.  

   V mateřské škole pracuje vedoucí učitelka pro MŠ a tři další paní učitelky; jejich pracovní 

úvazky byly v průběhu roku upravovány, takže na konci školního roku činily 3,45 pracovního 

úvazku. 

   Výroční zpráva o činnosti mateřské školy je přílohou této výroční zprávy. 

 

2.7 Školní jídelna 

   Ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2015/2016 bylo přihlášeno 50 dětí, 88 žáků 

a 21 dospělých. 

   Při sestavování jídelníčku je dbáno na „spotřební koš“, ve kterém jsou průběžně zastoupeny 

všechny doporučené potraviny s důrazem na zdravou stravu a spotřebu ovoce a zeleniny. 

Jídelníček je dálkově přístupný. V jídelníčku jsou vždy podle platné legislativy označovány 

alergenní látky v používaných potravinách obsažené. 

   Ve školní jídelně pracují dvě paní kuchařky na plný pracovní úvazek, jedna pomocná 

kuchařka na 3 hodiny denně a vedoucí školní kuchyně, ta na poloviční pracovní úvazek.  

    Výroční zpráva o činnosti školní jídelny je přílohou této výroční zprávy. 

3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
3.1 Věková skladba pedagogického sboru (ZŠ, ŠD a asistentky pedagoga) 



 

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

1 7 4 0 0 12 

 

   Průměrný věk pedagogického sboru k 31. 8. 2016 je 38,25 let. 

 

3.2 Způsobilost pedagogických pracovníků 

   Podle zákona č. 563/2005 o pedagogických pracovnících, v platném znění, splňují učitelky 

(ZŠ, ŠD, AP) požadavky na kvalifikaci:  

1. stupeň     1 učitelka (2 studují) 

2. stupeň      4 učitelky (1 studuje) 

management vzdělávání    1 učitelka 

vychovatelství   1 vychovatelka 

asistent pedagoga  2 asistentky 

   Pedagožkám, které dosud studují, byly na základě doporučení MŠMT uděleny výjimky po 

dobu jejich studia pro přímou pedagogickou práci se žáky podle § 32 odst. 1  

písm. b zákona o pedagogických pracovnících, je sledováno jejich studium a jsou povinné 

odevzdávat výpisy o svém studiu.  

   V průběhu školního roku došlo k výměně třídní učitelky na prvním stupni, neboť stávající 

přerušila studium a nemohla podle platných právních předpisů již vykonávat přímou 

pedagogickou činnost. 

 

 

Označení  Matu- 

rita  

Bc. Mgr., 

MgA., Ing. 

Další 

kvalifikace 

Poznámky  

RA ano  1. stupeň ZŠ  Studuje prevenci,  

= specializační 

studium 

ŠB ano     
 

JD ano   Vychovatel, 

pedagog 

volného času  

 

MCH ano   Asistent 

pedagoga, 

předškolní  

a mimoškolní 

pedagogika 

 

BK ano Ekono-

mie 

Ekonomie  Pedagogika pro 

SŠ 

Studuje  

1. stupeň 

HK ano  ZŠ – M, VT   

MK2 ano  ZŠ – ČJ, AJ   

MK1 ano   Asistent 

pedagoga 

Studuje 1. stupeň a 

speciální pedagogiku 

MP ano  ZŠ – ČJ, OV  Studuje výchovné 

poradenství,  

= specializační  



studium 

MP ano  hra na 

klarinet 

 Učitelka  

ZUŠ Sedlčany  

JP ano školský 

mana- 

gement 

Manage-

ment 

vzdělávání 

Speciální 

pedagogika, 

pedagogické 

vědy pro  

2. a 3. stupeň 

 

JP ano Vycho-

vatel-

ství 

 B2 NJ Přijata ke studiu 

výchovy ke zdraví a 

speciální pedagogiky 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle přepočtených úvazků (ZŠ, ŠD a asistentky pedagoga) 

 

ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ŠD AP Celkem úvazků 

3,000 5,045 1,000 1,000 10,045 

 

3.4 Specializační činnosti pedagogických pracovníků 

    Specializační činnosti vykonávají tito zaměstnanci školy: 

 

Činnost  Zaměstnanec  

Koordinátor ŠVP Markéta Pecková 

Školní metodik prevence Radka Andrušíková 

Výchovný poradce Markéta Pecková 

Zdravotník školy Jana Dejmková 

Školní parlament Hana Kadlečková 

Speciální pedagog Jaroslava Procházková 

Koordinátor EVVO Jana Pšeničková 

 

3.5 Nepedagogičtí pracovníci podle úvazků (ZŠ a ŠJ) 

Ze státního rozpočtu: 

 

Provozní zaměstnanci Školní jídelna Celkem úvazků 

2,125 2,875 5,000 

2 uklízečky, topič vedoucí ŠJ, 3 kuchařky  

 

   Plat účetní školy je hrazen z rozpočtu zřizovatele Obce Nalžovice. Ostatní nepedagogičtí 

pracovníci ze státního rozpočtu, finančních prostředků poskytovaných škole prostřednictvím 

krajského úřadu. 

 

 

 

 

3.6 Údaje o pedagogických pracovnících (ZŠ, ŠD a AP) 

 



Pracovní 

zařazení 

Titul  Úvazek  Kvalifikace, 

aprobace  

Roků praxe 

Ředitelka školy Mgr., Bc. 1,000 Vedení, MŠ, 

MNGM, 2. a 3. 

stupeň 

29,83 

Učitelka  

 

Mgr. 

 

1,000 2. stupeň 

(OV, ČJ) 

16,18 

Učitelka  Mgr. 1,000 2. stupeň 

(M, VT) 

8,06 

Učitelka Mgr. 1,000 2. stupeň 

(AJ, ČJ) 

6,29 

Učitelka  Mgr. 1,000 1. stupeň 26,02 

Učitelka  MgA. 0,227 HV 19,97 

Učitelka  Bc. 0,818 2. stupeň 

(studuje) 

6,02 

Učitelka   0,863 1. stupeň 

(studuje) 

11,7 

Učitelka  Ing. 1,000 3. stupeň,  

ekonomie 

1. stupeň  

(studuje) 

14,62 

Vychovatelka   1,000 Vychovatel, 

pedagog 

volného času 

21,00 

Asistentka  0,500 AP 6,86 

Asistentka   0,500 AP 13,59 

 

3.7 Asistentka pedagoga 

   Na škole pracovaly dvě asistentky pedagoga, obě kvalifikované pro výkon dané činnosti. 

Pomáhaly podle pokynů učitelů žákům ve čtvrtém, pátém, šestém a osmém ročníku - zdravotní 

postižení, vzdělávací obtíže ve smyslu SPU a s diagnózou autismus Aspergerův syndrom. 

   Asistentky se u jednotlivých žáků střídají a poskytují jim pomoc v případě, že nerozumí, 

nestihnou, nenajdou, nemohou,… 

 

3.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Další vzdělávání pedagogických pracovníků slouží k doplnění znalostí jednotlivých 

pracovníků, k rozvoji klíčových kompetencí pracovníků, k rozšíření znalostí v pedagogice, ve 

specializovaných činnostech a vzdělávání žáků vůbec.   

 

   Přehled vzdělávacích akcí a seminářů ve školním roce 2015/2016 

Školení BOZP, PO   všichni zaměstnanci školy   27.8.2015 

První pomoc    všichni zaměstnanci školy   31.8.2015 

Obsluha elektropřístrojů všichni zaměstnanci školy  18.11.2015 

 

   Kadlečková Hana:  

Setkání ředitelů a ped. p. se zástupci MAS Dublovice   26.8.2015 



Úprava ŠVP v systému InspisŠVP  Praha   18.4.2016 

Setkání ředitelů a starostů MAS  Chlum   30.3.2016  

Šablony OP VVV       Sedlčany   18.5.2016 

Schůzka pracovní skupiny MG  Chlum   31.5.2016 

Setkání ředitelů a ped. p. se zástupci MAS Jesenice  8.6.2016 

    

   Andrušíková Radka: 

Studium MPP  (1. ročník)   Praha UK  celý rok 

JSNŠ-problematika uprchlictví   Praha   říjen 2015 

Beseda s tématem 2. sv. válka  Sedlčany  říjen 2015 

Návštěvy promítacích pátků v knihovně Sedlčany v rámci JSNŠ (téma: aktivní i ve stáří aneb 

napříč generacemi, dětská práce aneb jak se žije ve 3. světě, Islám a postavení žen + následná 

beseda o životě na Dálném východě, moderní technologie aneb zodpovědnost za svůj život + 

následná beseda o pravdivosti a dostupnosti informacích z internetu)  

Stáž v PPP Příbram (Z. Stočes)  Příbram  6.1.2016 

Beseda s M. Macíkem   Sedlčany  2.2.2016 

Účast v týmu MAS    Kamýk/Vltavou 9.3.2016 

Chlum   30.3.2016 

Jesenice   8.6.2016 

Konzultace s E. Zirhutovou   Chlum   31.5.2016 

Poezie Shakespear (prof. Hylský)     21.3.2016 

Tvorba osnov dvouletého cyklu  LUKÁŠEK   

Listování - Ekonomie dobra a zla     26.4.2016 

Listování – Kafíčko a cigárko     4.5.2016 

Listován - Prázdniny blbce č. 13      8.6.2016 

    

   Procházková Jaroslava: 

Setkání ředitelů a ped. p. se zástupci MAS Dublovice   26.8.2015 

Vedení maturitní práce    Mladá Boleslav září 2015 – leden 2016 

Účast v týmu MAS    Kamýk/Vltavou 9.3.2016 

Setkání ředitelů a starostů MAS  Chlum   30.4.2016  

Pracovní setkání inkluze    Sedlčany  18. 5. 2016 

Konference ČŠI    Praha   13.10.2016 

Přijímací řízení do škol   Praha   8.12.2015 

Novela právních předpisů   Příbram   3.2.2016 

Prevence kriminality    Příbram  8.3.2016 

Pracovní setkání inkluze    Sedlčany   9.6.2016 

Setkání ředitelů a ped. p. se zástupci MAS Jesenice  8.6.2016 

Studium v oblasti pedagogických věd České Budějovice 1. pololetí 

 

Martina Křížová: 

Angličtina: Mám ve třídě dyslektika  Praha    11.4.2016 

Shazujeme se podle ročníku období  Sedlčany   20.1.2016 

Klávesnicová gramotnost   Příbram  16.10.2015 

 

   Kadeřábková Blažena: 

Učitelství 1. stupně    České Budějovice celý rok 



Chemie je život    Praha    23.10.2015 

 

   Pecková Markéta: 

Studium výchovného poradenství  Praha   celý rok 

Aktiv výchovných poradců    Příbram  19.5.2016 

Společné vzdělávání krok za krokem Praha   7.6.2016 

 

   Pšeničková Jana: 

Kombinované studium vychovatelství UK Praha  celý rok 

 

   Chválová Monika: 

Kreativní tvoření     Praha   13.10.2016 

Tvoříme levně a kvalitně   Příbram  7.6.2016 

Předškolní a mimoškolní pedagogika Mladá Boleslav celý rok 

 

   Křížová Martina: 

Učitelství 1. stupně    Praha   celý rok 

Speciální pedagogika    Praha   celý rok 

 

   Monika Podrázká: 

Škola hry na zobcovou flétnu   Praha   celý rok 

  

   Dejmková Jana: 

Kreativní tvoření     Praha   13.10.2016 

Papírové techniky    Sedlčany   2.12.2015 

Tvoříme levně a kvalitně   Příbram  7.6.2016 

 

3.9 Plnění dalších úkolů pracovníky školy 

 

Pracovník - zkratkou Další úkoly 

MP Kabinet ČJ, OV, učitelská knihovna, koordinátor ŠVP, výchovný 

poradce, metodik pro ČJ, uvádějící učitel 2. stupně 

MK Kabinet AJ, NJ, INF, metodik pro cizí jazyky a projektové učení  

MP Kabinet HV 

JP Kabinet TV, sklad učebnic, speciální pedagog, ředitelka školy  

JD Kabinet ŠD, zdravotník školy, školní úrazy 

HK Kabinet M, F, manažer ICT, metodik pro M, školní parlament,  

dotační a grantová řízení 

RA Ovoce do škol, školní mléko, školní metodik prevence, preventista 

pro zdravý životní styl, metodik pro první stupeň ZŠ, uvádějící 

učitel 1. stupně 

JPŠ Kabinet D, PŘ, Z, metodik EVVO, vedení spisovny školy 

ŠB Kabinet PV, VV, PR manažer, žákovská knihovna školy, AŠSK 

BK Kabinet CH, kabinet 1. stupně 

4. Údaje o žácích, výsledcích výchovy a vzdělávání 
4.1 Údaje o přijímání žáků  



   Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2015/2016 proběhl dne 16. ledna 2015. 

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

problémy budoucích žáků, na celkovou školní zralost dítěte, orientaci v číselné řadě, poznávání 

základních barev, sluchovou a zrakovou percepci, schopnost navázat komunikaci, ochotu plnit 

zadané úkoly. Zapsáno bylo 17 dětí. Jeden žák odešel na 1. ZŠ Sedlčany. Do prvního ročníku 

tak v září 2015 nastoupilo 16 žáků.  

   Na konci prvního pololetí byl přijat jeden žák do čtvrtého ročníku a od druhého pololetí přijat 

jeden žák do osmého ročníku.  

 

4.2 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2015/2016 

 

Ročník  Počet žáků k  

15. 9. 2014 

Počet žáků k  

30. 6. 2015 

Rozdíl v počtu 

žáků 

Celkem ukončilo 

školní rok žáků 

1. 16 16  16 

2. 10 10 
 

10 

3. 9 9  9 

4. 10 11 + 1 přestup 11 

5. 14 14  14 

6. 8 8  8 

7. 6 6 
 

6 

8. 7 8 + 1 přestup 8 

9. 9 9 
 

9 

Celkem 89 91 
 

91 

 

4.3 Počet vydaných správních rozhodnutí (od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016) 

    

Rozhodnutí  Počet 

O přijetí do 1. ročníku pro rok 2016/2017 12 

O přijetí do vyššího ročníku 4 

Přijetí k zájmovému vzdělávání 30 

O povolení vzdělávání podle IVP 5 (1. pololetí), 7 (2. pololetí) 

O uvolnění z TV 1 

O ukončení docházky do MŠ  1 

Povolení odkladu školní docházky 2 

O přijetí do MŠ po zápisu 19 

O nepřijetí do MŠ po zápisu 4 

Celkem  80 

 

   Celkem bylo v daném období použito 163 čísel jednacích - 62 od září do prosince 2015 a 101 

čísel jednacích od ledna do června 2016. 

 

4.4 Výsledky výchovy 

 

 2015/2016 

Napomenutí třídního učitele 12 



Důtka třídního učitele 1 

Důtka ředitele školy 0 

Snížená známka z chování o jeden stupeň 0 

Snížená známka z chování o dva stupně 0 

 

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

věcí MÚ Sedlčany a orgánů OSPOD, 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 30. 6. 2016 

  

Ročník Počet žáků Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Žáci 

s SPU a 

SPCH 

1. 16 16 0 0 0 

2. 10 7 3 0 0 

3. 9 5 4 0 1 

4. 11 8 3 0 1 

5. 14 10 4 0 1 

6. 8 1 7 0 2 

7. 6 2 4 0 0 

8. 8 0 8 0 1 

9. 9 3 6 0 1 

Celkem  91 52 39 0 7 

 

4.6 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 Omluvených Neomluvených 

Celkem  Průměr  

na žáka 

Celkem  Průměr  

na žáka 

1. pololetí (89 žáků) 2505 28,15 0 0 

2. pololetí (91 žáků) 3769 41,42 0 0 

Celkem za školní rok  

(91 žáků) 

6274 68,95 0 0 

 

4.7 Uplatnění absolventů školy 

 

Počet vycházejících 

žáků, odcházejících 

na střední školy 

Studium oborů s maturitní 

zkouškou 

Studium oborů s výučním listem 

gymnázium SOŠ SOU 

9 1 5 3 

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

z 5. ročníku – 1 žák 

 



4.8 Realizované akce školy ve školním roce 2015/2016 

 

A. Minimální preventivní program 

   Ve spojovací chodbě školy visí nástěnka k MPP s obsahem: důležité kontakty, ochrana  

za mimořádných situací. Během roku byla aktualizována tématem: Migrace, šikana, 

kyberšikana a závislost na PC. 

8. + 9. ročník - dotazníky na téma Vztahy a závislost na drogách 

8. + 9. ročník - PC – výukové hry s tématikou drog 

8. + 9. ročník - 2x dvouhodinové setkání s lektorkou nad tématem Finanční gramotnost 

První stupeň - exkurze k profesionálním hasičům Sedlčany 

První stupeň + MŠ - DA-BA bezpečně na kole, vybavení kola a cyklisty 

2. – 9. ročník - dotazník Klima školy 

6. + 7. ročník - téma Uprchlictví + PRAY FOR PARIS s výtvarnou dílnou 

6. - 9. třída  - Jak se žije s handicapem (beseda s p. Hottmarem)  

Všechny ročníky - Školní jarmark  - finanční gramotnost dětí 

Všechny ročníky - Výročí školy, besídka – moje zodpovědnost ke kolektivu 

6. + 9. ročník - téma Moje rozhodnutí – Titanic s výtvarnou dílnou 

7. ročník - knihovna Sedlčany, obhajoba prezentací na téma To je moje právo, to je moje 

povinnost + beseda na téma Dětská práce a její zneužívání se zástupcem organizace JSNŠ 

6. - 9. ročník - téma Kyberšikana s p. Zaoralem 

2. - 5. ročník - téma Šikana s panem Zaoralem 

ŠD - Vztah ke zvířatům a zodpovědnost p. Zaoral 

2. - 5. ročník - beseda s paní Vítkovou nad tématem Nevidomí 

2. + 4. ročník - projekt na téma Zdravý životní styl, lepek 

2. + 4. + 5. ročník - Zdravý životní styl – Saunování (pravidla, prospěšnost) 

Všechny ročníky - Branný den školy, stanoviště na téma Co bych udělal v situaci…, 

zdravověda, požární pravidla + telefonní čísla, evakuační zavazadlo,… 

2. - 5. ročník - beseda s panem Hottmarem na téma Jak se žije s handicapem 

6. + 7. ročník - téma Zákon, svoboda, peníze + výtvarná dílna 

9. ročník - dotazník Vliv a sympatie (metoda SORAD) 

 

B. Školní soutěže 

 I v tomto školním roce byla pro žáky uspořádána soutěž ve sběru hliníku a ve sběru 

papíru.  

 Soutěžili jsme i ve střelbě ze vzduchovky.  Nejlépe si vedla Anna Mašková 

 Pro žáky prvního i druhého stupně školy byla uspořádána soutěž o nejlepšího 

recitátora.  

 Místní hasiči a hokejisté připravili pro naše žáky i pro žáky z okolí branný závod Bubu 

Cup. 

 Hasiči uzlovali v tělocvičně a pozvali si i organizace hasičů z okolí. 

 Testovali jsme svou matematickou a čtenářskou gramotnost. 

 

C. Soutěže jiných organizací 

 

Soutěž  Kde  Poznámka  



Zkusme si to  SOU Sedlčany 14 žáků 8. a 9. ročníku 

Seváček  celorepubliková První stupeň 

Pan Zkumavka – chemická 

soutěž 

Veselí nad Lužnicí 8. a 9. ročník 

A je to!  SOU Červený Hrádek Kluci 9. ročníku 

Školní kolo Chemické 

olympiády. 

Chlum  

Vytrvalostní běh  Sedlčany   

Sedlčanská růže Sedlčany  Čížková, Krejča 

Soutěž Carmina  Sedlčany  Pudilová, Danielová 

Matematický klokan Chlum + ČR  

Přírodovědný klokan  celorepubliková 8. + 9. ročník, Pudilová 61. 

místo z 560 

Florbal  Sedlčany  7. - 9. ročník, 13.11. 

Velikonoční trojboj Sedlčany   

Dublovický slavík – soutěž 

v pěveckých dovednostech  

Dublovice  Alena Soukupová 1. místo, 

Eliška Soukupová 3. místo 

Sedlčanská T-ballová liga.  Sedlčany  4. + 5. ročník 3. místo 

Olympiáda v ČJ Chlum + okresní kolo v 

Příbrami 

Petřina, Pudilová 

Logická olympiáda Středočeský kraj E. Dragounová 368. místo 

z 2226 žáků 

Speedmat ČR Šimek Vojtěch 1. místo 

 

D. Kulturní, společenské a ostatní aktivity školy 

Září: 

 Na prosluněném dvorečku u školy jsme 1. září zahájili společně nový školní rok. 

Přivítali jsme nejen všechny žáky a zaměstnance školy, ale především 16 nových 

prvňáčků: Dominika, Štěpána, Jakuba, Martina, Matyáše, Adama, Václava, Vojtěcha, 

Michala, Jakuba, Kamila, Tadeáše, Vanesu, Elen, Emmu a Kateřinu. Druhého září byli 

všichni žáci proškoleni v otázkách bezpečného pobytu ve škole a byl jim připomenut 

školní řád. 

 3. a 5. ročník vyrazil na exkurzi do Muzea Sedlčany. V dalším týdnu pak prozkoumávali 

žáci sedlčanskou radnici. 

 Osmáci a deváťáci se zúčastnili třetího ročníku Vědeckého jarmarku v Praze, který 

pořádá VŠCHT. 

 Třeťáci a páťáci vyjeli na školu v přírodě do prostředí středního Povltaví. 

 Do Prahy za Večerníčkem u příležitosti jeho 50. výročí vyjeli prvňáci, třeťáci i páťáci.  

Říjen  

 V říjnu poprvé zasedal školní žákovský parlament, který tvoří zástupci žáků 

jednotlivých ročníků. Spolu s paní učitelkou Hanou Kadlečkovou diskutovali nad 

problémy školy z pohledu žáků i o jejich pomoci, kterou mohou škole nabídnout oni 

jako žáci školy. 

 Zúčastnili jsme se vytrvalostního běhu v Sedlčanech. 



 Mateřská škola spolu se školní družinou uspořádaly Drakiádu.  

 Školní družina vyrobila spoustu zajímavostí při týdenní Bramboriádě. 

 Žáci 2. a 4. ročníku si pozvali na návštěvu pana Rudolfa Nemastila z Červeného a 

besedovali s ním o starých časech v místní lokalitě.  

 Žáci 3. a 5. ročníku navštívili Obecní úřad Nalžovice a dověděli se zajímavosti z jeho 

fungování. 

 16. října byla škola vyzdobena k oslavě 80. výročí založení druhého stupně na Chlumu. 

Do školy zavítalo asi 240 návštěvníků, kteří si ji mohli projít, navštívit program žáků 

v tělocvičně nebo se občerstvit v jídelně. Každý dospělý návštěvník obdržel 

upomínkový předmět v podobě školní propisky, školního penízku a keramického 

čtyřlístku.  

 Byl vydán školní kalendář, penízek se znakem školy, keramická medaile a propiska 

s názvem školy  - vše u příležitosti výročí školy. 

Listopad  

 Do školy přijelo mobilní planetárium. Vystřídali se v něm všichni žáci školy a shlédli 

programy o Zemi, Měsíci či celé sluneční soustavě různě zpracované podle věku a 

znalostí žáků. 

 Školáci i děti z MŠ se svými rodiči se setmělým večerem vydali do místního parku, aby 

za svitu lampionů přivítali svatého Martina na koni – letos nám ale sníh nepřivezl. 

 Rodiče spolu se žáky navštívili třídní schůzky opět uspořádané formou TRIÍ, kde si 

konzultovali své školní úspěchy či hovořili o tom, kde mají ještě do pololetí zabrat. 

 Pro žáky 5. – 9. ročníku byla zajištěna možnost plavání v bazénu Smilovice. 

 SRPDŠ spolu se žáky uspořádalo tradiční předvánoční jarmark s prodejem výrobků dětí 

a žáků a vánoční kavárnou. 

Prosinec  

 V prosinci jsme zakončili návštěvy plaveckého bazénu Smilovice, kam jsme jezdili 

v rámci tělesné výchovy.  

 Děti ze školní družiny několikrát bruslily na stadionu v Sedlčanech. 

 S paní Hottmarovou jsme se učili esteticky balit vánoční dárky. 

 Žáci 9. ročníku si pro své spolužáky připravili čertovskou nadílku s peklem a pekelnými 

úkoly. 

 Besedovali jsme v KDJS Sedlčany s malířem Petrem Sůsou. 

 Žáci 8. a 9. ročníku vyjeli do Prahy a věnovali se zde secesnímu umění. 

 Žáci prvního stupně byli na výletě v Táboře, kde navštívili Muzeum čokolády, tvořivou 

dílničku i zajímavé a strašidelné podzemí města, výstavu starých hraček a obrázky 

Zdeňka Smetany. 

 Všechny děti i žáci se pečlivě připravovali na vánoční besídku a ve čtvrtek 17. prosince 

ji předvedli svým rodičům i široké veřejnosti. 

 Předvánoční týden jsme zakončili třídními besídkami s rozdáváním dárků. 

 

Leden  



 Svou pololetní práci a snahu si žáci zhodnotili v hodnotícím dotazníku Vlastní 

hodnocení žáka. 

 Žáci 4. až 9. ročníku vyjeli na koncert České filharmonie do Prahy. Vyslechli skladbu 

Rapsodie v modrém od Georga Gershwina.  

 18. ledna proběhl na škole zápis do prvního ročníku 2016/2017. Zápis byl proveden 

pomocí pohádkových postaviček Sněhurky a sedmi trpaslíků – žáků 2. a 4. ročníku. 

Zapsat se přišlo a svou první zkoušku v životě složilo celkem 12 dětí. 

 Ve čtvrtek 28. ledna si všichni žáci převzali odměnu za svou pololetní práci v podobě 

vysvědčení a potom se všichni vydali na Zimní stadion do Sedlčan, kde si společně 

zabruslili.  

Únor  

 Žáci 1. – 4. ročníku a děti z mateřské školy začali jezdit na plavecký výcvik do Příbrami. 

 Předškoláci navštívili první ročník a spolu s prvňáčky se s chutí pustili do svého prvního 

„učení.“ 

 Žáci 4. – 9. ročníku si zajeli zalyžovat na Monínec. Celý týden se zdokonalovali 

v lyžování a večery trávili v bazénu, vířivce i při hraní společných her. 

 Ekologické hry  - Recyklace  hrou – se zúčastnili všichni žáci školy a poznali při ní 

smysl třídění odpadu. 

 Všichni žáci se zájmem navštívili hudební pořad se zajímavými hudebními nástroji. 

Zájemci si je mohli i vyzkoušet. 

Březen  

 Žáci prvního stupně a děti z MŠ dokončili plavecký výcvik v Příbrami a byli odměněni 

Mokrým vysvědčením. 

 V tělocvičně si zájemci zaskotačili v maskách při tradičním karnevalovém karaoke. 

 Od předškoláků po deváťáky – my všichni jsme shlédli velmi příjemné a poutavé 

vystoupení amatérských divadelníků v muzikálu Ať žijí duchové v Sedlčanech. 

 Besedovali jsme s akademickou malířkou paní Zdeňkou Krejčovou. Její vyprávění o její 

tvorbě bylo velmi zajímavé a její obrázky nás nadchly. 

 Děvčata zatančila na plese SRPŠ – Anička, Katka, Nikola a Markéta. Na plese 

vystoupili i kluci s hudebními nástroji – Vojtěch, Libor a Štěpán. Poslechli jsme si i 

zpěv Elišky.  

 Na školní burze knih si žáci mohli prodat své již nepoužívané knihy a současně si koupit 

jiné od svých spolužáků.  

 S paní spisovatelkou Vítkovou jsme besedovali nad její novou knihou. 

 Žáci 2. a 4. ročníku navštívili sedlčanskou knihovnu. 

 Na škole proběhlo setkání ředitelů, starostů i učitelů zapojených do společného projektu 

MAP MAS Sedlčansko a jednání se zaměřovalo na rozvoj vzdělávání v našem regionu. 

Duben  

 Žáci 9. ročníku se po celý jeden týden v začátku dubna připravovali na přijímací 

zkoušky na střední školy. Zúčastnili se jak pilotního testování pro přijetí na SŠ, tak i 

někteří složili přijímací zkoušky vypisované jednotlivými školami.  



 Proběhla TRIA - rodiče i žáci si spolu s třídními učitelkami pohovořili o nedostatcích i 

kladech práce žáka v jednotlivých předmětech a možnostech, která by mohla vést ke 

zlepšení hodnocení žáka v posledním čtvrtletí. 

 Prvního dubna proběhl v celé škole a v předškolní třídě MŠ Branný den. Začali jsme 

simulací požárního poplachu. Potom si děti i žáky rozdělili do skupin deváťáci a vodili 

na po jednotlivých stanovištích, na kterých si paní učitelky podle věku, schopností a 

znalostí dětí a žáků připravily různé úkoly – děti a žáci se dověděli informace o reakcích 

na ozbrojeného útočníka, o novinkách v obraně státu, o zajímavostech z Armády ČR, o 

zdravovědě, o setkání s neznámým člověkem, o prevenci rizikového chování žáků, o 

činnostech spojených s evakuací obyvatelstva, o situacích nenadálého setrvání 

v přírodních podmínkách, o dopravní výchově, o fenoménu češství, a překonávali různé 

překážky se ztíženým dýcháním.  

 Žáci druhého stupně školy hráli různé hry při projektu k rozvoji finanční gramotnosti. 

Učili se na praktických příkladech řešit situace rodinného rozpočtu či hospodařit s jim 

svěřenými penězi. 

 Zapojili jsme se do projektu Ukliďme Česko. Společně se zaměstnanci obce Nalžovice 

jsme poklidili okolí školy i prostory spadající pod obecní správu. Odpadky jsme zaplnili 

připravené kontejnery a viděli, že ne všichni lidé si váží našeho krásného přírodního 

okolí. 

 Děvčata navštívila fitness centrum v Sedlčanech a učila se posilovat na strojích i 

s činkami. 

 Děti z MŠ vyjeli v rámci Dne Země na Čapí hnízdo u Olbramovic, kde pro ně bylo 

připraveno zábavné dopoledne s úkoly o přírodě kolem nás. 

 Kroužek mladých hasičů měl třídenní soustředění na Vysokém Chlumci. 

 Velký Čarodějnický rej družiny a školky proběhl na školní zahradě, samozřejmě 

v kostýmech čarodějnic. 

 Žáci 3. a 5. ročníku nocovali ve škole a zjistili, že ani tma nenaruší jejich hry a společné 

činnosti.  

Květen  

 Všichni jsme se fotili na ročníkové fotografie. 

 Žáci 1. ročníku navštívili Knihovnu Sedlčany. 

 S paní Hottmarovou žáci 2. - 5. ročníku tvořili ruličkový obrázek ke Dni matek. 

 Žáci prvního stupně besedovali s panem Hottmarem o tom, jak se žije na vozíčku a 

s handicapem vůbec. 

 Besídkou ke Dni matek jsme si připomněli, jak jsou pro nás naše maminky důležité – 

zazpívali jsme jim, zarecitovali i zatančili. 

 Prodejem měsíčku lékařského pro firmu BENKON Den boje proti rakovině dne 11. 5. 

2016 žáci devátého ročníku poukázali na nebezpečí rakoviny prsu a získali 1 180,- Kč. 

 Dvoudenního výletu do Prahy se zúčastnili žáci pátého ročníku. Navštívili Prokopské 

údolí, aquapark na Barrandově, divadlo Minor, Muzeum strašidel a pověstí, Pražský 

orloj, Karlův most a Pražský hrad.  

 Také třeťáci vyjeli do Prahy a prošli se po Karlově mostě, vylezli na Petřínskou 

rozhlednu, báli se v Muzeu pověstí a strašidel i v zrcadlovém bludišti, obdivovali 

obrovské hračkářství Hamleys.  



 Žáci dvou nejstarších ročníků připravovali školní chatu na Sejcích, stavěli stany a 

uklízeli travnatou plochu u řeky. 

 Do školy zavítalo anglické divadlo a předškolákům i žákům 1. – 6. ročníku sehrálo hru 

Big bad giant.  

 Dravci a sovy létali nad našimi hlavami na školní zahradě. Vyprávění sokolníka bylo 

opravdu poutavé a zajímavé. 

 Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Památník obětem Heydrichiády a zasportovali si 

v Lasergame v Praze. 

 Spolek rodičů a zaměstnanci školy připravili pro děti a žáky Pohádkový les v parku 

s pohádkovými postavami úkoly a soutěžemi. 

Červen  

 Žáci 7. ročníku vyrazili do TEP faktoru a soutěžili tu v netradičních soutěžích v duchu 

pevnosti Boyard. 

 Krásné dřevěné hračky si vyrobili děti a žáci prvního stupně ve Dřevíčkově dílničce. 

 Hasiči vyjeli na Prezidentské kolo soutěže mladých hasičů. Kateřina Kotrbáčková se tu 

stala mistryní republiky. 

 Žáci prvního stupně se zúčastnili velmi pěkného představení Putování za tučňáky ve 

Filharmonii Praha. 

 Taneční kroužek předvedl svůj tanec na hudbu z filmu Shrek na Farmářských trzích 

v Sedlčanech. 

 Vyrazili jsme i na kolech do Štětkovic a projeli i celé okolí. 

 Zapojili jsme se do akce, se kterou přišla Velká Británie v roce 2012 Den prázdných 

tříd, a všichni jsme se učili venku. 

 Šesťáci prozkoumali pražskou ZOO. 

 Velmi oblíbeným místem pro školní pobyt je školní chata na Sejcích, kde se v červnu 

vystřídali téměř všichni žáci – snad chyběli jen ti nemocní. Všem se pobyt u řeky a 

v lesích líbil. 

 Krásné divadelní představení Rebelky, které předvedli žáci z dublovické školy, 

navštívili prvňáci, druháci i čtvrťáci. 

 Předškoláci se s mateřskou školou rozloučili divadelním představením „Jak hříbek 

vyrostl“. 

 Divadelní kroužek si pod vedením paní učitelky Bulínové připravil pro veřejnost i děti 

na závěr školního roku zpívanou pohádku Červená karkulka. 

 30. června jsme odměnili ty nejlepší ve sběru, v zájmových kroužcích, pasovali jsme 

prvňáky na čtenáře a rozloučili se se žáky devátého ročníku. Jednotlivé paní třídní 

učitelky zhodnotily práci žáků a rozdaly ročníková vysvědčení. 

 

E. Projektové dny a projektová výuka 

   V letošním školním roce jsme projektová témata trochu rozšířili v čase a zvolili jsme jedno 

téma na jedno čtvrtletí, aby mohl být opravdu vyčerpán jeho obsah a abychom ho mohli 

posoudit z více úhlů pohledu.  

   V závěru většinou přišly na řadu prezentace žáků, kde shrnuli své nabyté znalosti 

ze zkoumaného okruhu. Koordinátorka projektů potom zapsala přínos jednotlivých témat  



i s jejich obsahem do závěrečné zprávy. Témata byla doplněna o klíčové kompetence 

z průřezových témat ŠVP. 

   

   Témata: 

1. téma:  80. výročí založení druhého stupně základní školy na Chlumu 

2. téma:  Připravujeme se na Vánoce  

3. téma:  Zdravý životní styl hledáme a podporujeme každý den 

4. téma:  Eduard Štorch – 60. výročí jeho úmrtí (učitel, archeolog, spisovatel) 

Karel IV. – 700 let od narození Otce vlasti 

 

F. Testování žáků 

   V letošním školním roce jsme testovali žáky v těchto oblastech: 

 Klima v jednotlivých ročnících jsme otestovali při výzkumu na portále 

www.proskoly.cz . Získali jsme informace o žácích, kteří mají ve třídě největší vliv na 

ostatní ať už v kladném či v negativním smyslu. Ve výsledných grafech se pak objevili 

i vzájemné sociometrické vazby ve třídních kolektivech a celkové skóre klimatu třídy: 

9. ročník celkové skóre   90%  

8. ročník  celkové skóre  94% 

7. ročník celkové skóre   90% 

6. ročník celkové skóre   63% 

5. ročník celkové skóre   83% 

4. ročník celkové skóre   81% 

3. ročník celkové skóre   65% 

2. ročník celkové skóre   73% 

 Na portálu www.proskoly.cz žáci devátého ročníku testovali v listopadu svou profesní 

orientaci. Každému byla vymezena skupina oborů, kudy by se měl ubírat jeho zájem při 

přihlašování se na střední školu, i doporučen typ povolání, který by byl pro něj podle 

jeho schopností a dovedností vhodný. 

 V květnu jsme testovali čtenářskou gramotnost u žáků druhého až devátého ročníku. 

Program vyhodnotil žáky, kteří umějí s textem pracovat a umějí hledat informace.  

Nad 75% úspěšností byli:  

2. ročník  1 žák 

3. ročník 2 žáci 

4. ročník 4 žáci 

5. ročník 9 žáků 

6. ročník 2 žáci 

7. ročník 3 žáků 

8. ročník 5 žáků 

9. ročník 2 žáci 

 Matematickou gramotnost jsme také otestovali u žáků 2. – 9. ročníku v květnu. Program 

tentokrát vyhodnotil žáky, kteří neumí svoje znalosti používat v souvislostech. 

Pod 50% úspěšností byli:  

2. ročník  1 žák 

3. ročník 0 žáků 

4. ročník 0 žáků 

5. ročník 4 žáci 
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6. ročník 1 žák 

7. ročník 0 žáků 

8. ročník 0 žáků 

9. ročník 8 žáků 

 

 Žáci 9. ročníku byli v dubnu podrobeni zkušebnímu testování přijímacích zkoušek na 

střední školy s maturitou z matematiky a českého jazyka.  

 Studentka UK v Praze zadala našim 15 žákům 8. a 9. ročníku dotazník k vzdělávání 

v oblasti hudební gramotnosti s uspokojivými výsledky a zjištěním, že chlapci 8. 

ročníku jsou v této oblasti lepší než chlapci z 9. ročníku a celkově děvčata lepší 

v hudebních gramotnosti než chlapci. 

 Každý žák zpracoval na konci prvního pololetí Vlastní hodnocení žáka, které sloužilo 

po vyhodnocení k lepšímu náhledu vyučujících na jejich předmět a práci se žáky 

v třídních kolektivech.  

 V rámci podkladů pro evaluační zprávu školy byly 70 žákům 2. – 9. ročníku  

a 12 učitelům rozdány koncem června dotazníky, které zjišťovaly aktuální problémové 

oblasti školy a byly v této zprávě vyhodnoceny.  

 Zapojili jsme se do průzkumu environmentálních kompetencí žáků pro zlepšení 

environmentální výuky na školách. 

 Metodou SORAD jsme v 9. ročníku zjišťovali vliv a oblíbenost žáků. 

 K hodnocení znalostí v oblasti přírodopisu přispěly i Závěrečné žákovské práce na téma 

Člověk -  batole, pubescent, senior. Nejlepší zpracovali Dragounová, Švagrová, Petřina, 

Pudilová, Chvála a Fiala. 

 

5. Řízení školy 
   Řízení školy vychází ze standardních postupů, v organizaci pracuje na vedoucím místě 

ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ a vedoucí školní jídelny – ta zastupuje ředitelku školy 

v době její nepřítomnosti. 

   Informace jsou zaměstnancům školy poskytovány prostřednictvím internetových stránek 

školy, pomocí vyvěšených týdenních plánů školy, osobními konzultacemi se zaměstnanci, 

v plánovacím sešitě.  

   Volné dny vyhlásila letos ředitelka školy tři (po schválení zřizovatelem), na 16. 11., na 21. 

12. a na 22. 12. 2015. 

   Celá organizace byla uzavřena o vánočních a velikonočních prázdninách, při ostatních 

prázdninách byla v provozu MŠ a ŠJ, kam mohli docházet i žáci ZŠ. O hlavních prázdninách 

trval provoz MŠ a ŠJ do 22. 7. 2016. 

   Každý z pedagogů má zpracovaný časový a tematický plán pro výuku svého předmětu. Tento 

plán vyučující v pololetí a v závěru školního roku zhodnotil.  

   Každý ze zaměstnanců školy má zpracovaný plán vlastního rozvoje na daný školní rok – ten 

také hodnotí na konci školního roku a je součástí portfolia.  

   Hospitace u pedagogických pracovníků školy probíhají podle zpracovaného plánu hospitací  

- konají se jako hodinové, půlhodinové nebo námětové. Ředitelka má zpracovaný plán kontrol 

na jednotlivých součástech organizace a stanoveny náměty kontrol pro jednotlivé měsíce. 

Současně po celý rok probíhá kontrola podle kompetencí vedoucích pracovníků organizace.  



   Pedagožky si zpracovávají vlastní portfolio; na konci školního roku bylo provedeno 

zhodnocení práce učitelek podle předem známých kritérií – příprava na kariérní systém učitelů. 

   Mezi učitelkami jsou uskutečňovány i vzájemné hospitace 1 krát za pololetí, které výrazně 

pomáhají při nahlédnutí do práce celého týmu. V závěru školního roku byla sepsána Evaluační 

zpráva celková i za jednotlivé úseky organizace. 

 

5.1 Spolupráce s rodiči 

   Třídní schůzky probíhají formou TRIÍ – zákonný zástupce + učitelka + žák. Tak jsou 

poskytované informace při vzájemné komunikaci stejné a nedojde k jejich zkreslení ani z jedné 

strany. Třídní schůzky se konaly v listopadu 2015 a v dubnu 2016.  

   Zákonní zástupci podepisují tyto formuláře, které výhradně slouží pro potřeby školy:  

 Souhlas rodičů s odchodem dítěte z budovy školy v době polední pauzy. 

 Informovaný souhlas zákonného s poskytováním informací dané osobě.  

 Informace pro školu o alergiích dítěte a lécích, které musí dítě užívat nebo o zdravotním 

omezení. 

 Souhlas rodičů s fotografováním dítěte při akcích školy. 

   Zákonní zástupci jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek, 

internetových stránek školy, třídních schůzek či domluvených individuálních konzultací, 

mohou si také domluvit schůzku s výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového 

chování nebo ředitelkou školy. Informace po telefonu nepokládá škola za vhodné. 

   Pro informace mohou rodiče sáhnout i do školního časopisu, který vydává 9. ročník. Letos se 

školní časopis jmenoval Školátor a vyšlo celkem 5 čísel. Ta jsou dostupná na internetových 

stránkách školy. 

  

   Ve spolupráci s rodiči byly uspořádány tyto akce: 

 Schůzka s rodiči nových prvňáků 

 Beseda s rodiči budoucích prvňáků 

 80. výročí založení druhého stupně 

 Zápis do prvního ročníku pro další školní rok 

 Vánoční jarmark 

 Vánoční besídka 

 Ples školy 

 Besídka ke Dni matek  

 Den otevřených dveří 

 Pohádkový les 

 Dohled a pomoc při organizování školních i mimoškolních aktivit 

 Rozloučení s budoucími školáky 

 Závěr školního roku 

 

Sponzorské dary škole od SRDPŠ: 

 Balíček sladkostí k Mikulášské nadílce pro 1. – 9. ročník dne 5. 12. 2015 

 Pronájem ledu na bruslení pro 1. – 9. ročník dne 28. 1. 2016 

 Odměny na konci školního roku 200,- Kč na jeden ročník dne 30. 6. 2016 

 Zaplacení Karaoke pro ŠD a MŠ v únoru 2016 



 Proplacení programu k primární prevenci pan Zaoral 

 Představení Ať žijí duchové 

 Nákup altánu 

 Program Recyklace 

 Stoly s lavicemi na dvorečky 

 Představení dravců k dětskému dni v květnu 2016 

 Stoly k PC do učebny ČJ 

 Představení Mobilního planetária 

 

Sponzorské dary škole: 

 Vánoční stromek před školu  - p. Lomozová  

 Vánoční stromky do tříd – rodina Chudárkova, rodina Podrázkých, rodina Chlastákova, 

rodina Křížova 

 Chvoj – M. Caltová 

 Příspěvky rodičů pro pobyt žáků na Sejcích 

 Příspěvky rodičů na Pohádkový les 

 Příspěvky rodičů na lampionový průvod sv. Martina  

 Příspěvky rodičů na vánoční jarmark 

 Příspěvky rodičů na ples 

 Savencia – laboratorní sklo 

 

5.2 Spolupráce se školskou radou 

   Školská rada se letos sešla při schvalování výroční zprávy za školní rok 2014/2015 dne 9. září 

2015.  

   Dále školská rada projednávala školní řád, klasifikační řád, soudní spor s panem Novotným. 

Školská rada se sešla ještě 15. 12. 2015 a projednala a schválila školní řád, klasifikační řád, 

plnou moc a výpověď jedné učitelky pro nesplnění kvalifikačních předpokladů. 

   Třetí zasedání proběhlo na jaře roku 2016 a členové školské rady byli informování o dalších 

soudních žalobách na školu podaných panem Novotným. 

   Učitele při jednání školské rady zastupují H. Kadlečková, M. Pecková, Š. Bublíková – od 

ledna 2016 B. Kadeřábková; zřizovatele J. Pšeničková, J. Podrázký, Z. Malý; rodiče M. 

Tatková, D. Kotrbáčková, J. Mašková.  

 

5.3 Spolupráce s dalšími organizacemi 

   Škola při své výchovně vzdělávací činnosti spolupracovala s těmito organizacemi: 

Mateřská škola Chlum  

MP Příbram  

Komunitní centrum Lukášek – výstava prací žáků v centru 

Knihovna Nalžovice  

Knihovna Sedlčany – návštěva programů 

ČHJ Nalžovice – kroužek mladých hasičů 

PPP Příbram – zajištění vyšetření žáků s SPU 

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

OSPOD – psaní zpráv na žáky, kteří jsou pod dohledem OSPOD 

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



Městské muzeum Sedlčany  - návštěva výstav, výtvarné dílny, přednášky 

KDJS – divadelní a pěvecká představení 

Informační centrum Sedlčany – informace a informační materiály 

Turisté Sedlčany – společné akce 

MAS Sedlčany – spolupráce nad rozvojem oblasti ve školské problematice 

Sdružení obcí Sedlčanska – projekt Šablony 

 

5.4 Pedagogická rada 

   V letošním školním roce se pedagogická rada jako poradní orgán ředitelky školy sešla 

osmkrát – přípravný týden, první čtvrtletí, pololetí, únor, duben, třetí čtvrtletí, závěrečná 

klasifikace školního roku, konec školního roku.  

   O pedagogických radách jsou vedeny písemné záznamy s podpisy přítomných, nebo těch, 

kteří zápis četli. 

   Tým zaměstnanců školy se při pravidelných provozních poradách sešel celkem jedenáctkrát 

– řešily se především otázky provozu, bezpečnosti, uzamykání budovy školy, dalších úkolů  

či mimořádných situací. 

 

5.5 Stížnosti na činnost školy 

   Ve školním roce 2015/2016 byly ředitelkou školy řešeny dvě stížnosti zákonných zástupců 

na činnost učitelek školy – nevhodné užití slovního vyjádření bylo řešeno omluvou rodičům za 

přítomnosti vedoucí učitelky; stížnost na neochotu s pomocí dítěti bylo řešeno vysvětlením 

zákonnému zástupci, že předškolák již danou dopomoc při stolování nepotřebuje a pokud ano, 

je nutné jej stolovat soustavně učit.  

    Dále bylo odhaleno nevhodné chování učitelky k žákovi a bylo řešeno vytýkacím dopisem  

a omluvou učitelky matce. 

   

5.6 Údaje o spolupráci s odborovou organizací  

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

a ekonomických otázkách školy:  

 proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, 

 školení první pomoci, 

 platové zařazení zaměstnanců podle daných tarifů následující, 

 zpráva o hospodaření organizace,  

 rozvrh výuky,   

 rozvrh dohledů nad žáky,  

 rozvržení pracovní doby provozních zaměstnanců,  

 rozvržení provozu školy, 

 kritéria odměn, 

 informace o výpovědi pro nesplnění kvalifikačních předpokladů, 

 zásady pracovní smlouvy na dobu určitou, 

 přidělení rozpočtu na platy pro naši organizaci,  

 stanovení osobního příplatku a odměn,  

 kritéria pro stanovení odměn,  

 úprava směrnice k cestovním náhradám podle platné vyhlášky, 

 zásady čerpání FKSP pro rok 2015, 



 ochrana osobních údajů, osobní spis zaměstnance, dovolená zaměstnanců. 

 5.7 Údaje o revizích 

   Všichni zaměstnanci byli proškoleni k problematice BOZP a PO.  

   Kontrolní orgány prováděly prověřování situace na pracovištích každé pololetí a případné 

drobné nedostatky byly odstraněny ihned nebo v závazném termínu. 

   Revize probíhaly podle stanoveného plánu.  

 

Revize  Čas  

Revize spalinové cesty leden 

Revize nářadí v tělocvičně podzim 

BOZP školení srpen 

PO, BOZP (Jindřich) leden, duben, říjen 

Hasicí přístroje  červen 

Čištění komínů leden, říjen 

Revize kotle září 

Revize plynového sporáku duben 

Revize hromosvodů květen 

 

   V rámci kontroly BOZP a PO ze strany ČMOS, které proběhla 8. června 2016, byly prověřeny 

všechny požadavky na zaměstnavatele v těchto oblastech a objevené drobné nesrovnalosti byly 

odstraněny do konce školního roku.  

 

5.8 Archiv 

   Vedením archivu je pověřena Jana Pšeničková. V letošním roce nedošlo k ukládání archiválií 

do Státního archivu v Příbrami, pouze byly uloženy archiválie z minulého školního roku  

do spisovny.   

 

5.9 Inventarizace majetku 

   Inventarizace hmotného i nehmotného majetku probíhala podle předem stanoveného plánu 

ke konci kalendářního roku 2015. Byl zkontrolován a spočítán všechen hmotný i nehmotný 

majetek organizace i majetek, který je organizaci propůjčován zřizovatelem.  

   Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 je součástí příloh této výroční zprávy.  

   Zpráva za rok 2016 bude zhotovena v lednu 2017.  

   Hospodářský výsledek za rok 2015 byl záporný, přečerpané prostředky byly uhrazeny 

z rezervního fondu školy. 

 

 

6. Poradenské služby 

6.1 Kariérové a výchovné poradenství 

   Ve škole zajišťuje kariérové a výchovné poradenství výchovný poradce Mgr. Markéta 

Pecková podle předem stanoveného plánu.  

   Řeší oblast kontaktů mezi školou, žáky se specifickými poruchami učení a specifickými 

poruchami chování a jejich rodiči. Pomáhá žákům devátého ročníku při volbě střední školy. 

Organizuje setkání rodičů, žáků a učitelů při problémech jejich dětí s některou oblastí 

vzdělávání či výchovnými problémy ve škole. Dbá na sestavení individuálního plánu žáků 

integrovaných do naší základní školy. Řeší kázeňské přestupky žáků. O jednáních pořizuje 



písemné záznamy. Sestavuje plány postupného rozvoje žákům, kteří mají potíže se 

vzděláváním. 

   Zpráva o činnosti výchovného poradce je přílohou této zprávy. 

 

6.2 Prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů  

   Ve škole zajišťuje prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů školní 

preventistka rizikového chování Mgr. R. Andrušíková.  

   Zpráva o činnosti v oblasti prevence je součástí příloh této zprávy. 

 

6.3 Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování  

   1. stupeň – integrováni 3 žáci – 1 krát SPU a ADHD, 1 krát SPU, 1 krát zdravotní postižení. 

U dvou žáků pracovala asistentka pedagoga. 

   2. stupeň – integrováni 4 žáci – 2 krát SPU, 1 krát autismus, 1 krát LMP. U dvou žáků 

pracovala asistentka pedagoga.  

 

6.4 Žákovský parlament 

   Na škole pracuje školní žákovský parlament sestavený ze zástupců žáků jednotlivých ročníků. 

Vedením parlamentu byla pověřena Mgr. Hana Kadlečková. Žáci se zabývají aktivitami  

ve škole a řešením problémů, které vyplývají z každodenního života školy. Se závěry jednání 

je seznámena ředitelka školy a ta na ně také reaguje – co je v silách školy změnit a co určitě 

nejde realizovat. V letošním školním roce se sešel parlament 2 krát. 

 

 

7. Údaje o výsledcích kontrol  
   Ve školním roce 2015/2016 byly provedeny tyto kontroly: 

 Revize tělocvičny, nářadí a náčiní – vyřazeny kruhy 

 Účetní audit jedenkrát – bez problémů 

 OSSZ Příbram – bez problémů 

 BOZP a PO – bez problémů 

 ČŠI – pravidelná kontrola chodu celé organizace se konala v dubnu 2015. V inspekční 

zprávě byla popsána některá doporučení ČŠI pro zlepšení současného stavu školy 

v oblasti zkvalitňování vzdělávací a výchovné činnosti v organizaci.  

Na základě Inspekční zprávy č. j. ČŠIS-1018/15-S konané u Základní školy a Mateřské 

školy Chlum, okres Příbram přijala právnická osoba vykonávající činnost školy 

organizační opatření ke zlepšení stavu – již splněno: 

   Učitelka MŠ si doplnila potřebnou kvalifikaci; asistentka pedagoga dokončila povinné 

studium; bylo zajištěno souběžné působení dvou učitelek MŠ alespoň na část dopoledních 

činností; probíhá pravidelná relaxace dětí předškolní třídy po obědě formou klidových her a 

odpočinkem na karimatkách s polštáři a přikrývkami; výuka AJ v MŠ byla zajištěna 

v dopoledních hodinách jako součást ŠVP PV; ve třídě starších dětí MŠ byla využívána širší 

nabídka podnětů pro předškoláky - učitelky pracují formou skupinového oddělení práce 

předškoláků a ostatních dětí do třídy zařazených a současně dbají na jednotnou motivaci dětí 

během celého dne; děti starší třídy MŠ docházejí na oběd do školní jídelny až od 11.50 hodin, 

kdy už nejsou v jídelně žáci ZŠ; pro děti v MŠ byly vytvořeny koutky pro pitný režim – jsou 

zde označené hrnečky a na stolečkách menší konvičky s nápojem po celý den, dítě si tak může 

kdykoli nalít nápoj, čistotu a doplnění nápoje v tomto prostoru sleduje školnice; ředitelka školy 



sleduje zapsání předepsaného počtu známek za jednotlivé předměty v žákovských knížkách; 

informace rodičům při přechodu z MŠ na ZŠ byly podávány v září, v prosinci a v lednu; 

sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků se stalo běžnou součástí hodin; při prezentačních 

činnostech žáků je dbáno na srozumitelnost a hlasitost jejich slovních projevů; byl zpevněn 

zadní dvůr; oploceny jsou prostory venkovního areálu. 

   Organizační opatření, která přijala právnická osoba vykonávající činnost školy ke zlepšení 

stavu – ještě se realizují (3 ze 17): 

 

Číslo  Podnět  Návrhy na zlepšení 

1 Zápisy z jednání 

pedagogických rad a 

provozních porad 

neobsahují přijatá opatření 

ke zlepšování stavu 

Při zápisech z pedagogických rad a provozních porad 

bude opatření pro zlepšování stavu vždy zapsáno jako 

poslední bod zápisu s termínem kontroly a 

jmenováním toho, kdo je zodpovědný za realizaci. 

Termín: od září 2016 

2 Tři učitelky ZŠ nesplňují 

podmínky odborné 

kvalifikace 

Všechny učitelky aktuálně studují na vysokých 

školách, je jim pravidelně sledována docházka na 

výuku, odevzdávají potvrzení o studiu vydané 

fakultou, informují vedení školy o termínech konání 

zkoušek a v závěru roku odevzdají výkaz 

dokončeného ročníku aktuálního vzdělávání –  

JP ukončeno Bc., studuje 1. ročník Mgr., BK studuje 

3. ročník, MK studuje 2. ročník.  

Termín: celý školní rok 2016/2017 

3 Studium k výkonu 

specializovaných činností 

zatím neabsolvovala žádná 

pracovnice 

Výchovný poradce – učitelka ukončila druhý rok 

studia 

Koordinátor EVVO - zatím nestuduje 

Preventistka rizikového chování – učitelka ukončila 

první rok studia 

Koordinátor ICT – přihlásí se až v průběhu roku 2016, 

protože pro velký počet studujících už by v příštím 

školním roce škola jen těžce pokryla počet 

vyučovacích hodin suplováním. 

Termín: sledovat studium učitelek po celý školní rok 

2016/2017 

 

   Zlepšení stavu budou uvedena v další výroční zprávě školy za školní rok 2016/2017. 

 

8. Další záměry školy 
   I v dalším školním roce chceme pokračovat v naplňování vize školy: „Naše škola se stane 

místem, kam většina dětí bude chodit ráda.“ 

   

   Zvláště se opíráme o závěry evaluace školy: 

 I v dalším školním roce navázat na vizi školy: „Naše škola se stane místem, kam většina 

dětí bude chodit ráda.“ 

 Upevňovat a rozvíjet dynamiku pozitivního klimatu školy 



 Pracovat jako tým a spolupracovat mezi jednotlivými částmi organizace ještě 

intenzivněji 

 Konflikty řešit okamžitě, informovat o nich vedení školy 

 Upevňovat a zlepšovat image školy na veřejnosti 

 Zásady pro práci a hodnocení – komunikace, kooperace, práce, adaptace         

 

 

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 výchovného poradce 2015/2016 

 Zpráva o hospodaření školy v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

V Chlumu dne 29. 8. 2016     Mgr. Jaroslava Procházková 

         ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


