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Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad 

Vltavou, příspěvková organizace, 

     byla na základě ustanovení Zákona o obcích č. 367/1990 Sb., a Zákona o 

státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 Sb., zřízena OÚ 

Kamýk nad Vltavou jako samostatný právní subjekt-příspěvková 

organizace dnem 1.1.2016. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského 

kraje ze dne      byla škola s účinností od 1.1.2016 zařazena do sítě škol, 

předškolních a školských zařízen s přiděleným IZO 114 001  545. 

Součástí školy je školní jídelna  a školní družina. Škola je úplnou základní 

školou se třídami ve všech devíti ročnících, zároveň se dvěma speciálními 

třídami pro žáky s více vadami. Nedílnou součástí školy je mateřská škola 

se dvěma třídami a s odloučeným pracovištěm školní jídelny. 

     Vymezení hlavní a doplňkové činnosti je dáno zřizovací listinou 

vydanou na základě usnesení Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou 

číslo 16/5-2015 ZO ze dne 7.9.2015. 

 

     Základním cílem výchovně vzdělávacího procesu je vybavit 

všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, 

která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další 

vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Úroveň klíčových 

kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního 

vzdělávání, nelze ještě považovat za nejvyšší, ale jistě tvoří 

neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, jeho 

vstup do života a do pracovního procesu. 

 

 

 

 

 

                                          

 

                             

                                               



Školní vzdělávací programy respektují cíle 
základního vzdělávání, vzdělávání žáků s 

těžkým mentálním postižením, s více vadami a 
autismem a předškolního vzdělávání  

 a směřují k jejich naplnění. 

Pro děti a žáky naší školy: 
 umožnit jim osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní 

učení  

 podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 
problémů 

 vést je k všestranné, účinné a otevřené komunikaci  

 rozvíjet u nich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy 
vlastní i druhých  

 připravovat je k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné                    
a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti  

 vytvářet u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v 
prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě 

 učit je aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být 
za ně odpovědný  

 Vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi  

 pomáhat jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s 
reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci   

 

      Vzdělávání má dětem a žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet 
klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného 
vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na 
praktické jednání.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Kamýk nad 
Vltavou, příspěvkové organizaci probíhá ve dvou odloučených 
pracovištích, v základní škole a mateřské škole. Obě pracoviště 
školy se nacházejí v centru obce Kamýk nad Vltavou nedaleko 
od obecního úřadu a obecního kulturního domu. Součástí obou 
pracovišť školy je školní jídelna a školní zahrada. 

 K 31.8.2019 navštěvovalo základní školu 88 žáků, včetně 12 žáků dvou 
speciálních tříd; mateřskou školu 56 dětí. 

 Strategický směr školy vede k 

       mnohostrannému rozvoji osobnosti dítěte a žákovy osobnosti v souladu s 
jeho osobními schopnostmi a zájmy tak, aby byl zodpovědným člověkem 
ve vztahu k sobě samému, ve vztahu k ostatním lidem a ve vztahu ke 
svému prostředí. Vytváříme podnětné a radostné prostředí k celkovému 
rozvoji dítěte a žáka po stránce fyzické, psychické a sociální, 
podporujeme získávání vědomostí, dovedností a návyků s respektem k 
věkovým a vývojovým zvláštnostem. 

 Vzdělávací programy 

      V 1. až 9. ročníku probíhala výuka podle schváleného školního 
vzdělávacího programu (ŠVP ZV) s názvem „Cesta k vědění“, ve 
speciálních třídách podle schváleného vzdělávacího programu pro 
vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a pro 
vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným 
postižením více vadami s názvem „Cesta“ a v mateřské škole podle 
školního vzdělávacího programu (ŠVP  PV) „Jen si děti všimněte, co je 
krásy na světě“. Jejich základním mottem je vzájemné rovnocenné 
partnerství třech subjektů, kterých se výchovně vzdělávací proces na 
škole týká – dětí nebo žáků, jejich zákonných zástupců a všech 
zaměstnanců školy. 

 

 

                                                 



NAŠE ŠKOLA 

 

   

  

  

 

   „Naše škola, jak ji chápeme my, je prostor        

a čas, který je třeba žít a ne přežít. Usiluje      

o důvěru žáků a rodičů svých žáků, je 

otevřená, přístupná a přímá, ale zachovává 

si přitom svou autoritu. Všichni usilujeme o 

to, aby byla místem nejen pro povinnosti, ale       

i místem radosti, kvalitní mezilidské 

komunikace, místem hledání, objevování, 

poznání i omylů, práce i odpočinku. Aby se 

do ní žáci, jejich rodiče a přátelé rádi vraceli      

a nacházeli tam to, co je potřeba                      

k plnohodnotnému životu. Neformální, 

přátelské ovzduší, tvořivou atmosféru, 

pracovní klid nebo naopak pracovní ruch, 

ale především lidi, podobně naladěné, 

iniciující aktivitu ostatních.“ 

 

 

 

                     



MATERIÁLNÍ ZDROJE 
 Velikost a vhodnost prostor školy vzhledem k počtu žáků - ano              

       Vzhledem k tomu, že škola je naplněna zhruba z 68% kapacity, máme  stále prostory 

pro specializované učebny. 

 Technický stav budovy -  ano                                       

 Podařila se renovace WC v přízemí školy  

 Chybí podhledy v  šatní části suterénu školy 

 Nevyhovující stav osvětlení 

 Nevyhovující stav kabelových rozvodů  

 Chybí část oplocení školy, což má za následek již dlouhodobé poškozování okolí školy 

a pohyb rizikových osob v blízkosti a v areálu školy 

 Odborné učebny, učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP ZV - ano 

 Počet samostatných odborných učeben : 5 

 Kmenové třídy: 18 + 1 přípravná třída 

 Vybavení odborných učeben – ano    

 Nábytek ve třídách a odborných pracovnách /postupně inovujeme/ 

 Nové výukové materiály 

 Školní knihovny - ano 

 Žákovská ano pro 1. stupeň  - /využívaná především při výuce, domů si žáci 

jednotlivé tituly mohou půjčit-zaveden výpůjční systém založený na spolupráci U-Ž/ 

 Žákovská pro 2. stupeň ano - /využívaná především při výuce, domů si žáci 

jednotlivé tituly mohou půjčit-zaveden výpůjční systém založený na spolupráci U-Ž/ 

 Knihovna pro pedagogy – ano 

 Sportovní areál, tělocvična a jejich vybavení k potřebám ŠVP  ZV – částečně 

 Zcela chybí běžecké dráhy, upravený prostor pro hod a vrh – řešeno se zřizovatelem 

 Vybavení učebnicemi a učebními texty vzhledem k potřebám ŠVP ZV - ano 

  

 



 

Škola a školská zařízení – členění /údaje k 30.6.2019/ 
 

I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost  

  

Druh/typ 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků 

 

Skutečný 

počet 

žáků 

  

Přepočtený počet 

pedagogických 

pracovníků bez 

AP, vychovatelek 

Počet žáků  

na přep. počet 

ped. prac.       

Základní škola 
114 001  545 

 
250 88 

16,225 8,814 

Mateřská škola 
114 000 361 

 
56 55 

Speciální třídy: nejvyšší povolený počet žáků 30 

 

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost   

Školské zařízení IZO 

Nejvyšší 

povolený počet 

žáků 

(strávníků) 

Skutečný počet 

žáků 

(strávníků) 

Z 

toho 

cizích 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Školní jídelna 
114 000 379 

 
450 223 ZŠ+61 MŠ 110 3,100 

Školní družina 
114 002  908 

 
85 63 0 2,350 

Identifikátor PO/REDIZO: 600054489 

Obory vzdělání a údaje o žácích v nich /údaje k 30.6.2019/ 

Ročník  Obor vzdělání  Vzdělávací program  

 1.– 9.  

ročník  
Obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola  ŠVP „Cesta k vědění“  

Speciální třídy  Obor vzdělání: 79-01-B/01 Základní škola 

speciální  
 ŠVP „Cesta“- Díl I a Díl II  

Mateřská škola  
  

ŠVP „Jen si děti všimněte, co je krásy na 

světě“  

 

I. Počty tříd a žáků základní školy  

Ročník Počet žáků  Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 

první 10 1 10,0 

druhý 14 1 14,0 

třetí 20 1 20,0 

čtvrtý 4 
1 19,0 

pátý 15 

šestý 8 1 8,0 

sedmý 4 1 4,0 

osmý 5 1 5,0 

devátý 8 1 8,0 

IV.S 6 1 6,0 

VIII.S 6 1 6,0 

Celkem  100 10 10 

 

Cizí státní příslušníci: 1 

 



 

I. Počty tříd a dětí mateřské školy  

Ročník Počet žáků  Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 

Starší děti-Třída II. 27 1 27,0 

Mladší děti-Třída I. 28 1 28,0 

Celkem  55 2 27,5 

 
II. Zápis do prvního ročníku ZŠ (pro školní rok 2019/2020) 

Počet žáků u zápisu Počet žáků přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro daný školní rok 

17 12+1(v cizině) 4 

 

Počet přijatých dětí do MŠ: 13 z 19 zapsaných 

 
III. Změny celkového počtu žáků ZŠ  

Hlavním důvodem odchodu a příchodu žáků byla především změna trvalého bydliště.  

 
IV. Žáci přijatí ke vzdělávání na střední škole (pro školní rok 2019/2020) 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Střední škola uměleckého zaměření 0 

Čtyřleté gymnázium 4 

Víceleté gymnázium 1 

Střední odborná škola 1 

SOŠ a SOU 3 

PŠ 0 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných /údaje k 30.6.2019/ 

Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení  

Druh postižení Počet žáků  

Mentální postižení 2 samostatně  

Sluchové postižení 0  

Zrakové postižení (2 souběžné postižení)  

Vady řeči 0  

Tělesné postižení (1 souběžné postižení)  

Souběžné postižení více vadami 10  

Vývojové poruchy učení a chování 2   

Autismus (3 souběžné postižení)  

 

Počet žáků, kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů celkem: 16 

Počet žáků nadaných (diagnostikovaných ŠPZ): 0  

Počet žáků se zdravotním postižením: 14  

Počet osobních asistentů: 0 

Počet asistentů pedagoga: 4 

Počet školních asistentů: 1 

 

U žáků se SVP probíhala pravidelná spolupráce se zákonnými zástupci, včetně tvorby PLPP, IVP a 

průběžného vyhodnocování jejich plnění.  

 

 



 

Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

 
I. Prospěch žáků všech ročníků ZŠ celkem za 1. pololetí 2018/2019 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. 9 1 0 

2. 14 0 0 

3. 20 0 0 

4. 
12 7 

0 

5. 0 

6. 4 4 0 

7. 0 4 0 

8. 2 3 0 

9. 4 4 0 

Celkem 65 23 0 

IV.S 0 6 0 

VIII.S 0 6 0 

Celkem  0 12 0 

Speciální  třídy Slovní hodnocení, všichni žáci pokračují ve vzdělávání. 

 

 
 Prospěch žáků všech ročníků ZŠ celkem za 2. pololetí (včetně závěrečných ročníků) – k 30.06. 2019 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. 9 1 0 

2. 14 0 0 

3. 20 0 0 

4. 
11 8 

0 

5. 0 

6. 5 3 0 

7. 2 2 0 

8. 2 3 0 

9. 4 4 0 

Celkem 67 21 0 

IV.S 0 6 0 

VIII.S 0 6 0 

Celkem  0 12 0 

Speciální  třídy Slovní hodnocení, všichni žáci pokračují ve vzdělávání. 

 

Celkem hodnoceno 100 žáků. 

Počet žáků hodnocených slovně: 12 

Počet žáků vykonávajících komisionální přezkoušení: 0 

Do vyššího ročníku postoupilo, protože se jednalo o opětovné opakování: 0 

 

 



 

Hodnocení chování žáků  

Chování žáků /období celého školního roku celkem-součet 1. a 2. pololetí/ 

Druh/typ školy 
Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

                       základní 200 0 0 

Výchovná opatření /období celého školního roku-součet 1. i 2. pololetí/ 

Třída Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 

1.stupeň 0 1 0 

2. stupeň 1 0                        1 

Celkem    

Pochvaly ředitele školy: 39 

Pochvaly třídního učitele celkem: 6  / + „menší“ pochvaly na 1. i 2. stupni průběžně do ŽK/ 

Docházka žáků /1.pololetí/ 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 
Průměr na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 
Průměr na žáka 

1. 106 10,60 0 0 

2. 553 36,87 0 0 

3. 722 32,82 0 0 

4. 208 52,00 0 0 

5. 545 36,33 0 0 

6. 330 41,25 0 0 

7. 370 92,50 0 0 

8. 65 13,00 0 0 

9. 322 40,25 0 0 

IV.S 415 69,17 0 0 

VIII.S 666 111,00 0 0 

V mateřské škole se docházka dětí evidovala v přehledu výchovně vzdělávací práce a 

v docházkovém sešitu. Případná absence dětí v povinném předškolním vzdělávání byla vždy 

zákonnými zástupci řádně omluvena. 

Docházka žáků /2.pololetí/ 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 
Průměr na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 
Průměr na žáka 

1. 211 21,10 0 0 

2. 619 44,21 0 0 

3. 687 34,35 0 0 

4. 95 23,75 0 0 

5. 751 50,07 0 0 

6. 320 40,00 0 0 

7. 314 78,50 0 0 

8. 152 30,40 0 0 

9. 371 46,38 0 0 

IV.S 518 86,33 0 0 

VIII.S 575 95,83 0 0 



 

V mateřské škole se docházka dětí evidovala v přehledu výchovně vzdělávací práce a 

v docházkovém sešitu. Případná absence dětí v povinném předškolním vzdělávání byla vždy 

zákonnými zástupci řádně omluvena. 

 

Jazykové vzdělávaní na škole 

I. Žáci učící se cizí jazyk (k 30. 6. 2019) 

Jazyk Počet žáků 

 

Počet tříd 

Počty žáků ve třídě 

minimálně maximálně 
Průměr na 

třídu 

Anglický  64 7 4 20 9,14 

Německý  17 3 4 8 5,67 

 

 

 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 6. 2019) 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 

Anglický  3 1 1 1 0 

Německý  2 0 1 1 0 

 

Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

Tuto oblast považujeme za důležitou součást výchovně vzdělávacího systému školy. Žáci měli 

možnost v rámci výuky i v době mimo vyučování využívat jednu počítačovou učebnu. V rámci 

zkvalitnění pracovních podmínek byli všichni učitelé vybaveni notebooky, což podpořilo 

multimediální přípravu na vyučování. Při výuce se používaly dostupné elektronické výukové 

materiály a multimediální výukové pomůcky, žáci zpracovávali projekty, prezentace, referáty a 

seminární práce v tomto prostředí. V PC učebně bylo žákům k dispozici 15 počítačů. Všechny 

počítače byly připojené do sítě a je možné využívat všech programů nainstalovaných na serveru, 

včetně využívání internetových služeb.  

V učebnách školy byly k dispozici dataprojektory a interaktivní tabule.  

 

Údaje o pracovnících školy: údaje jsou uvedeny bez pracovníků na MD a RD. 

Provozní zaměstnanci – 8 

Pedagogičtí pracovníci celkem – 23 

Školní asistent – úvazek 0,5 

Asistenti pedagoga – 4/4vychovatelky ŠD pracovala zároveň jako AP/ 

Vychovatelky ve školní družině – 4 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2019) 

Počet pracovníků  

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

přepočtený 

pedagogických 

přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

přepočtený 

pedagogických  

– s 

odpovídající 

kvalifikací 

přepočtený 
1
  

33,8333/28,1637 7,1887 20,975 20,975/0 20,793 
1 
ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

 



 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 06. 2019) 

Počet pedag. 

pracovníků 
Do 30 let Do 40 let Do 50 let Do 60 let Nad 60 let 

Z toho 

důchodci 

Celkem 2 3 8 8 2 0 

z toho mužů 0 0 1 2 0 0 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 06. 2019), včetně učitelek MŠ, 

vychovatelek ŠD, AP 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

10 3 1 9 0 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 06. 2019), včetně učitelek MŠ, vychovatelek ŠD, AP 

Počet ped. pracovníků s praxí 

do 2 let do 6 let do 12 let do 19 let  do 27 let do 32 let nad 32 let 

2 1 3 4 4 5 4 

 

Všichni učitelé, kromě jednoho, splňují odbornou kvalifikaci dle Zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících v platném znění. 

Na 1. stupni byly všechny předměty odučeny kvalifikovanými vyučujícími, některé předměty na 1. i 

2. stupni byly učeny neaprobovaně.  

 

Personální změny ve školním roce/v průběhu celého školního roku/ :  

Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nově na školu: 1 

Počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: 7  

/Ředitelka školy odešla do důchodu, jedna vyučující odešla na MD, jedna vyučující měla pracovní 

smlouvu uzavřenou na dobu určitou./  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků  

Pravidelně jsme sledovali nabídky vzdělávacích agentur. Zaměřili jsme se na oblast rozvoje 

finanční a čtenářské gramotnosti, na aktuální výukové metody a na oblast prevence rizikového 

chování.  

 DVPP se z celkového počtu 23 pedagogických pracovníků zúčastnilo 18. 

 

 

https://pixabay.com/cs/knihy-%C4%8Dten%C3%AD-%C4%8Dten%C3%AD-knihy-%C4%8D%C3%ADst-1316306/


 

 

Hodnocení plánu DVPP dalšího vzdělávání provozních zaměstnanců 

 

Průběžné vzdělávání ve školním roce 2018/2019 bylo zaměřeno především na aktuální otázky 

související s procesem vzdělávání a výchovy, tak jak bylo plánováno. Zaměřili jsme se na odborné 

vzdělávání učitelů 1. a 2. stupně a vzdělávání učitelů mateřské školy. DVPP se odvíjelo od nabídky 

seminářů a od jejich realizace. Zrealizované semináře hodnotili pedagogičtí pracovníci jako zdařilé 

a smysluplné. Poznatky z jednotlivých seminářů byly předány kolegům individuálně ve sborovnách.  

 

1/ vzdělávání řídících pracovníků 

Nové financování škol, MAP. 

 

2/ vzdělávání učitelů 1. stupně a 2. stupně 

MAP, Nápadník do hodin matematiky, EKOKOM-odpady a obaly, Jak v praxi na badatelsky 

orientovanou výuku, Výtvarná dílna, Hudba do škol, Vánoce v pohybu, Jak využít říkanky, hudební 

rytmizaci, pohybové dovednosti k rozvíjení čtenářské pregramotnosti v MŠ, Individualizace a 

portfolio ve výchově a vzdělávání dětí v MŠ, Zdravotník zotavovacích akcí, Řešení krizových 

situací ve škole, Bezpečné klima na ZŠ, Prvky muzikoterapie při práci v MŠ a na 1. stupni ZŠ, 

Zdravé cvičení-abeceda strečinku, Matematika činnostně v 1. ročníku ZŠ, Rozvoj čtenářské 

gramotnosti v 1. třídě ZŠ 

 

3/ vzdělávání provozních zaměstnanců  
Semináře pro pracovníky školní jídelny-Hygienické minimum, Novinky ve školním stravování. 

 

Hodnocení plnění plánu práce výchovného poradce a školního metodika prevence 2018/2019 

 

(blíže viz příloha č. 1 – Závěrečná zpráva výchovné poradkyně, příloha č. 2 – Závěrečná zpráva 

školní metodičky prevence) 

 

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného poradce a podle 

požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Během roku nastávají situace, které jsou často 

nepředvídatelné a je nutno je řešit tak, jak přicházejí. To, co bylo možné očekávat, bylo zahrnuto 

v Plánu práce. Zhodnocením na konci školního roku rekapitulujeme dosažené výsledky a 

kontrolujeme naplňování tohoto plánu. 

Jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je společné vzdělávání dětí, žáků 

v rámci hlavního vzdělávacího proudu. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 

2016 právo dětí na tzv.  podpůrná opatření. Tato opatření  pomohou překonávat jejich znevýhodnění 

- ať už se jedná o  děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a 

žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané. Dnem 1. září 2016 

nabyla účinnosti nová vyhláška č. 27/2016 sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, která se stala základním studijním materiálem výchovného poradce 

v oblasti speciálně pedagogické. V prosinci 2017 MŠMT zveřejnilo novelu vyhlášky č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění od 

1.1.2018. 

  
Příprava a plánování vlastní činnosti 

Plán práce  byl sestaven 1.9.2018. Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce 

výchovného poradce ve školním roce 2017/2018.  

 
Správa a aktualizace stránek výchovného poradce na webu školy 

 Tyto stránky byly vytvořeny za účelem rozšíření možností předávání informací žákům, 

zákonným zástupcům a široké veřejnosti. 



 

Oblast profesní orientace 

Všechny plánované aktivity byly uskutečněny v daném termínu. V rámci konzultací výchovného 

poradce byly řešeny aktuální problémy žáků a předávány potřebné informace k volbě středních 

škol. Nabídky středních škol a termíny Dnů otevřených dveří byly taktéž zveřejněny na nástěnce 

výchovného poradce. Spolupráce s Úřadem práce byla bezproblémová.  

Důležité informace týkající se podávání přihlášek, termínů výsledků přijímacího řízení, podání 

zápisových lístků, včetně ilustračních testů jednotné přijímací zkoušky byly zveřejněny na nástěnce 

výchovného poradce. V závěru školního roku byl zpracován přehled o vycházejících žácích školy a 

jejich umístění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast speciálně pedagogická 

Zpracování a kontrola individuálních vzdělávacích plánů včetně samotného hodnocení 

probíhala dle plánu. Žáci, kteří jsou do programu „inkluze“ zapojeni – jsou zapojeni na doporučení 

ŠPZ a na vlastní žádost žáka a jeho zákonného zástupce.  Pro každého žáka je zpracován 

Individuální vzdělávací plán nebo Plán pedagogické podpory vedený výchovným poradcem za 

spolupráce příslušného ŠPZ, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů. Kontrolu platnosti 

doporučení PPP nebo SPC a tudíž IVP prováděl výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli 

průběžně během školního roku. Na aktivech výchovných poradců byly pravidelně konzultovány 

změny dané vyhláškou 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných. 

 Na úrovni vyučujících zejména na 1. stupni dochází v průběhu školního roku k depistáži a 

monitoringu žáků, aby byly včasně odhaleny speciální vzdělávací potřeby žáků, popř. žáci nadaní. 

Dále je těmto žákům po konzultaci s rodičem doporučeno vyšetření na odborných pracovištích 

(zejména PPP a SPC).  

 

Práce s problémovými žáky a spolupráce se zákonnými zástupci 

       Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí: 

1. řešení  problémů školní docházky dětí 

2. řešení problémů prospěchu 

3. řešení vztahových problémů 

Jednání probíhají vždy nejprve na úrovni třídní učitel či další vyučující, žák a rodič a z jednání je 

pořizován záznam z jednání s rodičem, který si třídní učitelé a výchovný poradce archivují pro 

případná další jednání. Jednu kopii tohoto záznamu obdrží i rodič. V případě, že problémy či 

studijní obtíže přetrvávají, je svolána výchovná komise složená z výchovného poradce, zástupce 

vedení školy, třídního učitele a v případě potřeby i dalších vyučujících. Výchovná komise je řízená 

výchovným poradcem. Z jednání se opět pořizuje záznam a v jedné kopii je předán i rodiči. 

 Počet žáků dívek chlapců 

z 9.ročníku 8 3 5 

z 8. ročníku 0 0 0 

ze 7.ročníku 

z 5. ročníku 
0 

1 

0 

1 

0 

0 

CELKEM 9 4 5 

Typ studia Počet žáků 

4 leté maturitní studium 5 

3 leté učební obory 3 

6 leté gymnázium 0 

8 leté gymnázium 1 

Celkem 9 



 

V případě, že ani opakovaná výchovná komise neměla patřičný vliv na pozitivní změnu 

v problémovém chování žáka, škola přizve k dalším jednáním OSPOD Příbram. Řešení vztahových 

problémů na různých úrovních začíná nejčastěji pohovorem mezi žáky a výchovnou poradkyní, 

školní metodičkou prevence. Pokud nedojde k pozitivní změně, následuje výše zmíněný postup.  

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky 

Práce probíhá podle ŠVP ZV. Žákům je v průběhu roku nabízeno rozmanité spektrum zájmových 

kroužků a mimoškolních aktivit, kde se mohou nadále rozvíjet a zdokonalovat. V oblasti vzdělávání 

jsou nadanější žáci zařazováni do vědomostních soutěží a olympiád v rámci jednotlivých předmětů. 

S výběrem těchto žáků pomáhají třídní učitelé a vyučující daných předmětů.  

 

Preventivní programy, výchovné poradenství 

 

V průběhu školního roku byly žákům nabídnuty programy a aktivity specifické i nespecifické 

primární prevence. 

 Na začátku školního roku dostali žáci nabídku zájmových kroužků a sportovních aktivit na naší 

škole.  

 

Nespecifická primární prevence 

aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím 

smysluplného využívání a organizace volného času 

zájmové kroužky:  

Sportovní hry – Projekt Sportuj nejen ve škole                                

Míčové hry                                 

Rukodělný                                                                                                     

Flétnový soubor 

Flétničky                                  

Deskové hry                                    

Logopedický 

Divadelní 

Informatika pro MŠ 

sportovní a volnočasové aktivity:  netradiční akce, výjezdy  
 

Okruhy v oblasti prevence, kterými jsme se zabývali: 

1. ročník:  

vztahy v rodině, ve třídě 

dopravní výchova 

péče o tělo 

nebezpečí kolem nás 

2. ročník:  

dopravní výchova – bezpečnost ve městě 

vztahy v rodině, pomoc druhým 

člověk a jeho zdraví 

chování za mimořádných událostí 

3. ročník:  

vztahy v rodině 

dopravní výchova 

město – nebezpečí kolem nás 

soužití se spolužáky – jak předcházet nevhodnému chování 

člověk – odlišnosti – soužití 

texty zaměřené na vzájemné vztahy mezi lidmi /ČJ/ 



 

4. ročník:  

vzájemné vztahy mezi spolužáky, chování v rizikových situacích 

první pomoc 

návykové látky – ochrana, prevence 

5.ročník:  

chování v rizikových situacích 

vzájemné vztahy v kolektivu 

prevence nevhodného chování – návykové látky 

člověk – odlišnosti – soužití 

texty zaměřené na vztahy mezi lidmi  

první pomoc 

režim dne, správný jídelníček 

6. ročník: 
práva a povinnosti žáků, vztahy ve třídě, v kolektivu obecně, záškoláctví 

7. ročník: 
člověk jako jedinec – multikulturní výchova  

mezinárodní vztahy, globální svět 

8. ročník:  
stát a právo - člověk jako občan- lidská práva, šikana 

člověk ve společnosti - vztahy mezi lidmi, spolupráce, pravidla chování, zásady lidského soužití 

člověk jako jedinec - zdravá sebedůvěra 

9. ročník: 
stát a právo - právní řád 

 

Školní družina-zájmové vzdělávání 

prevence úrazů 

stravovací návyky a životospráva 

dopravní výchova 

ochrana přírody 

první pomoc 

multikulturní výchova 

volnočasové aktivity - vhodné využívání volného času 

chování v rizikových situacích  

násilí, rasismus, šikana 

ochrana zdraví 

omamné látky  

zdravé vztahy v kolektivu 

 

Další činnost školy 

Všechny aktivity pořádané školou vycházely z celoročního plánu školy a byly konkretizovány 

v týdenních plánech základní školy i mateřské školy. 

Po celý školní rok pracovala šestičlenná školská rada zvolená ze zastupitelů zřizovatele, zákonných 

zástupců a pedagogů školy. 

Škola aktivně spolupracovala se zřizovatelem. Zástupci zřizovatele se pravidelně zúčastňovali dění 

ve škole, zajímal je nejenom její výchovně vzdělávací proces, ale i její provozní záležitosti.  

Dbali jsme o bezpečnost všech v naší škole. 

Od ledna se scházel každý týden s vedením školy žákovský parlament. Projednávaly se záležitosti 

organizační, záležitosti ohledně chodu školy, týkající se potřeb žáků a pracovalo se s podněty do 

budoucího období. Přirozenou a nenásilnou formou se tak žáci s vědomím vlastní 

spoluzodpovědnosti a seberealizace zapojili do chodu školy.  



 

Veškeré informace o škole včetně aktualit, plánovaných akcí a fotodokumentace z uskutečněných 

akcí byly uveřejňovány na webových stránkách školy, které jsou pravidelně upravovány a 

aktualizovány. Pravidelně jsme se také prezentovali v regionálním tisku.  

Škola má zpracován Minimální preventivní program, který byl dle použitelnosti témat rozpracován 

v jednotlivých předmětech a jehož stěžejní část však předpokládá především širokou a kvalitní 

nabídku volnočasových aktivit.  

Škola úzce spolupracovala s pracovníky a kurátory Odboru sociálně právní ochrany dětí, ŠPZ a v 

případě potřeby i s dalšími organizacemi.  

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňovali téměř všech nabízených sportovních, dovednostních a 

vědomostních soutěží.  

Děti mateřské školy a žáci 1. stupně se zúčastnili plaveckého výcviku, pro všechny žáky probíhala 

v rámci hodin Tv výuka bruslení, žáci ze všech tříd měli možnost využít nabídek pobytu v přírodě, 

exkurzí a poznávacích výjezdů. 

V rámci vyučování žáci absolvovali dopravní výchovu, besedy a aktivity zaměřené na profesní 

orientaci, společně se bavili při aktivitách uspořádaných ke Dni dětí, na Den Země, zažili 

nejrůznější aktivity v rámci bezpečnosti, při projektových dnech zaměřených např. na tradice a 

řemesla našich předků, společně se zapotili při nejrůznějších sportovních akcích a aktivitách. 

Největší úspěch tradičně slavila Vánoční laťka. 

Výborně pracovala školní družina, která pro žáky organizovala pravidelné akce dle „nabitého“ 

celoročního plánu. 

     

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Akce speciálních tříd:  
Zduchovice – návštěva sousední obce  

Petrovice – „Místo, kde žijeme“ – návštěva obce 

Kamýk nad Vltavou – hřbitov 

Příbram – předvánoční město, vánoční strom a velký betlém na náměstí  

Příbram – předvelikonoční město – návštěva zábavního centra Šneček 

Dobříš – prohlídka města a návštěva zámeckého areálu  

Kamýk nad Vltavou - slavnostní oběd v restauraci k závěru školního roku 

Pravidelné nakupování v místních obchodech (v rámci předmětů Rozumová výchova, Vlastivěda a 

Pracovní vyučování / výchova) 

 

Žákovská vystoupení: 
Vystoupení pro seniory ve školní jídelně 

Zpívání u stromečku v Kamýku nad Vltavou  

Vánoční hudební vystoupení ve Zduchovicích 

Flétnový koncert v kostele Narození Panny Marie v Kamýku nad Vltavou 

Princové jsou na draka – vystoupení divadelního kroužku na školní vánoční besídce v KD 

v Kamýku nad Vltavou  

Hudební vystoupení na školní vánoční besídce 

Tradiční zpívání a hraní koled u klavíru 

Exkurze v Kostele Narození Panny Marie v Kamýku nad Vltavou – jesličky, zvon, varhanní koncert 

Princové jsou na draka – vystoupení pro žáky škol v KD v Sedlčanech 

Vystoupení při slavnosti Vítání občánků 

Krátké vystoupení na slavnosti ke Dni matek 

Flétnový koncert  

Tajemství staré bambitky - vystoupení divadelního kroužku v rámci Kamýckého prášení a na školní 

akademii  



 

 

Další akce: 

Hudební představení „Hudba šesti kontinentů“ 

Týden pro inkluzi aneb „Společně v pohádkách, v tónech, v barvách a při práci“ 

- každá třída strávila minimálně jednu vyučovací hodinu s žáky ze speciální třídy 

Kino Plzeň – Čertí brko 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

V průběhu celého školního roku nebyla provedena fyzicky inspekční činnost provedená ČŠI, 

všechny inspekční činnosti probíhaly formou dotazníkových šetření. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 

Hospodaření školy 

Stav k 31.12.2018

Dotace od zřizovatele 1 405 000

Dotace ze SR 321 360

Dotace od KÚ 12 247 903

Ostatní příjmy - kroužky 41 900

pracovní sešity 36 603

škola v přírodě 125 881

úroky 1 645,94

ostatní výnosy z činnosti 46 582

výnosy z prodeje služeb 1 577 333,84

výnosy z čerpání fondů 478 984

příspěvky na šk.družinu 32 000,00

úplata MŠ 126 340

pronájem 14 750

Příjmy celkem 16 456 282,95

Mzdové náklady 9 199 082

Nemocenská 33 263

Kroužky 47 649

Zdravotní + sociální pojištění 3 028 618

Kooperativa - pojištění 39 184

FKSP 194 845,50

Pojištění 6 730

Spoluúčast na odškodnění úrazu 1 500

Ostatní sociální náklady 9 486

Odměna FO 417 140

Odpisy 8 940

Nákup majetku 200 905

Nákup materiálu 242 305

Kompenzační pomůcky 3 020

Spotřeba materiálu 1 500 062,07

Spotřeba energií 450 239,20

Opravy a údržba 114 467,88

Cestovné 16 749

Služby-telefon,revize,servis,školení,poštovné 845 222,76

Daň z úroku 212,81

Výdaje celkem: 16 359 621,22

Hospodářský výsledek 96 661,73  



 

Hospodaření školy 

Stav k 30.6.2019

Dotace od zřizovatele 840 000

Dotace ze SR 22 200

Dotace od KÚ 6 464 095

Ostatní příjmy - kroužky 18 800

pracovní sešity 2 300

škola v přírodě 100 500

úroky 702,06

ostatní výnosy z činnosti 14 976

výnosy z prodeje služeb 732 242,00

výnosy z čerpání fondů 0

příspěvky na šk.družinu 18 000,00

úplata MŠ 86 081

pronájem 10 750

Příjmy celkem 8 310 646,00

Mzdové náklady 4 858 400

Nemocenská 28 832

Kroužky 33 464

Zdravotní + sociální pojištění 1 637 655

Kooperativa - pojištění 0

FKSP 84 468,10

Pojištění 6 730

Spoluúčast na odškodnění úrazu 1 000

Ostatní sociální náklady 7 329

Odměna FO 0

Odpisy 0

Nákup majetku 163 461

Nákup materiálu 12 795

Kompenzační pomůcky 5 830

Spotřeba materiálu 916 314,00

Spotřeba energií 190 625,00

Opravy a údržba 197 964,00

Cestovné 8 488

Služby-telefon,revize,servis,školení,poštovné 390 225,42

Daň z úroku 26,00

Občerstvení 598,00

Výdaje celkem: 8 657 035,58

Hospodářský výsledek  

-346389,6 ztráta  

 



 

Doplňkovou činností školy byly především pronájmy prostor školy. Jednalo se převážně o 

pronájmy tělocvičny a prostoru školní jídelny mimo čas výdeje obědů.   

Komentář k ekonomické části:  

 

Ekonomickou agendu zajišťuje externí pracovník; z výpočtu daňového přiznání vyplynula 

skutečnost neplacení daně. 

Fyzické i dokladová inventura proběhly v řádném termínu, nevyskytly se žádné aktuální záležitosti, 

vyžadující okamžité řešení.  

Daný rozpočet školy byl v souladu s jejími potřebami, které vyplynuly z praktického chodu. Škola 

čerpala finanční prostředky z projektu „Šablony I.“ s tím, že v 2. pololetí byly dočerpány zbývající 

finanční dotační prostředky na vybavení školy hrami, sportovními pomůckami, tabulí a novými 

lavicemi do budoucí první třídy a na personální obsazení školního asistenta a chůvy. 

Hlavní činnost školy proběhla v souladu se zřizovací listinou, tj. výchovně vzdělávací činnost; na 

vedlejší činnosti účtujeme reálně především pronájmy prostor školy, vedlejší činnost vycházející ze 

stravování cizích strávníků je z hlediska výdělečné činnosti pro školu vedená tak, že škole zůstává 

vyúčtovaná finanční částka za suroviny a ostatní vyúčtované náklady jsou odváděny na účet 

zřizovatele. 

Opravy vycházely z potřeb školy a školského zařízení, větší investice z financí školy neproběhly.  

V hodnoceném roce proběhla kontrola KHS bez závažných porušení. Výsledky kontroly ovlivnila 

skutečnost, že závažné nedostatky ve škole začaly být počátkem ledna již plánovitě odstraňovány. 

Konkrétně se jednalo o instalaci osoušečů rukou na všechny toalety a do prostoru vstupu do školní 

jídelny, umístění zásobníků papírových ručníků do všech prostor školy a zprovoznění prostoru 

vybudovaných šaten pro tělesnou výchovu, které byly do té doby využity na odkládací prostor 

zahradní techniky a na školní dílny. V souvislosti s touto skutečností bylo nutno vybudovat funkční, 

hygienicky odpovídající prostor pro výuku pracovních činností a výtvarné výchovy. Zároveň bylo 

potřeba vybudovat pracovní zázemí-dílnu společně se skladem, pro potřeby údržby školy a jeho 

okolí. 

Zvýšené náklady ve druhé polovině školního roku byly zapříčiněny především potřebou nastavit 

některé provozní záležitosti chodu školy, organizaci a kultivaci prostor školy dle hygienických a 

bezpečnostních norem. Značnou část finančních prostředků odčerpala úhrada tepla v prostorách 

mateřské školy.  

Co finančně náročného bylo nově zbudováno či upraveno: 

 Podlahová krytina a osvětlení v nově zbudované učebně dílen a výtvarné výchovy 

 Skladový prostor pro potřeby školní družiny v prostoru šaten 

 Osoušeče a zásobníky papírových ručníků 

 Dovybudování zázemí přípraven školní jídelny v mateřské škole u obou tříd 

 Prostředky na kultivaci interiéru školy a školní jídelny – barvy, obrazové rámy, květníky 

 Instalace chybějících zámků na všechny kabinky toalet ve všech prostorách školy 

 Výmalba prostor školní jídelny 

 Podnože stolů na terase venkovní učebny 

 Oprava havarijního stavu odpadů ve školní jídelně základní školy 

 

Potřeby PO vůči zřizovateli byly řešeny vždy pružně, dle aktuální situace. Zřizovateli tímto 

děkujeme za vstřícnost a ochotu při řešení vzniklých situací a potřeb školy.                                                                                                        

Závěr 



 

Přes všechna pozitiva byl minulý školní rok obdobím pro všechny velice náročným, počáteční 

obavy z nového vedení školy a z budoucího období jsme ale společnými silami zvládli. S nástupem 

nového ředitele školy byl nově nastaven další směr školy. V nových koncepčních strategiích jsme 

začali pracovat na tom, aby naše škola byla prostředím, kde budeme ctít svoje názory, vytvářet 

společně prostředí respektu a tolerance, které samo o sobě bude demokratickým a pozitivním 

prostředím.  I díky podpoře a pozitivnímu přístupu zřizovatele se nám podařilo zrealizovat mnoho 

naplánovaných i mimořádných aktivit a společně zvládnout celý školní rok. Společnými silami jsme 

zvládli náročný konec školního roku a jiné neplánované situace.  Do budoucího období máme 

mnoho plánů a vizí, pevně věříme, že se nám je podaří s pomocí našich dětí a žáků, jejich 

zákonných zástupců, všech zaměstnanců a zřizovatele uskutečnit. 

Touto cestou děkuji všem zaměstnancům školy za pomoc a podporu při jakékoliv aktivitě 

související s výchovně vzdělávacím procesem, organizací a s vytvářením kultivovaného a 

přátelského prostředí v naší škole. 

 

 
 

 

Datum zpracování zprávy: 19. 08. 2019   

  

Datum projednání a schválení ve školské radě:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Radek Behenský 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2018/2019 



 

 

Monitorování a intervence při zjištění výchovných a vzdělávacích problémů 

 

V tomto školním roce byly ve spolupráci s vedením školy, metodičkou prevence, třídními 

učiteli a dalšími vyučujícími řešeny následující záležitosti a problémy: 

 Krádež peněz  

V září bylo odcizeno dvěma žákům (sourozencům) celkem 240 Kč z jejich školních batohů. 

Proběhlo šetření, avšak pachatele se nepodařilo dopadnout. Žáci celé školy byli poučeni o 

nutnosti ponechávat finanční hotovost a ostatní cenné věci v zamčené šatní skříňce nebo je 

ihned odevzdat vyučujícím.  

 

 Podání matky žáka 3. ročníku na údajné nevhodné chování spolužáků vůči jejímu synovi 

Šetřením nebylo zjištěno závažné ubližování nad rámec běžného pošťuchování. Nevyplynulo 

ani z krátkého dotazníku, který žáci 3. ročníku vyplnili. S žáky bylo opakovaně projednáno, jak 

se mají k sobě navzájem chovat. 

 

 Řešení vzájemného nevhodného chování mezi žákyněmi 5. ročníku 

Jednalo se o dlouhodobé problematické chování žákyně, které nevedlo ke zlepšení také kvůli 

nespolupráci ze strany zákonných zástupců – matky (rodina pod dohledem OSPOD). Matka 

byla několikrát ve škole na jednání, ale chovala se arogantně a byla vulgární, takže záležitost 

vyústila v podání stížnosti ze strany ředitelky. Záležitost byla projednávána na Městském úřadě 

v Příbrami.   

Ve druhém pololetí se chování žákyně i domácí příprava zlepšily a také výchovné problémy 

ustoupily. Ke konci roku však žákyně byla opět dlouhodobě nepřítomna – dle sdělení matky 

nepřítomnost z důvodu nemoci. Žákyně byla žáky i vyučujícími několikrát viděna, jak se 

pohybuje po obci, účastnila se také vystoupení divadelního kroužku, ale s tím, že matka její 

vystoupení s vyučujícími konzultovala – nechtěla, aby kvůli nepřítomnosti žákyně bylo 

představení zrušeno, ale obávala se reakcí, že žákyně vystupuje, ale do školy nechodí.  

         

 Podání matky žáka 2. ročníku na údajné nevhodné chování spolužáků vůči jejímu synovi 

Šetřením nebylo zjištěno závažné ubližování nad rámec běžného pošťuchování. Nevyplynulo 

ani z krátkého dotazníku, který žáci 2. ročníku vyplnili. S žáky bylo opakovaně projednáno, jak 

se mají k sobě navzájem chovat. 

 

 Projednávání prospěchu a chování žáka 3. ročníku 

Jednalo se spíše o konzultaci ke školnímu prospěchu, nicméně vzhledem k podezření na 

poruchu pozornosti byla matce doporučena návštěva PPP nebo SVP (bez vypracování PLPP, 

protože žák nemá žádné problémy s prospěchem). 

 

 

 

 

 Sebeubližování u žáka speciální třídy 

U žáka byly zaznamenány povrchové řezné rány, které si způsobil sám. Matka byla 

informována, s chlapcem byl veden rozhovor. Matka bude na syna dohlížet, aby se 

sebeubližování neopakovalo.  



 

 

Zápisy k výše uvedených případům jsou uloženy u výchovné poradkyně nebo u metodičky 

prevence či u vedení školy. Výchovná poradkyně byla dále informována o dalších řešených 

případech – incident na hřišti, kdy spolužáci 4. ročníku ubližovali spolužačce 5. ročníku, fotografie 

s vyučující, kterou umístila žákyně 5. ročníku na sociálních sítí, přinesení nože žákem 6. ročníku do 

školy a ohrožování spolužáků.  

 

Kariérové poradenství 

V oblasti kariérového poradenství byla činnost výchovné poradkyně zaměřena na profesní orientaci 

žáků, na informační a poradenskou pomoc pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce (výběr 

vhodné školy a učebního oboru, pomoc při přijímacím řízení), vyplňování a přihlášek, zápisových 

listů, zpracování výsledků přijímacího řízení, komunikace školy a rodiny (konzultační hodiny). 

 

Prostřednictvím informačních schůzek, nástěnek a webových stránek školy byly vycházejícím 

žákům a žákům osmých ročníků a jejich zákonným zástupcům podávány informace spojené s 

přijímacím řízením. Do školy byli přizváni zástupci oslovených středních škol, gymnázií a učilišť, u 

kterých se mohli žáci a zákonní zástupci informovat. Žáci obdrželi odkazy na webové stránky, 

vzorové přijímací testy, kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu pro případ kariérního 

poradenství (využila jedna žákyně). 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 

V tomto školním roce vychází 8 žáků 9. ročníku -  všichni byli přijati na střední školu nebo 

učiliště podle svého výběru - čtyři žáci na gymnázium, jedna žákyně na střední odbornou školu 

a tři žáci na střední odborná učiliště.  

Na víceleté gymnázium se v letošním roce přihlásily čtyři žákyně, jedna z nich byla nakonec po 

odvolání ke studiu přijata.  

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:  

 12 žáků speciálních tříd mělo doporučení z vyšetření pedagogicko-psychologickou 

poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem. 

 

 Jako žáci s SVP bylo během školního roku vedeno 5 žáků. Podle vypracovaného 

individuálního vzdělávacího plánu byli vyučováni 4 žáci základní školy (u jednoho žáka 9. 

ročníku vypršela platnost doporučení k 18. 5. 2019, dále nebylo prodlouženo) a všech 12 žáků 

speciálních tříd. 

 

 4 žáci základní školy měli vypracovaný plán pedagogicko psychologické podpory. 

 

 Díky projektu „Šablony“ využívala škola služeb asistentky pedagoga, která se účastnila 

výuky ve 2., 3. ročníku a v 5. ročníku základní školy. Speciálně pedagogická intervence 

asistentky a dalších pedagogických pracovníků probíhala u žáků ZŠ s IVP a PLPP. 

 



 

 Na základě doporučení PPP a SPC byly žákům s SVP zakoupeny pomůcky, učebnice, 

pracovní sešity a další výukové materiály.   

 

 Spolupráce při vypracování IVP a PLPP, průběžné sledování naplňování vzdělávacích 

potřeb žáků s SVP na základě vyhodnocování ze strany vyučujících, evidence podkladů, 

doporučení a dalších dokumentů žáků s SVP. Konzultace s pracovníky pedagogicko-

psychologické poradny a speciálně pedagogických center. 

 

Zápis do 1. ročníku 

 

Zápis do 1. ročníku proběhl dne 9. 4. 2019, zapsáno bylo 17 žáků, z toho byly 4 odklady povinné 

školní docházky. 

 

Vzdělávání  

 

Účast na schůzce výchovných poradců organizované PPP v Příbrami, dále setkání s dalšími 

výchovnými poradci v rámci projektu MAP. Vzdělávání také probíhalo samostudiem odborných 

publikací a dokumentů.   

 

Změny v dokumentech – ŠVP Cesta k vědění, ŠVP Cesta, školní řád 

 

Provedení změn v dokumentech. Změny byly předem projednány pedagogickou radou a následně 

školskou radou. 

 

 

 

 

V Kamýku nad Vltavou 

24. 6. 2019          Mgr. Janka Kociánová, v.r. 

                 výchovná poradkyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Hodnocení plnění MPP za školní rok 2018/19 



 

Minimální preventivní program byl plněn průběžně po celý školní rok, jednak v rámci běžné výuky, 

dále prostřednictvím mimoškolních aktivit a zájmových kroužků, realizací projektů a jednorázových 

akcí.  

Cíle MPP: 

- předcházet a zabraňovat rizikovým projevům chování 
- průběžné řešit vážnějších výchovných problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli, výchovnou 

poradkyní a vedením školy 
- dle nabídky organizací vybrat a nabídnout žákům programy týkající se problematiky rizikového 

chování 
- monitorování vztahů ve třídách prostřednictvím dotazníkových šetření a informací od třídních 

učitelů 
- pravidelná kontrola schránky důvěry a řešení problémových situací žáků  
 

Plán metodika prevence Realizované akce 

ZÁŘÍ 

 

- vypracování minimálního 

preventivního programu 

 

 

 

ŘÍJEN - zajištění adaptačních programů 

pro třídní kolektivy I. stupně pod 

vedením p. Boubala 

- plánovaná akce byla odvolaná na poslední 

chvíli p. Boubalem 

- realizován PROGRAM PRO TŘÍDNÍ 

KOLEKTIVY -  1.- 5. ročník, SVP 

Dobřichovice  

LISTOPAD - aktualizace nástěnky v přízemí 

- ve spolupráci s ostatními pedagogy 

připravit program ke 

SVĚTOVÉMU DNI VÝŽIVY  

PROJEKTOVÝ DEN – ZÁVISLOSTI 

- připravili vyučující se žáky II. stupně 

- téma probíráno v hodinách rodinné vých., 

přírodovědy a prvouky 

PROSINEC SVĚT. DEN BOJE PROTI AIDS - v 

spolupráci s vyučujícími II. stupně 

připomenout rizika nákazy tímto 

onemocněním 

 

- realizováno v hodinách rodinné výchovy, 

tématu byla věnována pozornost také v rámci 

projektového dne ZÁVISLOSTI 

LEDEN - dotazníkové šetření – spokojenost 

žáků se školou 
Dotazníkové šetření realizoval nový ředitel 

školy R. Behenský 

ÚNOR DEN BEZPEČNÉHO INTERNETU 

– zajištění programu zaměřeného na 

rizika spojené s používáním 

internetu 

- rizika na internetu připomínají vyučující a 

třídní učitelé 

  

BŘEZEN Třídní klima – dotazníkové šetření 

v problémových třídách (III. a V. tř.) 

 

SOCIOMETRICKÉ šetření provedla 

v problémových třídách (III. a V. tř.) Mgr. 

Veronika Schrödlová 

DUBEN DEN ZEMĚ – zajištění výchovného 

programu ve spolupráci s Domovem 

fauny v Hrachově 

 

-akce nebyla realizována z časových důvodů 

Práce s problémovými kolektivy – Mgr. 

Veronika Schrödlová 

KVĚTEN SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU – 

poskytnutí propagačních materiálů a 

pracovních listů zaměřených na boj 

proti kouření a podporu zdravého 

životního stylu  

- realizováno vyučujícími 

ČERVEN POBYT V PŘÍRODĚ – práce  



 

s třídními kolektivy 

- vypracování zprávy o činnosti 

 

 

Metodik prevence byl informován třídními učiteli o problémech a situacích, které ve svých třídách 

řešili a které poukazovaly na rizikové chování jednotlivců nebo skupiny: 

V září se dvěma žákům se ztratili peníze, šlo o celkovou částku 240 Kč. Případ byl šetřen ve 

spolupráci s výchovnou poradkyní. Nepodařilo se zjistit, kdo peníze odcizil. Žáci byli upozorněni, 

aby peníze zamykali ve skřínkách nebo odevzdávali vyučujícím. 

V 1. ročníku řeší třídní učitelka problémové chování jednoho žáka. Chlapec je vzdorovitý, odmítá 

pracovat, vzteká se. Svými nepřiměřenými reakcemi narušuje výuku. Třídní učitelka problém řeší 

s matkou, která uvádí, že doma se Pavel chová stejně. 

Ve schránce důvěry se opakovaně objevují stížnosti žáků 3. ročníku na chování jedné spolužačky. 

Třídní učitelka o problémech informovala matku zmíněné žákyně, mluvila se žákyní, která si je 

svého nevhodného chování vědoma. Ve třídě byl realizován program zaměřený na práci 

s kolektivem (SVP Dobřichovice) a provedeno sociometrické šetření, které potvrdilo menší 

oblíbenost žákyně ve třídě. 

 

V 5. ročníku je dlouhodobě řešen problém absence a nevhodného chování jedné žákyně. V prvním 

pololetí se docházka vzhledem k předchozímu školnímu roku zlepšila.  V říjnu došlo mezi 

spolužačkami ke konfliktu. Žákyně bodla ořezanou tužkou spolužačku do dlaně. Vyučující musela 

zranění ošetřit, rodiče po vyučování dívku odvezli k lékaři a o incidentu informovali policii. Po 

domluvě třídní učitelky se žákyně za své chování omluvila. Této žákyni byla udělena Důtka třídního 

učitele za opakované přestupky a nevhodné chování ke spolužákům. Do školy byly pozvány 

etopedky ze Střediska výchovné péče v Dobřichovicích, které se zaměřují na práci s třídními 

kolektivy. Obrátili jsme se na ně kromě jiného také ve snaze podpořit začlenění žákyně do 

kolektivu a pomoct jí tak při řešení jejich problémů. Rodiče byli o realizaci speciálně 

pedagogického programu předem informováni. Žákyně však ve stanovený den do školy nepřišla. 

 Žákyně v druhém pololetí zameškala více než 200 vyučovacích hodin. Ke konci školního roku se 

jednalo o dlouhodobou absenci (6 týdnů). Matka předložila lékařské potvrzení  

o dlouhodobých zdravotních potížích. Žákyně byla v tomto období viděna venku.  

O docházce a chování je pravidelně informováno OSPOD v Příbrami. 

V pátém ročníku třídní učitelka udělila napomenutí čtyřem žákyním, které bez dovolení použily 

mobilní telefon během výuky a porušily tím školní řád. Jedna ze žákyň se přiznala, že během výuky 

fotila vyučující a fotku s komentářem umístila na Instagram. Všichni žáci byli opakovaně 

obeznámeni s pravidly používání mobilních telefonů podle školního řádu   

a upozorněni na nebezpečí hrozící na sociálních sítích. 

V 5. ročníku dochází častěji ke konfliktům. Přestože se vztahy ve třídě od předchozího roku zlepšily, 

žáci si v dotaznících dále stěžují na hádky. Podle sociometrického šetření provedeného školní 

psycholožkou v březnu, vztahy v této třídě nejsou extrémně narušeny. 

 

V 6. ročníku byla udělena Důtka ředitele školy jednomu žákovi. Žák přinesl do školy nože, kterými 

se chtěl spolužákům pochlubit. Těm se jeho chování nelíbilo a upozornili ho na to. Žák jim 



 

vyhrožoval, že když to někomu řeknou, tak jim něco udělá. Událost byla prošetřena, zápis z jednání 

se zúčastněnými žáky je u ředitele školy. Matka byla o incidentu informována ředitelem školy. 

 

Akce školního parlamentu ve školním roce 2018/19: 

Vyfoť svoji třídu 

Pyžamový den 

Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu třídy 

Den bláznivých účesů 

Soutěž o nejuklizenější třídu 

Modré pondělí  

Den naopak 

 

V Kamýku nad Vltavou dne 22. 6. 2019 

 

Vypracovala: Mgr. Lýdia Milanovská, metodik prevence 
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