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Základní údaje o škole 
 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad 

Vltavou, příspěvková organizace 

 Adresa: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63  

 Zřizovatel: Obec Kamýk nad Vltavou 

 IČO: 66 325 111  

 IZO : 114 001  545  

 Číslo telefonu: 731 411 924                         

 E-mailová adresa: skola@zsmskamyknv.cz 

 Webové stránky: www.zsmskamyknv.cz 

 Ředitel školy: 

Mgr. Radek Behenský, radek.behensky@zsmskamyknv.cz                                             

 Zástupce ředitele: bez zástupce ředitele 

 Výchovný poradce: 

 Mgr. Lýdia Milanovská, lydia.milanovska@zsmskamyknv.cz 

 Prevence rizikových jevů:  

Bc. Petra Chýlová, petra.chylova@zsmskamyknv.cz 

Členové školské rady: 

Za zřizovatele: Hana Viskupová  

                           Daniel Mach 

Za pedagogy: Mgr. Tereza Folbrechtová (předseda)  

                         Ing. Pavel Valchář 

Za zákonné zástupce:  Šárka Komárková 

                                       Barbora Skřivanová, DiS. 



 

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. Škola byla 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  a středně 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 naší škole … 

 

 

 

 

 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 31.8.2020 navštěvovalo základní školu 104 žáků, včetně 12 žáků dvou 
speciálních tříd; mateřskou školu 53 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 42 % kapacity, máme  stále ještě několik 

specializovaných učeben. 

 Technický stav budovy -  ano, ale…                                        

 Nevyhovující stav osvětlení-je potřeba investovat do rekonstrukce osvětlení ve všech 

prostorách školy i mateřské školy 

 Nevyhovující stav kabelových rozvodů-je potřeba investovat do rekonstrukce elektrorozvodů 

ve všech prostorách školy, včetně nových rozvodů WI-FI 

 Havarijní stav technického zázemí školní zahrady v ZŠ 

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

Díky velké podpoře zřizovatele se podařila komplexní rekonstrukce odborné učebny 

přírodních věd. 

 Počet samostatných odborných učeben : 5 

 Kmenové třídy: 9 

 Vybavení odborných učeben – ano    

 Nábytek ve třídách a odborných pracovnách /postupně inovujeme/ 

 Nové výukové materiály pořizujeme dle finančních možností 

 Školní knihovny - ano 

 Žákovská - ano - pro 1. a 2. stupeň  - /využívaná především při výuce, domů si žáci 

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

 Knihovna pro pedagogy - ano - /v rámci jednotlivých kabinetů/ 

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

 Pravidelné využívání obecního hřiště /Duhové hřiště/ 

 Zcela chybí běžecké dráhy, upravený prostor pro hod a vrh  

 Vybavení učebnicemi a učebními texty vzhledem k potřebám ŠVP ZV – ano, ale… 

 Je potřeba obnovit téměř celý učebnicový fond 

  

 



 

Škola a školská zařízení – členění /údaje k 30.6.2020/ 

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, usnesení vlády ČR 

a dalších opatření souvisejících s výskytem COVID-19, byly škola a školské zařízení (školní 

družina) od 11.3.2020 uzavřeny. Školou byla nastavena jasně formulovaná a vytyčená pravidla pro 

distanční výuku. Hlavním komunikačním prostředím pro všechny zaměstnance školy, žáky a jejich 

zákonné zástupce se staly webové stránky školy, školní emaily a v některých případech individuální 

telefonní kontakty. Od 11.3.2020 do 30.6.2020 byli žáci vzděláváni distančně, přičemž škola se 

znovuotevřela 11.5.2020 pro 9. ročník na přípravu k přijímacím zkouškám, 25.5.2020 pro 1. stupeň 

a v červnu 2020 konzultačně pro stupeň druhý. 

 
 

Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost  
  

Druh/typ 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků 

 

Skutečný 

počet 

žáků 

  

Přepočtený 

celkový počet 

pedagogických 

pracovníků /bez 

AP+vychovatelek/ 

Počet žáků  

na přep. počet 

ped. prac./bez 

AP+vychovatelek/       

Základní škola 114 001 545 250 104 
15,993 9,817 

Mateřská škola 114 000 361 56 53 

Identifikátor PO/REDIZO: 600054489 

 

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 114 000 379 450 211 ZŠ+53 MŠ 96 3,100 

Školní družina 114 002 908 85 56 0 2,000 

 

Obory vzdělání a údaje o žácích v nich /údaje k 30.6.2020/ 

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“  

 

Počty tříd a žáků základní školy  

Ročník Počet žáků  Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 

    

první 13 1 13,0 

druhý 10 1 10,0 

třetí 15 1 15,0 

čtvrtý 19 1 19,0 



 

pátý 4 1 4,0 

šestý 13 1 13,0 

sedmý 9 1 9,0 

osmý 4 1 4,0 

devátý 5 1 5,0 

I.S 6 1 6,0 

II.S 6 1 6,0 

Celkem  104 11 9,45 

Cizí státní příslušníci: 2 

 

Počty tříd a dětí mateřské školy  

Ročník Počet žáků  Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 

Starší děti-Třída II. 25 1 26 

Mladší děti-Třída I. 28 1 28 

Celkem  53 2 26,5 

 

Zápis do prvního ročníku ZŠ (pro školní rok 2020/2021) 

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

15 13+1 (§38) nastoupilo 2 

Počet žáků zapsaných do přípravné 

třídy 

Počet žáků přijatých do přípravné 

třídy 

x 

13 13 x 

 

Počet přijatých dětí do MŠ: 18 z 18 zapsaných (nastoupilo 16) 

 

Změny celkového počtu žáků ZŠ  

Hlavním důvodem odchodu a příchodu žáků byla především změna trvalého bydliště, doporučení 

změny školy např. ŠPZ.  

Počet žáků školy se zvýšil oproti loňskému školnímu roku o 4 žáky. 

 

Žáci přijatí ke vzdělávání na střední škole (pro školní rok 2020/2021) 

 
 

 
 
 
 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet žáků dívek chlapců 

z 9.ročníku 5 4 1 

z 8. ročníku 0 0 0 

ze 7.ročníku 

z 5. ročníku 
0 

1 

0 

1 

0 

0 

CELKEM 6 5 1 

Typ studia Počet žáků 

4 leté maturitní studium 5 

3 leté učební obory 0 

6 leté gymnázium 0 

8 leté gymnázium 1 

Celkem 6 



 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Střední škola uměleckého zaměření 0 

Čtyřleté gymnázium 0 

Víceleté gymnázium 1 

Střední odborná škola 5 

SOŠ a SOU 0 

PŠ 0 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v ZŠ i MŠ 

Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení  

Druh postižení Počet žáků  

Mentální postižení 12 (I.S, II.S) 4AP 

Sluchové postižení ZAHRNUTO V SOUBĚŽNÉM POSTIŽENÍ x 

Zrakové postižení ZAHRNUTO V SOUBĚŽNÉM POSTIŽENÍ x 

Vady řeči ZAHRNUTO V SOUBĚŽNÉM POSTIŽENÍ x 

Tělesné postižení ZAHRNUTO V SOUBĚŽNÉM POSTIŽENÍ x 

Souběžné postižení více vadami z I.S a II.S-10žáků, v MŠ 1 dítě 1AP 

Vývojové poruchy učení a chování 4 2AP 

Autismus ZAHRNUTO V SOUBĚŽNÉM POSTIŽENÍ x 

 

Počet žáků, kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů celkem: 15 

Počet žáků nadaných dle vyjádření ŠPZ: 0  

Počet žáků se zdravotním postižením: 16 (včetně kombinovaných poruch či poruch chování a 

učení) 

Počet osobních asistentů: 0 

Počet školních asistentů: 2 

Počet asistentů pedagoga fyzických:  7 

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

vyhodnocování jeho plnění. 

 

Údaje o výsledcích ve vzdělávání   
I. Prospěch žáků všech ročníků ZŠ celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 31.08. 2020 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. 12  0 0 

2. 9 1 0 

3. 15 0 0 

4. 19 0 0 

5. 3 1 0 

6. 7 5 1 

7. 5 4 0 

8. 1 3 0 

9. 4 1 0 

I.S 0 6 0 

II.S 0 6 0 

Celkem  75 27 1 



 

Celkem hodnoceno 103 žáků + 1 žák plnil povinnou školní docházku v zahraničí (ve školním 

roce 2019/2020 nehodnocen). 

Počet žáků hodnocených slovně: 12 (I.S, II.S) 

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 206 0 0 

 

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

Třída Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 

Celkem 0 0 0 

 

Pochvaly ředitele školy celkem: 4 

Pochvaly třídního učitele celkem:  2 / + pochvaly na 1. i 2. stupni průběžně/ 

 

Docházka žáků /1.pololetí + 2.pololetí/ 

Příčinou vysokého počtu zameškaných hodin byla nedostatečná docházka některých žáků 

/řešeno vždy s OSPOD/.  

Třída 
Počet omluvených 

hodin 
Průměr na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 
Průměr na žáka 

1. 736 61,33 0 0 

2. 282 28,20 0 0 

3. 874 58,27 0 0 

4. 899 47,32 0 0 

5. 190 47,50 0 0 

6. 866 66,62 0 0 

7. 784 87,11 0 0 

8. 420 105,00 0 0 

9. 342 68,40 0 0 

I.S 546 91,00 0 0 

II.S 600 100,00 0 0 

Celkem  6539 63,49 0 0 

Docházka žáků /2.pololetí/ probíhala dle pokynů, nařízení a doporučení MZ, vlády a MŠMT. 

Docházka dětí v mateřské škole se evidovala 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. 2020) 

Jazyk Počet žáků 

 
Počet tříd 

Počty žáků ve třídě 

minimálně maximálně průměr 

Anglický  69 7 4 19 11,5 



 

Německý  18 3 4 9 6,5 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 6. 2020) 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 

Anglický  2 0 2 0 0 

Německý  2 0 1 1 0 

Výuka anglického jazyka probíhala od 3. do 9. ročníku, uvolněn nebyl žádný žák.  

 

 Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

Tuto oblast považujeme za důležitou a nedílnou součást výchovně vzdělávacího systému školy. 

Informatika je také vyučována v rámci našeho ŠVP ZV. Žáci měli možnost v rámci výuky i v době 

mimo vyučování využívat jednu počítačovou učebnu a i v rámci zájmového vzdělávání pracovat 

v prostředí této učebny. 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. Všechny počítače v počítačové učebně 

byly připojené do sítě a bylo možné využívat všechny programy nainstalované na serveru, včetně 

využívání internetových služeb. V PC učebně bylo k dispozici 15 pevných počítačů a zároveň žáci 

pracovali s notebooky, které slouží jako mobilní učebna. Škola využívala prostředí On-line školy 

pro evidenci žáků.  

Ve všech učebnách školy byly k dispozici dataprojektory a ve dvou učebnách interaktivní tabule. 

Škola se zapojila do projektu „Šablony II.“ 

 

Údaje o zaměstnancích školy - údaje jsou uvedeny včetně MŠ, bez pracovníků na MD a RD 

Provozní zaměstnanci – 10 

                           z toho 2 školní asistenti 

Pedagogičtí pracovníci celkem – 26 

- z toho asistenti pedagoga – 7 

- z toho vychovatelky ve školní družině – 3 (2 vychovatelky zároveň AP ve speciálních třídách) 

                                                                     

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2020) 

Počet pracovníků  

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

přepočtený 

pedagogických 

přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

přepočtený 

pedagogických  

– s odpovídající 

kvalifikací 

36,9834/30,5927 7,7000 22,8927 22,8927/0 20,9837 
1 
ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

 

II. Věková struktura všech zaměstnanců školy (k 30. 06. 2020) 

Počet pedag. 

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

Z toho 

důchodci 

Celkem 2 4 12 10 8 3 

z toho mužů 0 0 0 3 1 0 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 06. 2020), včetně vychovatelek, AP, ŠP 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské vysokoškolské vyšší odborné střední základní 



 

- magisterské a vyšší  - bakalářské 

11 3 1 11 0 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 06. 2020), včetně 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 6 4 5 5 

 

Většina učitelského sboru splňuje odbornou kvalifikaci dle Zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících v platném znění. Tři pedagogičtí pracovníci nesplňovali odbornou 

kvalifikaci (jedna paní učitelka studuje). 

Na 1. i 2. stupni byly téměř všechny předměty odučeny kvalifikovanými vyučujícími (viz informace nahoře); 

některé předměty na 1. i 2. stupni byly z organizačně-personálních důvodů učeny neaprobovaně.  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy včetně hodnocení  

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

rozvoje, oblast aktuálních výukových metod, na oblast prevence rizikového chování a absolvovali 

program proti vyhoření. Preferovali jsme vzdělávání pro celou sborovnu. DVPP bylo realizováno 

pro všechny pedagogické pracovníky. Vzhledem k tomu, že se další vzdělávání odvíjelo od 

dostupných finančních prostředků, byly využívány semináře a vzdělávací programy, které s sebou 

nenesly žádnou finanční zátěž. Zároveň jsme využili vzdělávací nabídky za strany naší spřátelené 

školy. Zrealizované vzdělávání hodnotili pedagogičtí pracovníci jako smysluplné a přínosné. 

Poznatky z individuálního vzdělávání si předávali pedagogičtí pracovníci v rámci metodických 

skupin či individuálně ve sborovnách. 

Ve druhém pololetí se někteří pedagogičtí pracovníci individuálně zúčastnili nabízených webinářů 

týkajících se distančního vzdělávání, on-line výuky a dalších možností ohledně struktury a dalšího 

fungování ve školách a školských zařízení při dalších omezení v rámci výskytu COVID-19. 

 
 

Poznatky z případných jednotlivých seminářů a webinářů byly vzhledem k jinému režimu škol ve 2. 

pololetí předány kolegům v rámci individuálního sdílení.  

 

Výchovný poradce školy si doplňuje kvalifikační vzdělání pro výkon výchovného a kariérového 

poradenství – Pedagogická fakulta UK. 

 

1/ vzdělávání řídících pracovníků 

Osobnostně-sociální rozvoj, GDPR, seminář ČŠI - využití uvolněných úloh PIA, PIRLS, TIMSS ve 

vyučování, Nové financování, Financování v příspěvkových organizacích, Práce s třídním 

kolektivem, webináře zaměřené na distanční vzdělávání + hodnocení žáků v rámci distančního 

vzdělávání + právní rámec distanční výuky, MAP 

2/ vzdělávání učitelů MŠ, 1. stupně a 2. stupně, AP, ŠA 

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


 

Řešení konfliktních situací, Syndrom vyhoření-prevence a následky, Spolupráce s asistenty 

pedagoga a práce se žáky se SVP v rámci školy, Polytechnické vzdělávání, Práce s třídním 

kolektivem, webináře zaměřené na distanční vzdělávání + hodnocení v rámci distančního 

vzdělávání, MAP-výtvarné dílny 

3/ vzdělávání provozních zaměstnanců 
Semináře pro pracovníky školní jídelny, GDPR 

Hodnocení plnění plánu práce výchovného poradce 2019/2020 

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

požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Hodnocení dosažených výsledků poskytuje podklady a 

náměty pro práci v nadcházejícím období. 

Průběh školního roku 2019/2020 byl výrazně narušen opatřeními souvisejícími s epidemií nemoci 

covid-19. Od poloviny března byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a vzdělávání 

probíhalo distančními metodami. Tato situace byla nová a nečekaná pro učitele, rodiče i žáky a 

všichni jsme se s ní museli vyrovnat. Uznání patří všem rodičům, kteří komunikovali s vyučujícími 

a museli zvládat domácí výuku, často i s několika sourozenci.  

  

Příprava a plánování vlastní činnosti 

Plán práce byl sestaven k 1. 9. 2019. Při jeho sestavování bylo využito zkušeností z práce 

výchovného poradce ve školním roce 2018/2019. Plán práce byl předán vedení školy.  

 

Oblast profesní orientace 

Ve školním roce 2019/2020 končilo povinnou školní docházku v devátém ročníku 5 žáků, další dva 

žáci se ucházeli o studium na víceletých gymnáziích. Žákům byly předávány potřebné informace 

k volbě dalšího studia - nabídky jednotlivých škol, termíny Dnů otevřených dveří. Informační 

schůzku rodičů a žáků se zástupci středních škol jsme neorganizovali, vzhledem k nízkému počtu 

žáků proběhla v minulém školním roce pro osmý a devátý ročník společně. 

Mimořádná opatření narušila také průběh přijímacího řízení na střední školy. O všech změnách byli 

žáci informováni na webových stránkách školy.  

V závěru školního roku byl zpracován přehled o vycházejících žácích školy a jejich umístění.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet žáků Dívek chlapců 

 

z 9.ročníku 
 

5 

 

4 

 

1 

 

z 5. ročníku 
 

1 

 

1 

 

0 

 

CELKEM 6 5 1 

Typ studia Počet žáků 

4 leté maturitní studium 5 

3 leté učební obory 0 

6 leté gymnázium 0 

8 leté gymnázium 1 

Celkem 6 



 

Oblast speciálně pedagogická 

Systém inkluzivního vzdělávání se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Těmto žákům je nutné nastavit taková podpůrná opatření, 

díky kterým mohou zažít ve školním prostředí pocity úspěchu a bezpečí.  K 1. 1. 2020 došlo ve 

znění této vyhlášky k několika změnám.  

V 1. stupni pedagogické podpory, nastavuje podpůrná opatření zejména třídní učitel za pomoci 

dalších vyučujících. Tato opatření představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení 

vzdělávání žáka. Škola může zpracovat plán pedagogické podpory, který zahrnuje zejména popis 

obtíží, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména v situaci, kdy 

pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje zohlednění individuálních 

vzdělávacích potřeb žáka. Pokud opatření prvního stupně nepostačují, doporučí škola žákovi využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb. Plán pedagogické podpory již škola poradenskému zařízení nemusí předkládat. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

Pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení, poradenské 

zařízení již zpravidla nedoporučuje Individuální vzdělávací plán.  

Poskytování podpůrných opatření škola průběžně vyhodnocuje - kontrola individuálních 

vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory včetně samotného hodnocení probíhala v prvním 

pololetí dle plánu. 

   

Na základě doporučení poradenského zařízení zajišťuje škola hodiny pedagogické intervence. Tyto 

hodiny probíhají nad rámec povinné výuky, formou individuální práce s žákem na základě 

doporučení ŠPZ. Ve školním roce 2019/2020 byly poskytovány u 3 žáků prvního stupně. Při 

realizaci podpůrných opatření pomáhají učitelům a žákům dvě asistentky pedagoga spolu se školní 

asistentkou. 

Ve dvou speciálních třídách je vzděláváno 12 žáků se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením a souběžným postižením více vadami. Třídní učitelky zde mají k dispozici 4 asistentky 

pedagoga.  

Ve školním roce 2019/2020 naše škola využívala služeb Pedagogicko-psychologické poradny 

Středočeského kraje – odloučeného pracoviště Příbram, Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram a 

Speciálně pedagogického centra Příbram, Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram. V ojedinělých 

případech mají žáci doporučení i z jiných PPP a SPC. Pracovníci těchto zařízení provádějí 

metodické konzultace s vyučujícími a výchovným poradcem. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Další  oblasti  působení  výchovně  poradenské  činnosti 

 

Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči 

Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí: 

1. řešení  problémů školní docházky dětí 

2. řešení problémů prospěchu 

Žáci se SVP a žáci nadaní Počet žáků 

dle Vyhlášky 27/2016 Sb.:  

 PO 1  3 

PO 2 2             

PO 3 3 

dle  § 16 odst. 9 zákona    

PO 4 5 

PO 5 7 

Celkem 20 



 

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. 

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

v problémovém chování žáka, škola začíná spolupracovat s OSPOD. Řešení vztahových problémů 

na různých úrovních začíná nejčastěji pohovorem mezi žáky a výchovnou poradkyní nebo školní 

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

 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla výchovná komise svolána. 

 

Práce s talentovanými a nadanými žáky 

Svoje schopnosti a dovednosti mohou žáci rozvíjet v zájmových kroužcích, které škola nabízí. V 

oblasti vzdělávání jsou nadanější žáci v rámci jednotlivých předmětů zařazováni do vědomostních 

soutěží a olympiád.   

 

Závěr 

Plán práce výchovného poradce, schválený vedením školy, byl splněn, i když některé akce 

zaměřené na prevenci rizikových jevů se vzhledem k epidemiologickým opatřením nepodařilo 

uskutečnit. S distanční výukou vyvstaly některé nové problémy – jak v případě opětovného 

uzavření školy zapojit do výuky všechny žáky, jakými formami podpořit žáky s výukovými 

problémy a zlepšit komunikaci s rodiči. Toto období potvrdilo, jak důležitá je komunikace školy a 

rodičů a jak výrazný dopad na výsledky žáka může mít.  

 Poděkování jistě patří všem kolegům, pedagogickým pracovníkům a vedení školy za jejich 

spolupráci.  

 

Hodnocení plnění plánu práce školního metodika prevence 2019/2020 

V průběhu školního roku bylo postupováno podle Plánu ŠMP s ohledem na potřeby třídních učitelů 

i ostatních vyučujících, na potřeby zákonných zástupců a samozřejmě i situací, které vyplynuly 

v danou chvíli a musely se neprodleně řešit.  

Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení ŘŠ, VP, ŠMP, TU.  

Naplánované preventivní programy nebyly splněny z důvodu uzavření škol v plné míře, nicméně 

v některých třídách (4.ročník a 6.ročník) preventivní programy proběhly a zároveň se realizovalo 

sociometrické šetření. Případné nežádoucí jevy byly řešeny v rámci poradenského pracoviště se 

žáky i zákonnými zástupci. Vždy byl vyhotoven zápis z těchto jednání.  

Mapování nežádoucích jevů na škole - 2019/2020 

1 Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

  1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Celkem 

Kouření reálná 

zjištění 

             

  podezření           1 4 1 6 

Alkohol reálná 

zjištění 

              

  podezření               

„měkké reálná               



 

Ve třídách I.S a II.S jsme ve školním roce 2019/2020 neřešili žádný nežádoucí jev. 

       Plán práce školního metodika prevence, schválený vedením školy, byl splněn v rámci časových 

možností školy (září-únor). Základem je výborná spolupráce poradenského pracoviště s vedením 

školy, vyučujícími, všemi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci. 

drogy“  zjištění 

(marihuana) podezření               

„tvrdé 

drogy“  

reálná 

zjištění 

              

(ostatní) podezření               

Šikana  vyloučení 

jednotlivce  

z kolektivu 

        1 1  1 3 

  psychická 

šikana 

             

  fyzická 

šikana 

             

  lynčování               

  nepodložená 

podezření 

kyberšikana 

         1  1 2 

Záškoláctví  do 10 

neoml. 

hodin 

             

  nad 10 

neoml. 

hodin 

             

Kriminalita       

(činy jinak 

označované 

za trestné)  

násilné 

povahy 

             

majetkové 

povahy 

            

pod vlivem 

návykové 

látky 

             

Týrání 

dítěte  

reálná 

zjištění 

             

 podezření              

Zneužívání 

dítěte  

reálná 

zjištění 

             

  podezření              

Zanedbávání 

dítěte   
reálná 

zjištění 

             

  podezření              

Gamblerství  reálná 

zjištění 

             

  podezření              

Jiné reálná 

zjištění 

             

  podezření              

Celkem      1 3 4 3 11 



 

 

 

Hodnocení EVVO ve školním roce 2019/2020 

Cíle environmentálního vzdělávání  

Cíle environmentální výchovy, které jsme si stanovili ve Školním programu EVVO, jsme ve 

školním roce 2019/2020 realizovali prostřednictvím průřezových témat stanovených školními 

vzdělávacími programy. Plnili jsme je v rámci tematických plánů v jednotlivých předmětech.  

EVVO se vyskytuje ve všech předmětech všech ročníků, nejvíce však v přírodopisu, v předmětu 

prvouka, přírodověda, zeměpis, chemie a výchova k občanství. Výuku doplňují vycházky do 

přírody, poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, výukové programy, besedy, soutěže, 

projektové dny, projekty, zájmové kroužky, výlety a exkurze. Dále jsme organizovali vlastní školní 

projekty a soutěže, vedli jsme děti a žáky k třídění odpadů, k úspoře neobnovitelných zdrojů a 

k zodpovědnosti za vzhled a úpravu školy, včetně okolí školy.   

 

Veřejné projekty 

V letošním školním roce jsme opět pokračovali ve sběru vybitých baterií, hliníku, papíru, plastů a 

opotřebovaných elektrospotřebičů. Naše škola  je zapojena do celostátních aktivit (Ovoce do škol, 

Mléko do škol, Recyklohraní). 

 

Školní projekty 

V září se žáci prvního i druhého stupně stali součástí projektu Stavitelství, jehož hlavní aktivitou byl 

výjezd do NTM- Centrum stavitelského dědictví-Plasy. Zároveň jsme zářijový měsíc věnovali 

zduchovickým jezdeckým koním. V říjnu se někteří žáci stali aktivními účastníky Světového dne 

výživy; jiní se stali přeborníky v pouštění draků. Speciální třída navštívila v rámci třídního 

projektového dne Zemědělské družstvo v Petrovicích. Ve spolupráci se Základní uměleckou školou 

Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem a spřátelenou příbramskou školou v listopadu 

proběhl projekt žáků druhého stupně s názvem Uprchlíci v běhu času. Společným projektovým 

dnem jsme oslavili výročí významné renesanční osobnosti Leonarda da Vinci. V podzimních 

měsících proběhl projekt Společné výtvarné tvoření rodičů a jejich dětí zaměřený na výtvarnou 

recyklaci materiálů, práci s hlínou a přírodním materiálem. V rámci zájmového vzdělávání proběhlo 

několik putování po blízkém i vzdálenějším okolí. Všichni žáci byli též aktivními účastníky 

celoškolního projektu České Vánoce, kterému předcházela exkurze speciální třídy na vánoční 

řemesla v Sedlčanech. Úžasnou přehlídku dovedností předvedly naše děti v rámci vánoční slavnosti 

mateřské školy. Žáci školy v rámci již tradičního vánočního jarmarku, Vánoční slavnosti a Vánoční 

laťky ukázali, co všechno zvládají a pochlubili se nejenom svými výrobky, ale i sportovními 

výkony. Na začátku nového roku oslnili naši školáci v rámci čtenářské gramotnosti spolužáky  

svým přednesem vybrané poezie. V rámci spolupráce s Městskou knihovnou v Sedlčanech proběhla 

akce Trocha poezie nikoho nezabije. Celoročně jsme se účastnili vyhlášených soutěží, ať 

sportovních či jazykových. Projektový den Člověk-zemědělec byl spojen s návštěvou Národního 

zemědělského muzea a následně i vypracováním pracovních listů. Děti mateřské školy nezůstaly 

pozadu a ve svém rozmanitém reji masek oslavily řádně Masopust. Celoškolní projektový den 

Divadlo nás baví rozšířilo opět naše další obzory v oblasti čtenářské gramotnosti, posílilo naše 

kulturní vystupování a vneslo nás do světa etikety. V rámci spolupráce s MAP Sedlčansko jsme 

užili báječné odpoledne s  logickými a deskovými hrami. Muzikohraní naše žáky vneslo do světa 

klasické i současné hudby, ve školní družině ještě užili muziku naplno při karnevalovém řádění. 

Těsně před uzavřením školy a vyhlášením mimořádných opatření ohledně výskytu COVID-19 jsme 

stihly zrealizovat přednášky Green Life na téma Lidoopi, Pralesy a Oceány. V Sedlčanech na 

zimním stadionu jsme se ještě stačili pořádně vyřádit na bruslích. V mateřské škole probíhaly 

pravidelné EVVO aktivity průběžně po celou dobu školního roku. 

Uspořádání zahradního Dne Země nám znemožnilo vyhlášení nouzového stavu v souvislosti 

s nemocí COVID-19. Škola je vybavena nádobami na třídění plastových lahví a papíru, nádobami 

na vybité baterie a nefunkční elektrospotřebiče. Nasbíraný a vytříděný papír hromadíme a 



 

pravidelně odnášíme do obecního kontejneru. Taktéž nakládáme s plasty. Žáky vedeme k úsporám 

elektrické energie a vody a aktivně se podílíme na udržování vzhledu a pořádku v okolí školy. 

Výchovně vzdělávací cíle stanovené Školním programem i ročním plánem EVVO průběžně 

naplňujeme. Aktivity a cíle nastavené v měsíčním programu pro školní rok 2019/2020 byli částečně 

plněny i v době distanční výuky. Některé aktivity nebylo možné splnit v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu.  

Školní aktivity prezentujeme prostřednictvím školních webových stránek. 

Další činnost školy 

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

v týdenních plánech. 

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

zástupců žáků a pedagogů školy. 

Škola aktivně spolupracovala se zřizovatelem. Zástupci zřizovatele se pravidelně v rámci svých 

časových možností zúčastňovali dění ve škole, zajímal je nejenom její výchovně vzdělávací proces, 

ale i její provozní záležitosti.  

Dbali jsme o bezpečnost všech v naší škole. 

Vedení školy klade důraz na úzké propojení aktivit školy a mateřské školy.  

Pravidelně se scházel s vedením školy žákovský parlament, vždy minimálně dva zástupci z každé 

třídy od 3. ročníku. 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 předmětových týmech, jehož stěžejní část však předpokládá především širokou a 

kvalitní nabídku volnočasových aktivit.  

Škola úzce a velice výrazně spolupracovala s pracovníky a kurátory Odboru sociálně právní 

ochrany dětí, PPP, SVP, SPC a v případě potřeby i s dalšími organizacemi.  

Škola má vypracován podrobný plán EVVO, který vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí 

RVP ZV, z jejího školního vzdělávacího programu. Právě na oblast EVVO jsme se v naší škole 

zaměřili a podporovali jsme zdravý životní styl nás všech. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

V průběhu celého školního roku nebyla provedena fyzicky žádná inspekční činnost  ČŠI; všechny 

inspekční činnosti probíhaly formou dotazníkových šetření.  

 



 

Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

Základní údaje o hospodaření školy, přijaté příspěvky a dotace 

 

Stav k 30.12.2019

Dotace od zřizovatele 1 841 279

Dotace ze SR - šablony 1 192 166

Dotace od KÚ 12 340 409

Ostatní příjmy - kroužky 45 783

pracovní sešity 1 841

škola v přírodě 115 500

úroky 1 660,79

ostatní výnosy z činnosti 14 976

výnosy z prodeje služeb 2 281 327

výnosy z čerpání fondů 0

příspěvky na šk.družinu 43 300

úplata MŠ 129 400

pronájem 28 250

Příjmy celkem 18 035 891,79

Mzdové náklady 10 456 192

Nemocenská 55 734

Kroužky 45 783

Zdravotní + sociální pojištění 3 518 797

Kooperativa - pojištění 43 555

FKSP 195 905,10

Pojištění 7 230

Spoluúčast na odškodnění úrazu 500

Ostatní sociální náklady 13 220

Odměna FO 0

Odpisy 8 940

Nákup majetku 177 361

Nákup materiálu 236 022

Kompenzační pomůcky 5 830

Spotřeba materiálu 1 828 689,83

Spotřeba energií 516 234,69

Opravy a údržba 324 979,28

Cestovné 11 238

Služby-telefon,revize,servis,školení,poštovné 684 103,35

Daň z úroku 161,73

Občerstvení 598,00

Výdaje celkem: 18 131 073,98

Hospodářský výsledek 95 182,19 ztráta  

  

 

 

 

 

 



 

Stav k 30.06.2020

Dotace od zřizovatele 700 000

Dotace ze SR 0

Dotace od KÚ 7 215 527

Ostatní příjmy - kroužky 0

pracovní sešity 516

škola v přírodě 0

úroky 879,19

ostatní výnosy z činnosti 6 450

výnosy z prodeje služeb 861 220,13

výnosy z čerpání fondů 0

příspěvky na šk.družinu 300,00

úplata MŠ 51 900

pronájem 0

Příjmy celkem 8 836 792,32

Mzdové náklady 5 497 036

Nemocenská 38 284

Kroužky 9 573

Zdravotní + sociální pojištění 1 805 459

Kooperativa - pojištění 11 883

FKSP 114 113,72

Pojištění 20 230

Spoluúčast na odškodnění úrazu 1 500

Ostatní sociální náklady 642

Odměna FO 0

Odpisy 0

Nákup majetku 26 894

Nákup materiálu 52 659

Kompenzační pomůcky 282

Spotřeba materiálu 470 715,76

Spotřeba energií 248 919,24

Opravy a údržba 28 084,61

Cestovné 2 267

Služby-telefon,revize,servis,školení,poštovné 562 873,00

Daň z úroku 96,92

Občerstvení 0,00

Výdaje celkem: 8 891 512,25

Hospodářský výsledek 54 720,23 ztráta  

      



 

Závěr 

V naší škole jsme v hodnoceném roce pracovali v již pohodovější, klidnější, ale zároveň tvořivější 

atmosféře. Společnými silami jsme zvládli nelehké a náročné období při uzavření školy, nastavili 

jasnou formu práce a komunikace pro distanční vzdělávání, a zároveň to pro nás všechny bylo 

období, kdy jsme vytvářeli společně prostředí respektu a tolerance. Ve výchovně vzdělávací oblasti 

jsme plně využívali nové poznatky a zkušenosti a podporovali společně se žáky a jejich zákonnými 

zástupci tradiční, časem ověřené, hodnoty. 

I díky podpoře a pozitivnímu přístupu zřizovatele se nám podařilo zrealizovat některé z 

naplánovaných aktivit a společně zvládnout celý školní rok. Do budoucího období máme mnoho 

plánů a vizí, pevně věříme, že se nám je podaří, alespoň tak, jako v uplynulém školním roce, 

uskutečnit. 

 

  

 
 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 25. 09. 2020    

Datum projednání a schválení ve školské radě: 30. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Radek Behenský 


