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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. Škola byla s účinností od 1.1.2016 zařazena do 

sítě škol, předškolních a školských zařízení 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 31.8.2021 navštěvovalo základní školu 124 žáků, včetně 12 žáků dvou speciálních 
tříd a 13 dětí přípravné třídy; mateřskou školu navštěvovalo 43 dětí, tj. celkem 167 
vzdělávajících se v rámci předškolního či základního vzdělávání. 

 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“, v mateřské škole podle 
školního vzdělávacího programu (ŠVP  PV) „Jen si děti všimněte, co je krásy na 
světě“; přípravná třída byla vzdělávána podle ŠVP PV pro přípravnou třídu a 
zájmové aktivity ve školní družině probíhaly dle ŠVP pro zájmové vzdělávání. 
Základním mottem všech vzdělávacích programů 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. Usilujeme o to, aby byla 

místem nejen pro povinnosti, ale i místem 

radosti, kvalitní mezilidské komunikace bez 

zákeřností a neupřímnosti, místem hledání, 

objevování, poznávání 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 vstřícné, 

ochotné, srdečné, férové a pozitivně naladěné 

lidi. 

 

 

 

                     



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

      Vzhledem k tomu, že základní škola je naplněna zhruba z 50 % kapacity, máme 
stále ještě prostory pro specializované učebny. 

 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 – 
relativně ano, ale je potřeba obnovit a zmodernizovat vybavení 

 Počet samostatných odborných učeben : 4 

 Kmenové třídy: 12 + 2 oddělení ŠD samostatný prostor 

 Nábytek ve třídách a odborných pracovnách – ano (postupně inovujeme dle 
finančních možností školy) 

 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) 

 Knihovna pro pedagogy – ano (v rámci jednotlivých kabinetů-sboroven) 

 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 
(postupně obnovujeme dle finančních možností školy) 

 

  

 



 

Škola a školská zařízení – členění /údaje k 30.6.2021/ 

 

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR a dalších 

měnících se opatření souvisejících s výskytem COVID-19, byly s přestávkami škola a školské 

zařízení (školní družina) od 14.10.2020 uzavřeny. Školou byla opětovně nastavena jasně 

formulovaná a vytyčená pravidla pro distanční vzdělávání, nastaven online rozvrh dle Metodického 

doporučení MŠMT. Hlavním komunikačním prostředím pro všechny zaměstnance školy, žáky a 

jejich zákonné zástupce se staly webové stránky školy, školní emaily a v některých individuálních 

případech telefonní kontakty; školní komunikační a vzdělávací platformou byl nastaven systém 

google-meet. Žákům byly nabídnuty možnosti konzultací a online konzultací. 
 

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 114 001 545 250 124 
17,8428 9,5837 

Mateřská škola 114 000 361 56 43 

Identifikátor PO/REDIZO: 600054489 

 

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

 

Školské zařízení IZO 

Nejvyšší 

povolený počet 

žáků 

(strávníků) 

Skutečný počet 

dětí,žáků/ 

(strávníků) 

Z 

toho 

cizích 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Školní jídelna 114 000 379 450 154/245 57 3,100 

Školní družina 114 002 908 85 69 0 2,500 

 

Obory vzdělání a údaje o žácích v nich /údaje k 30.6.2021/ 

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  
 Obor vzdělávání: předškolní 

vzdělávání - 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. 

Přípravný stupeň 13 1 13,0 

první 13 1 13,0 

druhý 13 1 13,0 

třetí 11 1 11,0 

čtvrtý 15 1 15,0 

pátý 18 1 18,0 

šestý 4 1 4,0 



 

sedmý 12 1 12,0 

osmý 9 1 9,0 

devátý 4 1 4,0 

I.S 6 1 6,0 max 

II.S 6 1 6,0 max 

Celkem  124 12 11,2 (bez I.S, II.S) 

Cizí státní příslušníci: 4 

 

Počty tříd a dětí mateřské školy k 31.8.: 

Ročník Počet žáků  Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 

Starší děti-Třída II. 24 1 24 

Mladší děti-Třída I. 19 1 19 

Celkem  43 2 21,5 

 

Zápis do prvního ročníku ZŠ (pro školní rok 2021/2022) 

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

2021/2022 

16 15 1 

Počet žáků zapsaných do přípravné 

třídy 

Počet žáků přijatých do přípravné 

třídy 

x 

16 (15+1odklad) 15 (1 nenastoupí) – 14 nastoupí x 

 

Počet nově přijatých dětí do MŠ od 1.9.2021: 8 z 10 zapsaných (2 děti měly zdvojený zápis) 

 

Změny celkového počtu žáků ZŠ  

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

změny školy např. ŠPZ.  

Počet žáků základní školy se zvýšil oproti loňskému školnímu roku o 7 žáků, celkový počet dětí a 

žáků včetně PT+MŠ se zvýšil o 10 dětí/žáků. 

 

Žáci přijatí ke vzdělávání na střední škole (pro školní rok 2021/2022) 

 
 

 
 
 
 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet žáků dívek chlapců 

z 9.ročníku 4 2 2 

z 8. ročníku 0 0 0 

ze 7.ročníku 

z 5. ročníku 
0 

1 

0 

1 

0 

0 

CELKEM 5 3 2 

Typ studia Počet žáků 

4 leté maturitní studium 3 

3 leté učební obory 1 

6 leté gymnázium 0 

8 leté gymnázium 1 

Celkem 5 



 

Typ školy Počet přijatých žáků 

Střední škola uměleckého zaměření 0 

Čtyřleté gymnázium 0 

Víceleté gymnázium 1 

Střední odborná škola 4 

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: 19 

Počet žáků nadaných dle vyjádření ŠPZ: 0  

Počet žáků s SVP: 21 (včetně kombinovaných poruch či poruch chování a učení) 

Počet osobních asistentů: 0 

Počet školních asistentů: 2(1MŠ, 1ZŠ) 

Počet asistentů pedagoga fyzických:  9 (4 ST, 4ZŠ,1MŠ) 

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 – 2. pololetí (včetně závěrečných ročníků) – k 31.08. 2021 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli/nehodnoceni 

1. 12 1 0 

2. 12 0 1 žák  dle §38 nehodnocen 

3. 9 2 0 

4. 11 4 0 

5. 14 4 0 

6. 2 2 0 

7. 5 7 0 

8. 5 4 0 

9. 1 3 0 

I.S 0 6 0 

II.S 0 6 0 

Celkem  71 39 1 

Celkem hodnoceno známkou 110 žáků, z toho 3 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí 

(1 žák nebyl hodnocen). 



 

Počet dětí a žáků hodnocených slovně: 12 (I.S, II.S) + 13 (přípravná třída) 

 

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 220 1 0 

 

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

Třída Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 

Celkem 0 5 0 

Pochvaly ředitele školy celkem: 0 

Pochvaly třídního učitele celkem:  10 /+ pochvaly na 1. i 2. stupni průběžně/ 

Docházka žáků /1.pololetí + 2.pololetí/ 

Příčinou vysokého počtu zameškaných hodin byla nedostatečná docházka některých žáků (v 

případě nutnosti řešeno vždy s OSPOD); vysoký podíl zameškaných hodin mají žáci I.S a II.S tříd a 

ve 2.pololetí 4 žáci 9. ročníku. 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 
Průměr na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 
Průměr na žáka 

1. 659 49,87 0 0 

2. 441 36,75 0 0 

3. 501 45,55 0 0 

4. 546 38,16 0 0 

5. 940 51,10 0 0 

6. 118 29,50 0 0 

7. 472 39,33 0 0 

8. 734 81,55 0 0 

9. 782 195,50 0 0 

I.S 1169 194,83 0 0 

II.S 1265 210,83 0 0 

Celkem    0 0 

Docházka žáků probíhala dle pokynů, nařízení a doporučení MZ, Vlády ČR 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. 2021) 

Jazyk Počet žáků 

 
Počet tříd 

Počty žáků ve třídě 

minimálně maximálně průměr 

Anglický  73 7 4 19 11,5 

Německý  25 3 4 12 8,0 

 

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

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 



 

Anglický  1 0 1 0 0 

Německý  1 0 1 0 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 notebooky v rámci mobilních učeben. 

V rámci zkvalitnění pracovních podmínek byli téměř všichni pedagogičtí pracovníci dovybaveni 

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. V rámci distančního vzdělávání jsme 

pracovali v systému google meet. 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.“ a připravovala se na projekt „Šablony III.“ 

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

Provozní zaměstnanci – 11, z toho 2 školní asistenti 

Pedagogičtí pracovníci celkem – 29 

- z toho asistenti pedagoga – 9  

- z toho vychovatelky ve školní družině – fyzicky 4 (2 vychovatelky zároveň AP ve speciálních 

třídách, 1 vychovatelka zároveň AP v běžné třídě)           

                                                      

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2021) 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

přepočtený 

pedagogických 

přepočtený 

pedagogických 

interních/externích přepočtený 

40,4309/34,9654 8,7226 26,2428 26,2428/0 
1 
ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků školy (k 30. 06. 2021) 

Počet pedag. 

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

Z toho 

důchodci 

Celkem 2 6 9 7 5 3 

z toho mužů 0 0 0 2 0 1 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 06. 2021), včetně vychovatelek, AP, ŠP 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

11 3 1 14 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 0 8 7 4 3 5 

 



 

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

pedagogických pracovnících v platném znění. Čtyři pedagogičtí pracovníci nesplňovali odbornou 

kvalifikaci. 

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  

Průběžné vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bylo zaměřeno především na aktuální otázky 

související s procesem vzdělávání a výchovy, tak jak bylo plánováno, i když pedagogičtí pracovníci 

vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR využívali především on-line formy vzdělávání. 

Zaměřili jsme se na odborné vzdělávání učitelů 1. i 2. stupně, vzdělávání řídících pracovníků a 

provozních zaměstnanců ŠJ /i když se nejedná o DVPP, v hodnocení dalšího vzdělávání je 

zmiňováno/. DVPP se odvíjelo od nabídky seminářů, jejich realizace a finančních možností školy. 

Zrealizované semináře hodnotili pedagogičtí pracovníci jako zdařilé a smysluplné. Poznatky 

z případných jednotlivých webinářů byly předány v jednotlivých sborovnách po nástupu pedagogů 

k prezenčnímu vzdělávání. V původním plánu jsme preferovali vzdělávání pro celou sborovnu, to 

z důvodu uzavření škol nebylo možné plně realizovat. Během celého školního roku jsme využívali 

nabídku NPI, zároveň jsme využili dalšího vzdělávání v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje, 

které bylo realizováno erudovaným školním psychologem ze spřátelené školy. 

Výchovný poradce školy zakončil studium výchovného poradenství. 

 

1/ vzdělávání řídících pracovníků 

Osobnostně-sociální rozvoj, Mimořádné události v distanční výuce interaktivně, Vzdělávací 

program ČŠI pro vedoucí pracovníky škol 

  

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

Komunikace s dospívajícími v době pandemie, Sebepoškozování u dospívajících a jeho prevence, 

Jak postupovat v přijímání a začleňování dětí/žáků cizinců do škol, Hravá hudební výchova, 

AMOS-soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník, Rozpad rodiny a škola, Mimořádné události 

v distanční výuce interaktivně, Polytechnická pregramotnost v MŠ, Představení kurikula češtiny 

jako druhého jazyka a testu ke zjišťování úrovně českého jazyka u dětí, Vykročte do 1. ročníku 

s Taktikem, Jak zabránit vyhoření, Komunikace s dospívajícími v době pandemie, Anglický jazyk 

činnostně ve 3. ročníku, Strategie vyšetřování šikany 

 

3/ vzdělávání provozních zaměstnanců 
Webinář pro pracovníky školní jídelny 

 

                                                                                              

        
 

 

 

 

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


 

Hodnocení plnění plánu práce výchovného poradce 2020/2021 

Epidemiologická opatření proti šíření Covid – 19 narušila průběh dalšího školního roku. Prezenční 

výuka byla přerušena na několik měsíců a nahrazena povinnou distanční online výukou. I když po  

zkušenostech z minulého školního roku byli učitelé na tuto situaci lépe připraveni a osvojili si 

metody on-line výuky, pro některé žáky, obzvláště pro ty se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáky sociálně znevýhodněné, bylo náročné zvládnout požadované učivo. Po návratu do škol bylo 

proto důležité věnovat právě těmto žákům zvýšenou pozornost a poskytnout jim podporu. 

 

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

 

Příprava a plánování vlastní činnosti 

 

Plán práce výchovného poradce pro rok 2020/21 byl sestaven a předložen vedení školy  

k 1. 9. 2020. Byl připravován s ohledem na zkušenosti a hodnocení práce z předchozího školního 

roku.  

 

Oblast profesní orientace 

 

V tomto školním roce končili v devátém ročníku pouze 4 žáci, další 4 žáci se ucházeli  

o studium na osmiletém gymnáziu. Informační schůzka rodičů a žáků se zástupci středních škol se 

letos vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nemohla uskutečnit. Potřebné informace 

k volbě dalšího studia - nabídky jednotlivých škol, termíny dnů otevřených dveří, které se mohly 

konat pouze on-line formou, byly předávány prostřednictvím emailů žákům a jejich zákonným 

zástupcům. 

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

změnách byli žáci a rodiče informováni na webových stránkách školy a prostřednictvím školních e-

mailů. 

 

Přehled o vycházejících žácích školy a jejich umístění   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název SŠ                                                                    Počet žáků 

Integrovaná střední škola Příbram 1 

ART-ECON – SŠ a VOŠ Prostějov 1 

VOŠ a SOŠ Březnice 1 

SOŠ a SOU Dubno 1 

Gymnázium a SOŠ Sedlčany 1 

Celkem              5 

 Počet žáků Dívek Chlapců 

 

z 9.ročníku 
 

4 

 

2 

 

2 

 

z 5. ročníku 
 

1 

 

1 

 

0 

 

CELKEM 5 3 2 

Typ studia Počet žáků 

4 leté maturitní studium 3 

3 leté učební obory 1 

6 leté gymnázium 0 

8 leté gymnázium 1 

Celkem 5      



 

 

Oblast speciálně pedagogická 

 

Systém společného 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.  Speciálně pedagogická 

oblast činnosti výchovného poradce zahrnuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Tito žáci vyžadují  podporu, která je jim poskytována formou opatření odpovídajících stupni 

závažnosti a druhu jejich obtíží.  

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

dalších vyučujících. Tato opatření zohledňují individuální vzdělávací potřeby žáka, představují 

minimální úpravu metod a organizace výuky. Podpůrná opatření 1. stupně byla v tomto školním 

roce poskytována 6 žákům.  

Opatření odpovídající vyšším stupňům podpory jsou poskytována na základě doporučení školského 

poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. 

Zahrnují vypracování individuálního vzdělávacího plánu, nákup speciálních didaktických a 

kompenzačních pomůcek, podporu asistentem pedagoga nebo pedagogické intervence. 

  

Pedagogické intervence probíhají nad rámec povinné výuky formou individuální práce s žákem. 

V tomto školním roce byly poskytovány 3 žákům prvního stupně. Individuální přístup vyžadují 

také žáci s odlišným mateřským jazykem, letos se na naší škole vzdělávali 4 žáci spadající do této 

kategorie. 

 

Asistenti pedagoga 

Významnou roli ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami sehrávají asistentky 

pedagoga. V tomto školním roce pomáhalo dětem, žákům a pedagogům celkem 9 asistentek; 1 

školní asistentka v ZŠ, 1 školní asistentka v MŠ/1 asistentka v MŠ, 1 asistentka v přípravné 

třídě, 3 v běžných třídách ZŠ a 4 asistentky ve speciálních třídách.  

 

Přípravná třída 

Letos byla otevřena přípravná třída. Tyto třídy jsou určeny pro „děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy 

vyrovná jejich vývoj, přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky“ (viz 

§ 47 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). Hlavním smyslem přípravné třídy je připravit děti k 

bezproblémovému nástupu do 1. třídy. 

 

Je určena především pro děti: 

 s odkladem školní docházky; 

 se sníženou schopností soustředit se; 

 s vadou řeči; 

 s grafomotorickými obtížemi; 

 

O zařazení žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na 

základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Pro každé dítě v přípravné třídě 

byl vypracován plán pedagogické podpory zaměřený na rozvoj dovedností důležitých pro úspěšné 

zahájení školní docházky. 

 

Speciální třídy 

Součástí naší školy jsou také dvě speciální třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kde je 

vzděláváno 12 žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žáky s více vadami. Tito 

žáci vyžadují nejvyšší 4. - 5. stupeň podpůrných opatření.  

 

Vyhodnocení  účinnosti podpůrných opatření 



 

Průběh vzdělávání žáků se speciálními potřebami je pravidelně vyhodnocován. V září a říjnu 

proběhla kontrola a aktualizace individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory. 

Na konci školního roku bylo provedeno závěrečné vyhodnocení průběhu vzdělávání a účinnosti 

podpůrných opatření u jednotlivých žáků. 

 

Spolupráce s PPP a SPC  

 Žáci naší školy využívají služeb Pedagogicko-psychologické poradny Středo- 

českého kraje – odloučeného pracoviště Příbram.  

 V některých případech mají žáci doporučení ze speciálně-pedagogických center, které se 

zaměřují na jednotlivé druhy postižení. Pracovníci těchto zařízení provádějí metodické 

konzultace s vyučujícími a výchovným poradcem. 

 

Přehled poskytovaných podpůrných opatření 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další  oblasti  působení  výchovně  poradenské  činnosti 

 

 metodická podpora učitelům při použití speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti  

 spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci zejména při řešení studijních 

problémů 

 spolupráce s institucemi zdravotnickými, sociálními, organizacemi péče o děti a mládež a 

krizovými centry  

 práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči – výchovné problémy řešil ředitel školy ve 

spolupráci s metodičkou prevence 

 

Závěr 

Plán práce výchovného poradce byl splněn, i když jako v předešlém školním roce některé aktivity 

zaměřené na prevenci rizikových jevů se vzhledem k epidemiologickým opatřením nepodařilo 

uskutečnit. Toto období ale opět potvrdilo, jak důležitá je komunikace školy a rodičů a jak výrazný 

dopad na výsledky žáka může mít.  

V příštím školním roce bude důležité nadále věnovat zvýšenou pozornost podpoře žáků 

s výukovými obtížemi a žákům se sociálním znevýhodněním, pro které znamenala distanční výuka 

další prohloubení jejich problémů. Izolace dětí v období uzavření škol vedla u některých žáků 

k negativním projevům chování.  

Ve spolupráci se školním metodikem prevence bude potřeba se ve vyšší míře zaměřit na prevenci 

rizikových jevů. Poděkování jistě patří všem kolegům, pedagogickým pracovníkům a vedení školy 

za jejich spolupráci.  

 

 
     

Žáci se SVP  Počet žáků 

dle Vyhlášky 27/2016 Sb.:  

 PO 1  6 

PO 2 4            

PO 3 7 

         1MŠ 

         1PT 

         5 ZŠ 

dle  § 16 odst. 9 šk. zákona    

PO 4 5 

PO 5 7 

Celkem 29 



 

Hodnocení plnění plánu práce školního metodika prevence 2020/2021 

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 (pracovalo) ve 

složení ŘŠ, ZŘŠ, VP, ŠMP, TU, AP, ŠA. Naplánované preventivní programy a aktivity nebyly 

splněny z důvodu uzavření škol v plné míře, nicméně ve všech třídách proběhly v rámci třídnických 

hodin preventivní aktivity. Případné nežádoucí jevy byly řešeny neprodleně v rámci poradenského 

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

 

Mapování nežádoucích jevů na škole - 2020/2021 
  Základní škola  

  1. 

tř. 

2. 

tř. 

3. 

tř. 

4. 

tř. 

5. 

tř. 

6. 

tř. 

7. 

tř. 

8. 

tř. 

9. 

tř. 

Celkem 

Kouření reálná zjištění           

  podezření           

Alkohol reálná zjištění       1   1 

  podezření       1   1 

„měkké 

drogy“  

reálná zjištění           

(marihuana) podezření       1   1 

„tvrdé drogy“  reálná zjištění           

(ostatní) podezření           

Šikana  vyloučení 

jednotlivce  

z kolektivu 

          

  psychická 

šikana 

 1        1 

  fyzická šikana           

  lynčování            

  nepodložená 

podezření 

kyberšikana 

          

Záškoláctví  do 10 neoml. 

hodin 

          

  nad 10 neoml. 

hodin 

          

Kriminalita       

(činy jinak 

označované za 

trestné)  

násilné 

povahy 

          

majetkové 

povahy 

      1 1  2 

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     4 1  6 



 

 

Ve třídách I.S a II.S jsme ve školním roce 2020/2021 neřešili žádný nežádoucí jev. 

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

možností školy. Základem je výborná spolupráce školního poradenského pracoviště s vedením 

školy, vyučujícími, všemi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci. 

 

Hodnocení EVVO ve školním roce 2020/2021 

1. Cíle environmentálního vzdělávání  

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

školním roce 2020/2021 realizovali prostřednictvím průřezových témat stanovených Školním 

vzdělávacím programem. 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 a přírodověda, zeměpisu, chemii a výchově k občanství. Výuku v době prezenční výuky 

pravidelně doplňovaly vycházky do přírody, poznávání přírodnin, pěstování a ošetřování rostlin, 

výukové programy, besedy, soutěže, projektové dny, projekty, sportovní aktivity, výlety a exkurze. 

Žáci se účastnili veřejných projektů, organizovali jsme vlastní školní projekty a v neposlední řadě 

jsme vedli žáky k třídění odpadů, k úspoře neobnovitelných zdrojů a k zodpovědnosti za vzhled a 

úpravu okolí školy.  

1.1. Veřejné projekty 

V letošním školním roce jsme opět pokračovali ve třídění odpadů, zapojeni jsme i nadále do 

projektu Ovoce do škol a Recyklohraní.  

1.2. Školní projekty, výukové programy 

Přestože se nám z důvodu uzavření škol nepodařilo uskutečnit všechny plánované projekty a aktivity, 

podařilo se uspořádat zajímavé jednodenní školní či třídní a skupinové zájmové aktivity (včetně formy 

online, prezentací, videí či venkovních projektů v exteriéru školy a mateřské školy). V mateřské škole 

probíhaly EVVO aktivity průběžně po celou dobu školního roku; vedení školy klade důraz na úzké 

propojení aktivit školy a mateřské školy a podporuje zdravý životní styl všech zúčastněných ve 

výchovně vzdělávacím procesu školy. 

Všichni žáci (myšleno včetně dětí z mateřské školy) školy se několikrát vydali za poznáváním 

přírodních krás do blízkého i vzdálenějšího okolí, poznávali zajímavosti a přírodniny, ve Zduchovicích 

se měli možnost dozvědět o specifikách chovu jezdeckých koní, stali se aktivními účastníky zdravé, 

nejenom letní, výživy a zdravého životního stylu včetně praktického vyzkoušení „bosé stezky“, 

v průběhu celého školního roku se zabývali tradičními zvyky a řemesly, ve svém rozmanitém reji 

masek oslavili řádně Masopust, při karnevalovém řádění si užili spoustu legrace, starali se o krmítka 

pro ptáky, účastnili se reje čarodějnic, při „Zvířátkovém dni“ se dozvěděli mnoho zajímavých 

informací o životě želv a navštívili ZOO v Praze. Za dodržení všech bezpečnostních a hygienických 

opatření absolvovali několik exkurzí a přednášek, při kterých měli možnost poznat náročnost 

jednotlivých profesí, ať už to byli hasiči, příslušníci Policie ČR nebo zaměstnanci ve firmě na 

zpracování dřeva. Divadelní představení rozšířilo další obzory dětí a žáků v oblasti čtenářské 

gramotnosti, posílilo jejich kulturní vystupování a vneslo je do světa etikety.  
 

 

1.3. Akce a soutěže 

Uspořádání tradičního Dne Země nám znemožnilo vyhlášení nouzového stavu v souvislosti 

s opatřeními Vlády ČR (COVID-19). Den Země proběhl částečně on-line, v rámci distančního 

vzdělávání jsme se zaměřili na podmínky pro správné nakládání s domovním odpadem v naší obci. 

Zjišťovali jsme, kam mohou občané našeho města odevzdávat velkoobjemové a nebezpečné 

odpady, vysloužilé elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky, nevyužité stavební hmoty apod. a 

na poznávání přírodních zajímavostí v okolí naší obce.  

1.4. Charitativní činnost 

Na konci školního roku nás všechny zasáhla tragédie způsobená katastrofální bouří na jihu Moravy. 

Individuálně jsme přispěli finanční pomocí.  

1.5. Provoz školy 



 

Prostory školy jsou vybaveny 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. Přirozenou a 

nenásilnou formou se tak žáci s vědomím vlastní spoluzodpovědnosti a seberealizace mají možnost 

zapojit aktivně 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. 

Závěr  

Hlavní i dílčí výchovně vzdělávací cíle stanovené Školním programem i ročním plánem EVVO 

průběžně naplňujeme. Aktivity a cíle nastavené v měsíčním programu pro školní rok 2020/2021 

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

mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení 

nouzového stavu. Reagujeme na možnosti zapojit se do nových projektů a soutěží. Zajímáme se o 

literaturu a vzdělávací materiály s tématikou EVVO. Dle časových možností a nabídky navštěvují 

pedagogičtí pracovníci semináře s tématikou EVVO v rámci DVPP. Školní aktivity prezentujeme 

prostřednictvím školních webových stránek. 

Bez podpory většiny zaměstnanců školy při všech aktivitách spojených s problematikou 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty by se opravdu nedařilo naplňovat cíle v tak širokém 

měřítku. 

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. Její složení se v průběhu školního roku změnilo, byli zvoleni noví 

zástupci z řad zákonných zástupců. 

Škola aktivně spolupracovala se zřizovatelem. Zřizovatele zajímal nejenom její výchovně 

vzdělávací proces, ale i její provozní záležitosti.  

Dbali jsme o bezpečnost všech v naší škole. 

Vedení školy kladlo důraz na úzké propojení aktivit základní školy a mateřské 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. Pokud byl škole poskytnut prostor, tak se prezentovala v místním tisku.  

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

v jednotlivých předmětových týmech. Jeho stěžejní část, která předpokládá především širokou a 

kvalitní nabídku volnočasových aktivit – kroužků, nebylo možné realizovat z důvodu 

epidemiologických opatření vyhlášených MZ, Vládou ČR a MŠMT.  

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.  

Ostatní kontrolní činnost 

Kontrolní činnost proběhla ze strany zřizovatele a to v ekonomické oblasti; nebyly shledány žádné 

výrazné nedostatky. 



 

Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 

Základní údaje o hospodaření školy, přijaté příspěvky a dotace 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy  

v tis. Kč 

Za rok 2020 (k 31. 12.) 
Za 1. pololetí roku 2021 

 (k 30. 06.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  20.163 1.523 9.630 486 

2. Výnosy celkem  22.173 1.423 9.804 726 

z toho 
příspěvky a dotace na provoz 21.432  9.469  

ostatní výnosy  
     741 

 
    335  

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
  2.010 -  100    174  240 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2020 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (NIV) 18.966 

2. Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (NIV)   1.402 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet 

kraje celkem (NIV)  
18.966 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem  18.966 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 16.934 

ostatní celkem  

z toho 

  

  

  

  

  

4. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 

(NIV) 
1.402 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem  1.400 

ostatní účelové výdaje celkem        2 

z toho 

  

  

  

  

  

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, Norské fondy, granty 

kraje atd.)
 
 

  129 

 

 



 

 

 

 

 

      

Závěr 

V naší škole jsme v hodnoceném roce pracovali v již pohodovější, klidnější, víc přátelské a 

tvořivější atmosféře. Společnými silami jsme opět zvládli velmi náročné období při uzavření školy, 

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

bylo období, kdy jsme pokračovali na utváření 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. Díky pochopení, podpoře a 

pozitivnímu přístupu většiny zákonných zástupců se nám i v této době omezených možností 

podařilo zrealizovat některé z naplánovaných aktivit a společně úspěšně zvládnout celý školní rok. 

Do budoucího období máme mnoho plánů, pevně věříme, že se nám je podaří, alespoň tak, jako 

v uplynulém školním roce, uskutečnit, a to nejenom za pomoci našeho zřizovatele, ale především za 

pomoci nás všech, našich dětí, žáků a jejich rodinných příslušníků. 

 

  

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 31. 08. 2021    

Datum projednání a schválení ve školské radě: 30. 09. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Radek Behenský 


