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I. Základní údaje o škole 
 

Škola identifikační údaje 

Identifikační údaje 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, 

příspěvková organizace  

Adresa Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 

 Obec Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 

IČO 66 325 111   

IZO Základní škola 

IZO Mateřská škola 

114 001 545 

114 000 361 

Identifikátor PO/REDIZO: 600054489 

Telefon 731 411 924 

731 411 923 

E-mail skola@zsmskamyknv.cz 

Webové stránky www.zsmskamyknv.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Datum zápisu do 

rejstříku 
1. 1. 2005 

Přehled hlavní činnosti 

školy (podle zřizovací 

listiny) 

Cíle základního vzdělávání a vzdělávání žáků s těžkým 

mentálním postižením, s více vadami a autismem. 

Vedení školy: 

 

Ředitel školy 
Mgr. Radek Behenský 

Ing. Alena Suchopárová (1. 3. 2022 – 31. 8. 2022) 

Zástupce ředitele Mgr. Zuzana Petrovová 

Mgr. Lýdia Milanovská (od 1. 3. 2022) 

     

 Zřizovatel 
 

Zřizovatel Obec Kamýk nad Vltavou 

Adresa zřizovatele Obec Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou 69, 262 63 

mailto:skola@zsmskamyknv.cz
http://www.zsmskamyknv.cz/


3 
 

Součásti školy 

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace vznikla ke dni 

1. 1. 2016  po sloučení dvou organizací - Základní škola Kamýk nad Vltavou, okres Příbram a 

Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, okres Příbram jako samostatný právní subjekt. Škola je 

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

třídami pro žáky s více vadami. 

Základní údaje o součástech školy 

/Údaje  k 31. 6. 2022/ 

     Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost 

DRUH/TYP IZO 

 

Kapacita 

 

Skutečný  

počet žáků, dětí 

Základní škola  114 001 545 250 127 

Speciální třídy 114 001 545 30 12 

Mateřská škola 114 000 361 56 44 

 

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

Školské zařízení IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet žáků 

(strávníků) 

Skutečný 

počet žáků 

(strávníků) 

Cizí  

strávníci 

Školní jídelna 114 000 379 450 ZŠ:  115 50 

MŠ: 44 

Školní družina 114 002 908 85 ___ 0 

 

Materiálně technické podmínky 

Kmenové třídy: 12 + 2 oddělení ŠD samostatný prostor   

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

Odborné učebny:  

o učebna fyziky a chemie  

o učebna informatiky 

o učebna přírodopisu – využívána jako kmenová třída 

o školní cvičná kuchyňka 
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Všechny třídy jsou vybaveny datovými projektory, v jedné třídě je k dispozici interaktivní 

tabule. Za hezkého počasí mohou žáci a učitelé využívat venkovní učebnu „Na výsluní“.  

Ve všech prostorách školy mohou žáci využívat připojení k wifi.  

Nábytek a vybavení ve třídách a učebnách obnovujeme dle finančních možností školy, doposud 

se nám podařilo vybavit novým nábytkem třídy prvního stupně, přípravnou třídu 

 a jedno oddělení školní družiny. 

 

Sportovní areál, tělocvična a jejich vybavení k potřebám ŠVP ZV 

V tomto školním roce byla za podpory zřizovatele vyměněna podlaha v tělocvičně. Kromě 

tělocvičny má škola k dispozici také obecní Duhové hřiště.  

 

Školní knihovny   

Školní knihovna pro žáky je průběžně doplňována o nové tituly. Knihy jsou využívány ve výuce 

při realizaci čtenářských dílen, žáci si je mohou zapůjčit domů. 

Knihovna pro pedagogy obsahuje odbornou pedagogickou literaturu a vzorky učebnic pro 

jednotlivé ročníky a předměty. Odborné tituly jsou vyučujícím k dispozici  v jednotlivých 

kabinetech – sborovnách. 

 

Vybavení IT a audiovizuální technikou 

V počítačové učebně je k dispozici 15 pevných počítačů, žáci mohou využívat  notebooky  

a tablety, které vzhledem ke svému stáří nefungují zcela spolehlivě. Učitelé mají k dispozici 

notebooky zakoupené z dotací MŠMT.  

Komentář: 

V příštím školním roce bude provedena aktualizace ŠVP v souladu se změnami v RVP, které 

se týkají digitálních kompetencí. V této souvislosti bude nutné modernizovat vybavení učebny 

informatiky a doplnit novými pomůckami pro výuku robotiky. Nákup bude financován z dotací 

MŠMT, ve spolupráci se zřizovatelem by mělo dojít k vybudování nové polytechnické učebny 

s potřebným vybavením. Letos se nám podařilo zakoupit 1 školní sadu minirobotů  VEX 123. 

Do MŠ zřizovatel zakoupil interaktivní projektor MAGIC BOX, škola k němu pořídila z dotací 

MŠMT výukové programy a sadu robotických hraček.  

 

Vybavení učebními pomůckami a učebnicemi 

Nové učební pomůcky jsou průběžně doplňovány z ONIV. Postupně dokupujeme nové řady 

učebnic, které odpovídají požadavkům RVP. Učebnice žákům zapůjčujeme, pracovní sešity si 

hradí sami. 

 

Technický stav budov 

Během letních prázdnin zřizovatel zajistil instalaci fotovoltaických panelů na střechu školní 

budovy. Projekt byl z 60% spolufinancován EU -  fondem soudržnosti v rámci OP životní 

prostředí, 40% nákladů bylo hrazeno Obcí.   Fotovoltaika je nyní instalována na obou budovách 

– MŠ i ZŠ, což vzhledem k prudce stoupajícím cenám energií rozhodně oceníme. 

Rekonstrukci vyžadují budovy bývalých dílen na školní zahradě. 
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Školská rada 

Školská rada byla zřízena usnesením Rady Obce Kamýk nad Vltavou, svoji činnost zahájila 

dne 21. 10. 2003. Rada se pravidelně schází ke schválení výroční zprávy školy, schvaluje 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, změny v ŠVP, školního řádu, plánu práce, 

podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává inspekční zprávy ČŠI a návrh 

rozpočtu školy. 

ŠKOLSKÁ RADA  k 31. 8. 2022 

Za zřizovatele Hana Viskupová 

Daniel Mach 

Za pedagogy  Mgr. Tereza Folbrechtová (předsedkyně) 

Ing. Pavel Valchář 

Za zákonné 

zástupce 

Lucie Kunclová 

Mgr. Libuše Kabylová 

 

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

V 1. až 9. ročníku probíhala výuka podle schváleného školního vzdělávacího programu 

vypracovaného v souladu s RVP-ZV s názvem „Cesta k vědění.“ Ve speciálních třídách se 

pracuje podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním 

postižením s názvem Cesta - Díl I  a pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a 

souběžným postižením více vadami Cesta – Díl II. Mateřská škola má vypracovaný školní 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“; 

přípravná třída byla vzdělávána podle ŠVP pro předškolní vzdělávání - přípravnou třídu a 

zájmové aktivity ve školní družině probíhaly dle ŠVP pro zájmové vzdělávání.  

 

Ročník Obor vzdělávání 

 

Vzdělávací program 

 

1. – 9.  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“ 
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Organizace výchovně – vzdělávacího procesu školy  

 

Školní řád, vnitřní řád  

 

Škola má zpracovaný vlastní školní řád, jehož součástí je klasifikační řád. Provoz školní 

družiny je upraven vnitřním řádem. 

Informační systém vůči žákům a rodičům  

Škola využívá zejména internetové stránky www.zsmskamyknv.cz. Informace zveřejňujeme 

rovněž v místním periodiku Kamýcké listy. Třídní učitelé komunikují s rodiči prostřednictvím 

emailu nebo sociálních sítí. 

Komentář: 

V budoucnu bychom chtěli přejít na elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku, což by 

usnadnilo komunikaci s rodiči a průběžně je informovat o tom, co se ve škole probíralo  

a jak vypadá aktuálně stav hodnocení jejich dítěte z každého předmětu.   

 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

(pedagogové ZŠ, MŠ a provozní pracovníci) 
 

Základní údaje o zaměstnancích školy 

Počet pracovníků celkem .......................44  

Počet učitelů ZŠ .....................................15    

Počet učitelů MŠ......................................4 

Počet vychovatelů ŠD..............................3 

(vedoucí ŠD na plný úvazek, 3 vychovatelky na 0,5 úvazku zároveň na 0,5 úvazku AP) 

Počet asistentů pedagoga PO....................5 

Počet asistentů pedagoga ST....................4  

Školní asistent pedagoga..........................1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ ............4 

Počet zaměstnanců ŠJ .............................4  

Údaje jsou uvedeny bez pracovníků na MD a RD  

 

Odborná kvalifikace ped. pracovníků a aprobovanost  

Učitelé 1. stupně odborná kvalifikace ..........................................................40%  

Učitelé 2. stupně odborná kvalifikace ..........................................................57 %  

Učitelé MŠ.....................................................................................................100% 

Učitelé speciálních tříd .................................................................................50% 

Vychovatelky ŠD odborná kvalifikace..........................................................75 %  

Asistentky pedagoga......................................................................................77,77% 

http://www.zsmskamyknv.cz/
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Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví (k 30. 6. 2022)  

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 

Základní 0 0 0 0,00% 

 Střední 0 14 14 42,42% 

Vyšší odborné 0 1 1 3,03% 

Vysokoškolské Bc 0 4 4 12,12% 

Vysokoškolské 1 13 14 42,42% 

Celkem 2 31 33 100,00% 

 

Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví (k 30. 6. 2022)  

Věk Ženy Muži Celkem % 

do 30 let 1 0 1 3,03% 

30 - 34 let 4 0 4 12,12% 

35 – 39 let 4 0 4 12,12% 

40 - 44 let 8 0 8 24,24% 

45 - 49 let 4 0 4 12,12% 

50- 54 let 4 1 5 15,15% 

55 – 59 let 2 0 2 6,06% 

60 a více 3 2 5 15,15% 

celkem 30 3 33 100% 

 

Trvání pracovního poměru pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2022)  

Za problém školy považuji nestabilitu pedagogického sboru. V posledních letech odešlo mnoho 

zkušených pedagogů, noví pedagogové byli nezkušení, nebyli dostatečně zaučeni, chybělo jim 

vedení zavádějícím učitelem, což se negativně odrazilo na úrovni výuky některých předmětů. 

 

Doba trvání PP Počet % 

do 5 let 23 69,70% 

do 10 let 5 15,15% 

do 15 let 1 3,03% 

do 20 let 1 3,03% 

nad 20 let 3 9,09% 

Celkem 33 100,00% 
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Platové zařazení zaměstnanců 

Platová třída Počet zařazených pracovníků % 

5 1 2,86% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 11 31,43% 

9 4 11,43% 

10 1 2,86% 

11 7 20,00% 

12 8 22,86% 

13 3 8,57% 

Celkem 35 100,00% 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/23 

Druh řízení Počet Počet přijatých 

Odklad školní docházky 10 10 do PT  

Žádost o přijetí do 1. ročníku 18 18 

Žádost  o přijetí do přípravné třídy 15 12 

Žádost rodičů o prodloužení školní 

docházky  
3 3 

 

Zápisu do prvního ročníku se zúčastnilo 17 dětí, z toho 2 děti po odkladu školní docházky. Pro 

deset dětí požádali zákonní zástupci na základě doporučení školského poradenského pracoviště 

o odklad PŠD a zařazení do přípravné třídy. Všem bylo vyhověno.  Do prvního ročníku bylo 

zapsáno celkem osmnáct dětí, z toho  jeden žák plnící povinnou školní docházku v zahraničí 

podle §38 školského zákona. 

 

Do přípravné třídy bylo zařazeno celkem dvanáct dětí.  Přípravná třída je zřízena podle § 47 

zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do 

přípravné třídy vyrovná jejich nerovnoměrný vývoj; přednostně pro děti, kterým byl udělen 

odklad povinné školní docházky. Do přípravné třídy lze zařadit děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky.  

 

Do mateřské školy bylo zapsáno 19 nových dětí, z toho 4 dvouleté děti. 
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IV. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. Stručné vyhodnocení naplňování 

cílů školního vzdělávacího programu 
 

Priority ŠVP Cesta k vědění : 

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků. 

2) Rozvíjet harmonicky schopnosti žáků – nabídnutí dalších vzdělávacích aktivit. 

3) Pomoci žákům s hendikepem – zapojit do vzdělávacího procesu běžných tříd  

především v hodinách HV, VV, PČ. 

4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních  

aktivitách. 

5) Rozvíjení komunikačních schopností žáků v 

o mateřském jazyce, 

o cizím jazyce 

o v informačních a komunikačních technologiích 

o v sociálních vztazích 

 

Průběh školního roku, zejména prvního pololetí, byl ještě ovlivněn karanténními opatřeními 

proti epidemii Covid19. I když nedošlo k plošnému uzavření škol, důsledkem onemocnění, 

nebo karantény v rodině, byla vysoká absence žáků i učitelů.  

 

V rámci Šablon III byly realizovány projektové dny ve škole i mimo školu. Při jejich přípravě 

jsme spolupracovali s přizvanými odborníky. Tyto projekty nám umožnili realizovat vzdělávací 

aktivity v pro děti atraktivním prostředí (např. Chýnovská jeskyně, zámek Hluboká nad 

Vltavou, Červená Lhota, Anežský klášter). Žáci měli možnost prezentovat svoje vědomosti  

a dovednosti, aktivity spojené s těmito projekty byly zaměřeny na rozvoj komunikačních 

dovedností a spolupráce napříč ročníky. 

 

Zapojování žáků ze speciálních tříd do hodin v běžných třídách se nám v tomto školním roce 

nepodařilo realizovat. V současnosti jsou ve speciálních třídách vzděláváni žáci se závažnějším 

stupněm postižení, hůře se adaptují na změny, proto je jich zapojení do aktivit běžných tříd 

složitější. Vzhledem k zdravotním potížím těchto žáků jsme je také nechtěli ohrožovat rizikem 

nákazy Covid 19.  

 

Prospěch žáků na škole (k 30. 6. 2022 – běžné třídy ZŠ) 
 

Ročník Počet žáků 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli 

Neprospěli/neho

dnoceni 

1. 14 14 0 0 

2. 13 13 0 0 

3. 13 13 0 0 
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4. 11 8 2 0 

5. 12 10 2 0 

6. 15 6 9 0 

7. 4 1 2 1 

8. 12 5 6 0 

9. 9 7 2 0 

Celkem 103 77 23 1 

 

Z důvodu vysokého počtu zameškaných hodin nemohl být jeden žák hodnocen, takže 

nepostoupil do vyššího ročníku.  

Docházka žáků – počet zameškaných hodin za školní rok 2021/22 
 

Ročník 

Počet 

omluvených 

hodin 

 

Průměr na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Průměr na žáka 

1. 1647 117,64 0 0 

2. 1039 79,92 0 0 

3. 1784 137,23 0 0 

4. 1 297 129,70 0 0 

5. 1336 117,90 0 0 

6. 2635 175,66 0 0 

7. 400 100 638 159,5 

8. 1348 112,33 0 0 

9. 1889 209,88 0 0 

I.S 2009 334,83 0 0 

II.S 1350 225 0 0 

Celkem 16 734 127,74 638 4,87 

 

Příčinou vysokého počtu zameškaných hodin byla zvýšená nemocnost a karanténní 

opatření v důsledku epidemie Covid19, v jednom případě jsme řešili zanedbávání školní 

docházky - řešeno s OSPOD.  

Výsledky přijímacího řízení 

 

V tomto školním roce končilo v devátém ročníku 9 žáků, 1 žák se ucházel o studium na 

osmiletém gymnáziu. Informace k volbě dalšího studia získali žáci a jejich zákonní zástupci na 

schůzce se zástupci středních škol, výchovná poradkyně jim průběžně předávala propagační 

materiály jednotlivých škol, termíny dnů otevřených dveří. 
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Přehled vycházejících žáků školy a jejich umístění. 

   

 Počet žáků Dívek Chlapců 

z 9. ročníku 9 3 6 

z 5. ročníku 0 0 0 

ze 7. ročníku 0 0 0 

CELKEM 9 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Stupeň podpůrných opatření 

 

Počet žáků 

 

dle Vyhlášky 27/2016 Sb.:  

 PO 1  6 

PO 2 2 

PO 3 

9 

                       1MŠ 

                        2PT 

                        6 ZŠ 

PO 4 1 

dle  § 16 odst. 9 šk. zákona    

PO 4 5 

PO 5 7 

Celkem 30 

 

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 odpovídající stupni závažnosti a druhu jejich obtíží, která jim umožní zažít 

Typ studia Počet žáků 

4 leté maturitní studium 5 

3 leté učební obory 4 

6 leté gymnázium 0 

8 leté gymnázium 0 

Celkem 9      
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ve školním prostředí pocity úspěchu a bezpečí. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami koordinuje výchovný poradce.  

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 nebo podporu asistentem pedagoga. 

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

V tomto školním roce byli v naší škole vzděláváni tři žáci ukrajinské národnosti. Tito žáci 

pracují podle individuálního vzdělávacího plánu s asistentkou pedagoga. Tři hodiny českého 

jazyka v kmenové třídě jsou nahrazeny předmětem český jazyk pro cizince, kde je čeština 

vyučována jako cizí jazyk. Tito žáci byli vyšetřeni v PPP a mají 3. stupeň podpůrných opatření. 

V březnu do základní školy přibyli další dva žáci z Ukrajiny do ZŠ a dvě děti do MŠ status 

dočasného povolení k pobytu). Tito žáci byli zařazeni do běžných tříd, spolu s ostatními 

ukrajinskými žáky se účastnili výuky češtiny pro cizince. Asistentky pedagoga s nimi pracovali 

i během volnočasových aktivit ve školní družině. 

Přípravnou třídu navštěvovala jedna dívka ukrajinské národnosti, která pracovala s asistentkou 

pedagoga podle doporučení PPP. V mateřské škole to bylo jedno dítě vietnamské národnosti, 

v březnu přibyly dvě děti z Ukrajiny. Díky přítomnosti školní asistentky pedagoga financované 

ze ŠABLON III bylo možné těmto dětem poskytovat individuální podporu,  byly zakoupeny 

pomůcky a výukové materiály pro rozvoj komunikačních schopností dětí a žáků. 

Přehled o chování žáků  

Kázeňská opatření byla přijata v případech porušení školního řádu, za neomluvené absence 

byl u jednoho žáka snížený stupeň hodnocení chování. 

Třída 
Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Důtka TU Důtka ŘŠ 

Snížený 

stupeň 

chování 

2 

Snížený 

stupeň 

chování 

3 

I. 15 0 0 0 0 0 0 

II. 13 0 0 0 0 0 0 

III. 13 0 0 0 0 0 0 

IV. 11 1 0 0 0 0 0 

V. 12 0 0 0 0 0 0 

VI. 15 0 0 0 0 0 0 

VII. 4 0 0 0 0 1 0 

VIII. 12 0 0 1 0 0 0 

IX. 9 0 0 0 2 0 0 
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Spolupráce s PPP a SPC  

 

Žáci naší školy využívají především služeb Pedagogicko-psychologické poradny Středo- 

českého kraje – odloučeného pracoviště Příbram.  

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

zaměřují na jednotlivé druhy postižení. Pracovníci těchto zařízení provádějí metodické 

konzultace s vyučujícími a výchovným poradcem.  

 

Školní poradenské pracoviště  

Školní poradenské pracoviště 

Výchovná poradkyně  Mgr. Lýdia Milanovská 

 lydia.milanovska@zsmskamyknv.cz 

Metodička prevence  Bc. Petra Chýlová 

 petra.chylova@zsmskamyknv.cz 

 

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  

VI. Prevence rizikového chování 
 

Prevenci rizikového chování se věnujeme průběžně po celý školní rok. Na možná rizika 

upozorňujeme žáky v rámci běžné výuky, dále prostřednictvím přednášek a besed s odborníky  

zabývajících se touto problematikou. V důsledku karanténních opatření nebylo v posledním 

období mnoho možností realizovat tento druh preventivních opatření. 

Důležitou součástí prevence nežádoucího chování jsou také zájmové kroužky, aktivity školního 

parlamentu, účast na kulturních a sportovních akcích, dlouhodobé projekty, také společný pobyt 

žáků na škole v přírodě, kterou každoročně organizujeme. 
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VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI 

PREVENCE 

 

  

Pedagogičtí pracovníci mají možnost nahlédnout do 

Metodických doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních (materiál je všem přístupný v elektronické i v 

tištěné podobě). 

 

Prevence rizikového chování ve 

výuce 

Na I. stupni se s jednotlivými tématy děti setkávají 

především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě, na II. 

stupni v mnoha předmětech - občanská výchova, 

výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, dějepis, český 

jazyk a literatura. (podrobně uvedeno v Preventivním 

programu školy).  

 
 

Metody práce se žáky K práci s tématy využíváme metod výkladu, samostatné 

práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové 

práce, kooperace,  besedy, přednášky. 

 

Poradenské služby ve škole Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence. 

Jejich služby jsou určeny žákům, zákonným zástupcům a 

pedagogům. Prevenci rizikových jevů chceme 

v budoucnu věnovat větší pozornost, mimo jiné také  

zvýšením kvalifikace metodičky prevence 

akreditovaným specializačním studiem. 

Informace na nástěnce metodika prevence, Schránka 

důvěry pro žáky,  

Práce se školním parlamentem. 

 

Specifická primární prevence  

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – 3. – 5. ročník 

17. 9. 2021 – instruktáž pro žáky ve třídě 

24.9.2021– Pravidla silničního provozu na dopravním 

hřišti 

Realizátor programu: Autoklub Pb – BESIP club 

Dětské dopravní hřiště v Příbrami 

 

Lyžařský výcvik MONÍNEC 

MŠ, PT, 1. ročník 

Cíl programu: Zdravý životní styl 

 

 

16. 10. PD –DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY 

Cíl programu: Zdravý životní styl 

Realizátor programu: Třídní učitelé 
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PLAVECKÝ VÝCVIK žáků 2. - 5. ročníku 

Cíl programu: Naplňování cílů MŠMT 

Realizátor programu: Plavecký bazén Příbram 

Nespecifická primární 

prevence 

Akce školy - pobyt v přírodě, exkurze, výlety, tematicky 

zaměřené projektové dny. 

Nabídka kroužků: 

Zájmové kroužky organizované pedagoy školy: 

Výtvarné tvoření – 1. -4. ročník 

Turistický kroužek – PT, 1.- 5. ročník 

Sportovní hry  - 1. – 4. ročník 

Zábavná matematika – 3. – 4. ročník 

Přírodovědný kroužek – 5. ročník 

Kroužek vaření - 4. – 6. ročník 

 

Práce s třídními kolektivy Dotazníkové šetření třídního klimatu ve IV. třídě 

Třídnické hodiny 

Práce s kolektivem – třídní učitelka společně 

s výchovnou poradkyní 

Výskyt rizikového chování ve 

školním roce  

 

Alkohol: 0 

Drogy: 0 

Kouření: 0 

Podezření na šikanu: 0 

Kyberšikana: 0 

Vandalismus: 0 

Rasismus a extremistická hnutí: 1 

Sebepoškozování: 1 

Netolismus: 0 

Poruchy příjmu potravy: 0 

Záškoláctví: 1 

 

 

Podpora vlastní aktivity žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností  

 
Školní parlament - je sestaven ze zástupců jednotlivých tříd od 3. do 9. ročníku. Žáci jejich 

prostřednictvím předkládají vedení školy návrhy a připomínky ke vzdělávání, školnímu 

prostředí, organizují si vlastní akce napříč všemi třídami. Členové parlamentu pomáhají 

předcházet a zabraňovat negativním jevům jako šikana, ubližování druhým, ničení školního 

majetku atd., připomínají svým spolužákům dodržování školního řádu. 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

DVPP by mělo být realizováno zejména formou kurzů a seminářů akreditovaných MŠMT. 

Základním  parametrem  pro  výběr  konkrétního  vzdělávání  jsou  potřeby  školy a rozpočet 

školy. Před ostatním studiem má přednost studium  k získání  kvalifikace  nezbytné  pro  výkon  

povolání  podle  zákona o pedagogických pracovnících  nebo pracovním zařazení podle 

vyhlášky 317/2005 Sb. (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného  

poradce,  koordinátora  informačních  a  komunikačních technologií, koordinátora  školních  

vzdělávacích  programů,  preventistu  sociálně  patologických jevů a koordinátora 

environmentální výchovy). 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Vzdělávací akce Účastník 

BOZP + PO  Všichni zaměstnanci 

Škola v krizových situacích – první pomoc Pedagogičtí pracovníci 

Asistent pedagoga ve výuce  Pedagogičtí pracovníci 

Aktiv výchovných poradců Výchovná poradkyně 

EduTek 2022 - Jak na digitální kompetence 

a robotiku? 

Milanovská 

Integrovaná tematická výuka Folbrechtová 

EDHANCE Petrovová, Milanovská, Suchopárová 

Jak poznat a vzdělávat nadaného žáka Prášková 

Letní škola prožitkového tvoření Prášková 

Nadchněte děti pro tvoření Prášková 

 

Tato oblast byla v posledních letech opomíjena, v příštím roce se zaměříme na kvalifikační 

studium  potřebné pro výkon specializovaných činností (metodik prevence, koordinátor IT) a 

vzhledem k nástupu nového vedení také kvalifikační studium pro ředitele škol.  
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Typ akce  Zúčastnění žáci 

 

Poznámka  

 
DEN NEZISKOVEK 

 

ZŠ a  MŠ Prezentace na akci obce 

Projektový den mimo školu   

SLADOVNA PÍSEK  

 

 

 

Přípravná třída – 1. ročník 

3. – 5. ročník 

Programy realizované v Sladovně 

Písek – 27. 9. 2021,  
Projekty: 

Příběhy z mraveniště 

Příběh animace 

financováno ŠABLONYIII 

 

VYSTOUPENÍ KE DNI 

SENIORŮ 

PT 10. 10. 2022 

Vystoupení dětí na obecním úřadě 

Drakiáda na Trojanově vrchu Akce školní družiny 19.10.2021 

 

Halloween a Dušičky  ZŠ Soutěž o nejlepší výzdobu třídy a 

halloweenskou masku - školního 

parlamentu (9. třída) 

 

Projektový den mimo školu: 

Gotika je když… – NG Praha – 

Anežský klášter 

6. – 9. ročník Prohlídka expozice gotického 

umění v Anežském klášteře – 

26.10. 2021, propojení s výukou 

financováno ŠABLONYIII 

Projektový den mimo školu 

Národní technické muzeum Praha 

6. – 9. ročník Prohlídka expozice Národního 

technického muzea v Praze, 

propojení s výukou – 10. 11. 2021 

financováno ŠABLONYIII 

 

 

Jak se chovat před a během 

mimořádných událostí 

PT – 5. ročník Organizace:  Farní charita Nový 

Knín 

Dílny – ADVENTNÍ VĚNCE III. oddělení ŠD 16. 11. 2021 

 

Lyžařský kurz na Monínci MŠ, PT a 1. ročník 17. 11. – 21. 1. 2021 

 

PES POMOCNÍK PT – 3. ročník 23. 11. 2021 

Ukázka práce s asistenčním psem 

 

Projektový den 

POZNÁVÁME PŘÍRODU 

Akce školní družiny 23. 11. 2021, financováno 

ŠABLONYIII 

Projektový den mimo školu: 

Po stopách pravěku – 

DINOSAURIA Praha 

Školní družina 24.11. 2021 

financováno ŠABLONYIII 

Mikulášská nadílka ZŠ  

Projektový den 

ČESKÉ VÁNOCE 

ZŠ Dílny, připomenutí vánočních 

tradic – 26.11. 2021 

 

Projektový den: 

MASOPUST 

3. ročník Masopustní tradice, smažení 

koblih 
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KARNEVAL ŠD Připravila ŠD spolu s žáky 9. 

ročníku 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ 

SOUTĚŽE 

ZŠ 3. 3. 2022 

Projektový den 

SVĚTOVÝ DEN VODY  

2. ročník 24. 3. 2022 

Velikonoční dílny na školním 

dvoře 

Pro žáky a rodiče žáků 

školy 

7. 4. 2022 

DEN ZEMĚ ZŠ 22. 4. 2022 – úklid v okolí školy a 

obce 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PT 23. 4. 2022 

Vystoupení na obecním úřadě 

Projektový den: ČARODĚJNICE 

ČARODĚJNICKÁ STEZKA NA 

TROJANOVĚ VRCHU  

PT – 5. ročník 

ŠD 

Soutěže a hry na zahradě školy 

 

DUHOVÝ TÝDEN ZŠ Akce přípravné třídy 

 

MDD ZŠ Oslava na školní zahradě 

Projektový den mimo školu: 

Zámek a ZOO HLUBOKÁ NAD 

VLTAVOU 

ZŠ a MŠ 2. 6. 2022 

Projekty: 

Jak se žilo kdysi 

Poznáváme památky Jihočeského 

kraje 

Stavební slohy 

financováno ŠABLONYIII 

FLORBALOVÝ TURNAJ 

V DOLNÍCH HBITECH 

ZŠ – mužstvo vybrané 

z žáků 3. – 5. ročníku 

10. 6. 2022 

Obsadili 2. místo 

 

LETNÍ POBYT V PŘÍRODĚ ZŠ a MŠ 13. 6. – 17. 6. 2022  

Chlum u Třeboně 

Projektový den mimo školu: 

Zámek ČERVENÁ LHOTA a 

HRAD CHOUSTNÍK 

ZŠ 

 

PT – 2. ročník 

3. – 5- ročník 

 

6. – 9. ročník 

13. 6. 2022 

Projekty: 

Jak se žilo kdysi 

Poznáváme památky Jihočeského 

kraje 

Stavební slohy 

financováno ŠABLONYIII 

Projektový den mimo školu: 

CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ 

 

 

1. – 2. ročník 

3. – 5. ročník 

8. -9. ročník 

17. 6. 2022 

Projekty: 

Kde žijí skřítci 

Jeskynní ekosystém 

Chýnovské vápence 

financováno ŠABLONYIII 

Akce v MŠ 
 

 Jablíčkobraní   

Zemědělské muzeum Prah 

Povídání o zvířátkách  

Podzimní barevný týden ve 

školce 

Krtek a kamarádi   

Akce na zahradě MŠ pro děti a rodiče MŠ+PT  

Celodenní výlet 

Akce s odborníkem 

 

Domov fauny Hrachov 
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Divadlo V MŠ- ,,Podzimní 

pohádka o drakovi“ – 

dopoledne 

Mikuláš V MŠ  

Lyžařská škola Monine 

 

Divadýlko s úsměvem „O 

neposlušných kůzlátkách“ 

Zapojení se do projektu 

,,Krabice od srdce“ 

Výlet do Zduchovic  

Vynášení paní zimy 

24. 3. Den otevřených dveří v 

MŠ 

Výlet do divadla v Příbrami- 

Pohádka ,,O Pejskovi a 

kočičce“ 

Velikonoční dílničky pro děti a 

rodiče 

Projektový den ,,Život včel“  

Pálení čarodějnic na zahradě 

MŠ akce pro děti a rodiče 

Návštěva hornického muzea v 

Příbrami 

5.5. - 6. 5. Přespávání v MŠ 

 Celodenní výlet vlakem do 

Krokodýlí farmy v Protivíně 

,,Pohádkové         pověsti a 

skřítci“ 

Exkurze na kuřátka Do Velké 

Den dětí s Kamýckými hasiči u 

řeky 

Návštěva Kamýcké knihovny 

Školka v přírodě 

Cvičení jógy v MŠ s lektorkou 

Kristýnou Čandovou 

Výlet do Petrovic – Lesní 

stezky 

Rozloučení s předškoláky na 

zahradě MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc dětem prchajícím před válkou 

 

 

 

 

 

Divadlo v Příbrami 

 

 

 

Včelař pan Dvořák 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Čechovy stodoly s programem 

 

 
 



20 
 

IX. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč 

Za rok 2021 (k 31.12.) 
Za 1. pololetí roku 2022 

 (k 30.6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Hospodářská Hlavní  Hospodářská 

Náklady celkem 23818528,67 1374457,51 12375340,61 212664,58 

Výnosy celkem 23770611,15 1161260,11 11850621,25 450958,53 

z 

toho 

příspěvky a dotace na provoz (obec) 22753410 0 11059193 0 

ostatní výnosy 1017201,15 1161260,11 791428 450958,53 

Hospodářský výsledek před zdaněním 
        

-47917,6 -213197,4 -524719 238294 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2021 (k 31.12.) 

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (NIV) 20750799 

Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (NIV) 1578351 

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje 

ze státního rozpočtu přes účet kraje celkem (NIV) 
20750799 

z 

toho 

platy 14892096 

OON (ostatní osobní náklady) 132630 

Odvod sociálního a zdravotního pojištění 5073391 

Příspěvek do FKSP 297874 

Ostatní neiv.výdaje (ONIV) 354808 

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z 

rozpočtu zřizovatele celkem (NIV) 
1578351 

z 

toho 

Pravidelný měsíční příspěvek od zřizovatele 1500000 

Mimořáný příspěvek od zřizovatele  78351 

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, Šablony, granty 

kraje, atd.) 
424260 
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. X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou  

školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena fyzicky žádná inspekční činnost ČŠI; inspekční 

činnosti probíhaly formou dotazníkových šetření.  

V květnu proběhlo on-line testování znalostí žáků 9. ročníku z matematiky a českého jazyka. 

 

Závěr 

 
Školní rok 2021/22 byl opět rokem náročným a plným změn. Po nečekané rezignaci ředitele 

školy pověřil zřizovatel dočasným vedením  bývalou ředitelku Ing. Alenu Suchopárovou, která 

nastoupila do funkce 1. 3. 2022, pomohla nám překonat toto složité období a školu vedla až do 

začátku nového školního roku.  

Do budoucího období je potřebné zajistit stabilitu pedagogického sboru a vytvořit aktivní tým, 

který se bude podílet na vytváření příznivého klimatu naší školy a plnění všech úkolů, které 

před nás staví tato neklidná doba.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat zřizovateli za podporu školy a doufám, že i nadále nás bude 

podporovat při naplňování vize naši školy, kterou vidíme jako moderní a otevřenou vzdělávací 

instituci.  

 

 
Mgr. Lýdia Milanovská 

      ředitelka školy 
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