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Úvod
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je příspěvkovou organizací města Příbram.
Jako samostatná právnická osoba ve smyslu obchodního zákoníku a statutu, který nabyl
platnosti dne 1.7.1992, poskytuje žákům základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem
č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy.
Škola vykonává i vedlejší hospodářskou respektive doplňkovou činnost podle obecně platných
právních předpisů, a to v takových činnostech a rozsahu, který není na úkor jejího poslání.
Škola

historicky

patří

mezi

nejstarší

příbramské

školy,

neboť

je

přímou

pokračovatelkou příbramské měšťanské školy pro chlapce, která byla založena v roce 1888.
Nyní je umístěna v pavilónových budovách z roku 1987 a nachází se v příjemném a klidném
prostředí poblíž Svaté Hory s velmi dobrou dopravní dostupností ze všech částí města Příbram.
V tomto školním roce proběhly oslavy 120. výročí založení školy. Byl vydán Almanach školy.
Ve škole se každoročně navyšuje počet žáků. Dokazuje to i zápis prvňáčků pro příští
školní rok, kdy budou otevřeny tři první třídy. Úměrně tomu narůstá i počet dětí ve školní
družině. Škola je naplněná na hranici své kapacity a z tohoto důvodu musíme využívat odborné
učebny jako kmenové. Vedení školy, pedagogové, rodiče a žáci by uvítali ze strany svého
zřizovatele (město Příbram) ukončení pronájmu jednoho pavilonu školy Gymnáziu pod Svatou
Horou, Příbram (zřizovatel Středočeský kraj), který je součástí areálu školy. Základní škola by
tyto prostory plně využila.
Město Příbram, které je zřizovatelem školy, se zajímá a stará společně s vedením školy
o zvyšování úrovně materiálně technických podmínek pro činnost školy. Ve školním roce
1999/2000 byla přestavěna uhelná kotelna na plynovou s automatickým provozem, provedeny
opravy sekundárního topného systému. Ve školním roce 2000/2001 byla provedena oprava
zateplení pláště budov školy, zahájena postupná obnova podlahových krytin a školních lavic ve
třídách, v dalších letech byl uskutečněn nákup nové telefonní ústředny, byla nainstalována
vstupní mříž, byla zahájena postupná rekonstrukce sociálních zařízení školy, oprava
a rekonstrukce schodiště do školní jídelny, byly provedeny nátěry oken apod.. Ve školním roce
2006/07 proběhla první etapa rekonstrukce a modernizace školní jídelny respektive kuchyně,
proběhla výměna světel a rekonstrukce podlah v tělocvičnách, rekonstrukce sprch v pavilonu
tělocvičen. Ve školním roce 2008/2009 byla dokončena rekonstrukce všech sociálních zařízení,
rekonstruována odborná učebna fyziky a byly průběžně modernizovány odborné učebny a třídy.
Doufáme, že velmi dobrá spolupráce vedení školy s Městským úřadem Příbram vyústí i
v další finanční pomoc při zajištění více než potřebných investičních akcí. Nejvíce ze všeho si
žáci školy, pedagogové i rodiče žáků přejí uskutečnění rekonstrukce a modernizace školního
hřiště, jehož projektová dokumentace je již dávno připravena. Škola se sportovním zaměřením,
velmi dobře reprezentující město Příbram, a to v celorepublikovém měřítku, by si již nové
a moderní školní hřiště zcela jistě zasloužila.
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1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
název školy

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram

adresa školy

Balbínova 328, Příbram II, 261 01

právní forma

příspěvková organizace

IČO

42 73 06 86

IZO

600 054 543

identifikátor školy

52 041
ředitel :
Mgr. Petr Ročňák
statutární zástupce : Mgr. Jitka Pružinová
zástupce ředitele 2 : Mgr. Roman Behún
tel.: 318 40 11 51
m.tel.: 602 154 292
fax: 318 40 11 50
e-mail: 1zs@pbm.czn.cz ; skola@1zs-pb.cz
www: www.1zs-pb.cz

vedení školy

Kontakty

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele

město Příbram - Městský úřad Příbram

adresa zřizovatele

Tyršova 108, Příbram I, 261 19

kontakty

tel.: 318 40 22 11
fax: 318 63 10 14
e-mail : e-podatelna@pribram-city.cz

1.3 Součásti školy
součásti

kapacita

Základní škola

600 žáků

Školní družina

220 žáků

Školní klub

180 žáků

Školní jídelna základní školy

950 jídel
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1.4 Základní údaje o součástech školy
Počet tříd počet oddělení

Počet žáků / dětí

Počet žáků/ dětí
na třídu

Počet žáků na
pedagoga

1. stupeň ZŠ

12

279

23,25

x

2. stupeň ZŠ

9

236

26,22

x

Celkem škola

21

515

24,52

15,61

Školní družina

7

210

30

x

Školní klub

x

168

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

472

x

x

Školní jídelna Gy

x

175

x

x

Součást školy

4 žáci dle § 38

dle statistických výkazů k 31.10.2008

1.5 Materiálně-technické podmínky školy
Ve školním roce 2008/2009 byli žáci školy rozřazeni do 21 tříd. Na I. stupni základní
školy bylo 12 tříd a na druhém stupni 9 tříd. Z kapacitních důvodů (zmíněno již v úvodu)
nemohly být zřízeny kmenové třídy a některé odborné učebny musely být permanentně
obsazeny. Zachovány byly pouze odborné učebny multimediální výchovy, hudební výchovy,
cizích jazyků a výtvarné výchovy. V odborných učebnách chemie, fyziky, přírodopisu,
matematiky, českého jazyka a zeměpisu – dějepisu byly umístěny kmenové třídy.
Psychohygienické podmínky vyučování jsou neustále vylepšovány. Na začátku školního
roku byla započata výuka v nové odborné učebné fyziky rekonstruované podle současných
požadavků moderního způsobu vyučování. Byla přeinstalována nevyhovující zářivková tělesa
a nahrazena výkonnějšími i z hlediska hygienických norem vhodnějšími zářivkovými tělesy.
V učebně byla vytvořena stupňovitá podlaha. Byl nainstalován audiovizuální systém včetně
interaktivní tabule. Celá učebna byla zasíťována tak, že na každém žákovském místě je možné
připojení do školní počítačové sítě a na Internet a každý žák má své pracoviště k výukovým
fyzikálním pokusům. Ke konci školního roku byly stejným způsobem započaty rekonstrukce
odborných učeben chemie a pro výuku cizích jazyků.
Žákovský nábytek postupně prochází obměnou, aby splnil veškeré vysoké nároky na
psychohygienu žáků ve vyučování. Vyměnit nábytek zbývá pouze v místnostech školní družiny.
Všechny učebny jsou postupně doplňovány pomůckami z aktuálních nabídek firem
zabývajících se výrobou a prodejem školních učebních pomůcek.
Školní zahrada a venkovní učebna jsou využívány nejen k výuce, ale i jako odpočinkové
zóny školy – venkovní herna pro školní družinu. Své zázemí tady našel i včelařský kroužek,
organizovaný při školním klubu.
Školní tělocvičny jsou udržovány ve výborném stavu a je pravidelně před zahájením
školního roku prováděna revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičen.
Podstatně horší je situace u školního hřiště, které se škola snaží svými silami
a prostředky udržovat v provozuschopném stavu (zmíněno též v úvodu).
Vybavení kabinetů dosahuje vysoké úrovně. Učitelé mají ve svých kabinetech počítače
s možností přístupu na Internet a do školního intranetu, a tím je jim dána možnost přípravy na
vyučování i s využitím množství výukových programů.
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1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení

13.červen 2005

Počet členů školské rady

6
Městský úřad Příbram,Tyršova 108, Příbram I, 261 19
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01
skola@1zs-pb.cz

Kontakt

1.7 Údaje o občanských sdruženích při škole
Název

Rada rodičů

Registrace

MV ČR

Zaměření

spolupráce rodičů se školou

Kontakt

ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01
rada.rodicu@1zs-pb.cz

Název

Školní sportovní klub

Registrace

ASŠK ČR

Zaměření

Organizace sportovního vyžití žáků školy

Kontakt

ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01

Název

Volejbalový klub pod Svatou Horou

Registrace

MV ČR

Zaměření

Organizace a zajištění sportovní volejbalové přípravy
sportovních tříd ve spolupráci se školou a TJ Baník
Příbram a VO Příbram

Kontakt

ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01
volejbal@1zs-pb.cz

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
a) nová soustava
Kód

Obor vzdělání

Poznámky

Zařazené ročníky - třídy

79-01-C/01

Základní škola

RVP

1., 2., 6. a 7. ročník
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b) dobíhající soustava

Kód

Obor vzdělání

Kód oborů
podle
dřívějších
předpisů

79-01-C/001

Základní škola

nebyl
přidělen

Zařazené ročníky - třídy

3., 4., 5., 8., 9. ročník

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program

Zařazené ročníky - třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j. 16 847/96-2
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠVP (Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání - RVP,
č.j. 31 504/2004-22) „Škola pro zdravý život“
Rozšířené vyučování:
č.j. 29 738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy)

3., 4., 5., 8., 9. ročník
1., 2, 6. a 7. ročník
VIII.E, IX.E

Vzdělávání a výchova probíhají podle schváleného vzdělávacího programu Základní
škola, č.j. 16 847/96-2, včetně úprav a doplňků schválených MŠMT.
Na 2. stupni školy jsou zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (VIII.E a IX.E)
se vzdělávacím programem Základní škola, č.j. 16 847/96-2 v souladu s modelovým učebním
plánem č.j. 29 738/96-22-50 a dále třídy VI.E a VII.E, kde výuka a vzdělávání probíhá v souladu
s RVP č.j. 31 504/2004-22 a se ŠVP. Jedná se o třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy sportovní třídy zaměřené na volejbal s dotací MŠMT VO Příbram prostřednictvím Českého
volejbalového svazu, a to na sportovní přípravu a rozvoj sportovně talentované mládeže.
V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsou naplňovány programy dopravní výchovy,
výchovy ke zdraví, environmentální výchovy, volby povolání, ochrany za mimořádných situací,
multikulturní výchovy, primární protidrogové prevence apod.
Žákům školy byly ve školním roce 2008/2009 nabídnuty volitelné předměty :
Školní vzdělávací program :

6. ročník

Matematický seminář
Seminář z českého jazyka
Seminář z přírodovědných předmětů
Seminář společenskovědních předmětů
Sportovní příprava

7. ročník

Seminář z českého jazyka
Základy ruského jazyka
Základy německého jazyka
Informatika
Seminář společenskovědních předmětů
Konverzace v anglickém jazyce
Matematický seminář
Sportovní příprava
Sportovní hry
Esteticko - výtvarný seminář
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Program Základní škola :

8. až 9. ročník Seminář z českého jazyka
Základy ruského jazyka
Základy německého jazyka
Informatika
Seminář společenskovědních předmětů
Konverzace v anglickém jazyce
Matematický seminář
Sportovní hry
Esteticko - výtvarný seminář

Žákům školy byly ve školním roce 2008/2009 nabídnuty tyto nepovinné předměty :
IV.B, V.B
VI.E

Sportovní výchova
Sportovní příprava

Výuka byla realizována u předmětů, jejichž názvy jsou podtrženy.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

59

Počet učitelů ZŠ

33

Počet vychovatelů ŠD a ŠK

8

Počet správních zaměstnanců ZŠ

10

Počet správních zaměstnanců ŠJ

8

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Učitelé, vychovatelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram,
kteří ve školním roce 2008/2009 přestali být zaměstnanci školy
učitelé

ukončení

důvod odchodu

kvalifikace

úvazek

Svobodová T.

31.7. 2009

Výpověď podaná zaměstnancem

PedF

1,00

Vošmiková M.

30.6. 2009

Pracovní poměr na dobu určitou

PedF

Část.úvazek

Karasová D.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Nesporá A.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Sýkorová M.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Smíšková D.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Havlíčková H.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek
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Učitelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram
s termínovaným pracovním poměrem ve školním roce 2008/2009,
se kterými je počítáno i v dalším školním roce
učitelé

ukončení

druh prac.poměru

kvalifikace

úvazek

Havlíčková H.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Karasová D.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Nesporá A.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Sýkorová M.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Smíšková D.

30.6. 2009 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Personální pedagogické obsazení na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram ve školním roce 2008 - 2009
dosažené
skutečně vyučované
pedagog.
vzdělání/název
aprobace
praxe (roky)
předměty
školy
Čj - Vv
Čj, Vv, Esv
1 Baumruková G. VŠ, ZČU PedF
18
VŠ, ZČU PedF
1.stupeň -Tv
Tv, Vzd, Spv
2 Behún R.
17
3 Buralt O.
VŠ, PřF UK
Ze - Ma
Ze, Ma
3
Gymnázium
--Ze,Děj,Vob,Prč,Tv,Spp
4 Eliáš R.
3
5 Figurová Z.
VŠ, UP PF
Spec. ped.
1.stupeň, TIP
23
6 Hausnerová H. VŠ, ZČU PedF
1.stupeň
1.stupeň, Čj
24
7 Havlíčková H.
VŠ, PedF UK
Ma - Vv
Ma
39
8 Hrbek J.
VŠ, PedF UK On -Pedagogika Vob, Rv, Inf, Prč, Fy, Svs
26
9 Janovská M.
SPgŠ
vychovatelství
asistent pedagoga
23
10 Ježková H.
SŠ, SPgŠ
vychovatelství
1.stupeň
14
11 Karasová D.
VŠ, PedF UK
1.stupeň -Vv
Aj, KAj, Vv
43
12 Kloučková L.
SŠ, DPS
vychovatelství
Tv, Prč, Vzd, Spp
4
13 Kraftová H.
SŠ, SPgŠ
stud. VŠ ped.
1.stupeň
19
14 Mecová O.
VŠ, ZČU PedF
Čj - On
Čj, Ov
25
15 Nesporá A.
VŠ, PedF JČU
Přír-Zzv
Přír, Prč, Vob, Rv, SPř
39
16 Poslušná P.
VŠ, ZČU PedF
1.stupeň
1.stupeň
9
17 Pružinová J.
VŠ, PedF UK
Ma - On
Ma
28
18 Rážová L.
VŠ, ZČU PedF
1.stupeň
1.stupeň
9
19 Ročňák P.
VŠ, FTVS UK
Tv - On
Tv, Spp
30
odb.před.
Fy, Děj, Hv
20 Roub J.
SŠ, SPŠ, DPS
24
21 Rožcová D.
VŠ, PedF UK
1.stupeň
1.stupeň
16
1.stupeň - Aj
Aj, Čjs
22 Sedláčková Š.
VŠ; PedF JEP
3
23 Smíšková D.
VŠ, PedF UK
Ma - Zpv
Aj, Ma
35
24 Sudová L.
VŠ, ZČU PedF
1.stupeň
1.stupeň
10
Ma, Aj
25 Suchopárová A. VŠ, VŠZ , DPS ek.odb.před. -Aj
27
Výp.tech.
Aj
Inf,
Aj
26 Svobodová T.
VŠ, ZČU PedF
3
Čj - Rj
Nj, Dě, ZRj, Čjl
27 Sýkorová M.
VŠ, PedF JČU
39
28 Těhlová S.
VŠ, ZČU PedF
1.stupeň
1.stupeň
9
VŠ,
ZČU
PedF
29 Truhlářová D.
1.stupeň
1.stupeň
19
30 Tylová D.
VŠ,PedF UHK
1.stupeň
1.stupeň
20
31 Umlauf J.
VŠ, PedF UK
TV, BrV
29
Tv, Ma,Prč, Ze, Ov, Rv
32 Umlaufová A.
VŠ, PedF UK
1.stupeň
1.stupeň
28
33 Vondráková M. VŠ, PedF UK
Bi, Ch
Přír, Che, Vob, Rv
9
--Hv, Vv
34 Vošahlíková J. VŠ ERS, SPgŠ
15
Inf, Ms
35 Vošmiková M. VŠ, PedF JČU Ma – Výp.tech.
0

učitelé

11

poznámka
výchovný poradce
zástupce ředitele
část. úvazek
do 30.6.2010

část.úvazek
část.úvazek
část.úv. do 30.6.2009
část.úv. do 30.6.2009

část.úv. do 30.6.2009
zástupce ředitele
ředitel

část.úv. do 30.6.2009
část.úvazek
část.úv. do 30.6.2009

část.úv. do 30.6.2009
část.úvazek

dosažené
vzdělání/název
školy
SPgŠ
PedF UK DPS
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
VŠ ERS, SPgŠ

Vychovatelé
ŠD a ŠK
1
2
3
4
5
6
7
8

Drašnarová M.
Havlovicová D.
Honcová J.
Janovská M.
Kášová M.
Králová J.
Podzimková L.
Vošahlíková

aprobace

skutečně vyučované
předměty

pedagog.
praxe(roky)

vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství

vychovatelka ŠD a ŠK
vychovatelka ŠD a ŠK
vychovatelka ŠD a ŠK
vychovatelka ŠD a ŠK
vychovatelka ŠD a ŠK
ved. vychovatelka ŠK
ved. vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD a ŠK

9
3
25
23
19
30
20
15

poznámka
část.úv.
část.úv.
část.úv.
část.úv.
část.úv.
část.úv. do 30.6.2010

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace

v%

Aprobovanost ve výuce

v%

Učitelé 1. stupně

85%

Učitelé 1. stupně

85%

Učitelé 2. stupně

91%

Učitelé 2. stupně

76%

Vychovatelky ŠD, ŠK

100%

Vychovatelky ŠD, ŠK

100%

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

v důchodovém
věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1

5

2

15

4

9

0

0

0

5

7

34

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

provozní pracovníci
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bartošová Z.
Bernášková J.
Blažková M.
Franková M.
Fremrová V.
Juhošová L.
Kolářová H.
Makovcová A.
Maršálková A.

dosažené vzdělání

pracovní funkce

úvazek

VOB
SOU
USO
USO
USO
VOB
UO
základní
základní

Uklízečka
Provozní pracovník společného stravování
Uklízečka
Finanční účetní
Mzdová účetní
Hlavní kuchařka
Uklízečka
Provozní pracovník společného stravování
Provozní pracovník společného stravování

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

12

provozní pracovníci
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Matějovská D.
Pavlíková D.
Poláčková M.
Rusová D.
Spál E.
Steinbachová D.
Svobodová V.
Vůchová L.
Wágner A.
Zachová M.

dosažené vzdělání

pracovní funkce

úvazek

základní
UO
základní
SO
UO
VOB
UO
VOB
VOB
úplné střední odborné

Provozní pracovník společného stravování
Uklízečka
Provozní pracovník společného stravování
Správce hřiště a tělocvičny
Asistent školníka - údržbář
Uklízečka
Uklízečka
Provozní pracovník společného stravování
Školník - údržbář
Vedoucí školní jídelny

1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Pedagogický sbor
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4. Organizace řízení školy

ŘEDITEL

ŠKOLY
Poradní orgány

Zástupce ředitele školy 1
Zástupce ředitele školy 2

Sekretariát

Vedoucí školní jídelny

Výchovný poradce

Školník

vedoucí kuchařka

vedoucí metodických komisí vedoucí vychovatelky ŠD,ŠK
učitelé 1. a 2. stupně

vychovatelé ŠD,ŠK

kuchařky

uklízečky, topič, pracovník VPP

Pedagogická rada školy a metodické komise jednotlivých vzdělávacích oborů (poradní
orgány ředitele školy) se během školního roku v souladu se svými plány činnosti pravidelně
scházely a pracovaly.
„Rada rodičů“ při ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, jako jeden z poradních orgánů ředitele
školy, je oficiálně zaregistrována na MV ČR jako občanské sdružení a pravidelně pracovala celý
školní rok. Vliv Rady rodičů na chod školy a její spolupráce s vedením školy se neustále
zkvalitňuje a zefektivňuje.
Během školního roku 2008/2009 se pravidelně scházel a pracoval „Žákovský parlament“
(další poradní orgán ředitele školy), který tvoří zástupci žáků jednotlivých tříd.

5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
5.1 Zápis k povinné školní docházce
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 83 dětí. O odklad školní docházky požádalo
prostřednictvím zákonných zástupců 15 žáků, kterým bylo ve správním řízení vyhověno. Ještě
nastoupil 1 žák, který byl původně zapsaný na jiné škole. Dva žáci přestoupili na jinou školu.
Do 1. ročníku pro školní rok 2008 - 2009 bylo zařazeno 67 žáků.
5.2 Výsledky přijímacího řízení
Přijímacích řízení na střední školy se zúčastnilo celkem 47 žáků z 9. ročníku, 6 žáků z 8. tříd
a 1 žák ze 7. ročníku. Všichni tito žáci byli zařazeni a umístěni do středních škol či odborných
učilišť, 36 žáků na střední školy končící maturitou, z toho 12 žáků na gymnázium, 17 žáků na
střední odborná učiliště a 1 žák na odborné učiliště.
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Z 5. ročníku uspěli při přijímacím řízení a k 1. září 2009 odchází na Gymnázium Příbram,
ul. Legionářů 5 žáků. Ze 7. ročníku odešlo na Gymnázium pod Svatou Horou 5 žáků.

střední škola

třída
5.A
5.B
7. A
7. E
8. A
8. E
9. A
9. E
kluci holky
celkem ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑

∑

počet žáků
27 19 10 29 14 16 30 13 14 27 15 15 30 14 14 28 8 16 24 14 9 23
k 30.6.08 10 17

218

3 2 5

Gy Pb

1 3 4

Gy Sv.H.

1 1 2 5 2 7

14

1 1 2

7

1 1

1 1 2 5

SPŠ Pb

1

SOŠ Dubno

SPgŠ Beroun
OA Pb
OA Sedlčany
Gy Waldorf. Pb
SOŠ Praha 5
SOŠ,SOU Pha 4
SOU obch.Pha 2
SZŠ Praha 1

p o č e t p řija t ý c h ž á k ů (k lu c i, h o lk y , c e lk e m )

SOŠ adm.Praha

SOU Waldorf.Pb

1

2

2 2

2

1 1

1

1 1

1 1

2

1 2 3

2 2

5

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1 2

2

1 1

1

1 1

1

1 1 2

2

1

1

1
1

SOU Dubno
1

ISŠ (SOU) Pb
1

SOU Hluboš
1

SOU+PŠ Pb
0

5

1

1 1

1

4

1 1

2

1

2

4 4

5

2

4

1 1

2

1 2

1
5

7
1

1

SOU Sedlčany

Ce lke m

1
1 1 1

ISŠ Pb
SOŠ Březnice

5

24

23

64

5

5

7

12

36

18

osmileté Gymnázium

šestileté Gymnázium

neukončené základní
vzdělání

čtyřleté
gymn.

maturita
SOŠ

výuční
list
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6.1 Základní údaje

TŘÍDA

POČET ŽÁKŮ

CHLAPCI

DĚVČATA

I.A

20

8

12

I.B

20

9

11

I.C

20

11

9

II.A

26

13

13

II.B

28

13

15

III.A

21

14

7

III.B

20

10

10

III.C

20

11

9

IV.A

24

15

9

IV.B

28

12

16

V.A

27

10

17

V.B

29

19

10

VI.A

28

10

18

VI.B

23

10

13

VI.E

25

13

12

VII.A

30

14

16

VII.E

27

13

14

VIII.A

30

15

15

VIII.E

28

14

14

IX.A

24

8

16

IX.E

23

14

9

CELKEM

521

256

265

I. STUPEŇ

283

145

138

II. STUPEŇ

238

111

127

I. STUPEŇ

průměr počtu žáků na třídu

12 tříd

23,58

II. STUPEŇ

průměr počtu žáků na třídu

9 tříd

26,44

CELKEM

průměr počtu žáků na třídu

21 tříd

24,81

Oddělení školní družiny / zapsaných žáků

7

210

Oddělení školního klubu / zapsaných žáků

0

168

472

649

Počet strávníků – žáků ZŠ / celkem stráv. ve škol.jídelně ZŠ

(údaje odpovídají ke dni 30.6. 2009 (2 žáci dle § 38); ŠJ, ŠD a ŠK dle statist.výkazů ke dni 31.10. 2008)
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6.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a o zameškaných hodinách

Souhrnná statistika
třída

z toho
hodnocení

počet
žáků
V

P

5

2. pololetí školního roku 2008/09

snížená
absence na žáka
známka průměrný
v hodinách
z chování prospěch
H 2.st. 3.st.
omluvená neomluvená

třídní učitel

Mgr. Truhlářová
Dana

I.A

20

19

1

-

-

-

-

1,021

51,05

-

I.B

20

20

0

-

-

-

-

1,014

49,80

-

I.C

20

20

0

-

-

-

-

1,021

35,50

-

II.A

26

22

3

-

-

-

-

1,080

36,28

-

II.B

28

26

2

-

-

-

-

1,066

35,93

-

Mgr. Poslušná Petra
Mgr. Umlaufová
Anna

III.A

21

15

6

-

-

-

-

1,262

50,10

-

Ježková Helena

III.B

20

12

8

-

-

-

-

1,450

47,20

-

Mgr. Sudová Libuše

III.C

20

16

4

-

-

-

-

1,281

48,95

-

Mgr. Rožcová Dana

IV.A

24

12 12

-

-

-

-

1,546

62,54

-

Kraftová Helena

IV.B

28

22

6

-

-

-

-

1,274

71,71

-

Mgr. Tylová Dagmar

V.A

27

16 11

-

-

-

-

1,477

58,44

-

V.B

29

12 17

-

-

1

-

1,640

44,24

-

Mgr. Těhlová Soňa
Mgr. Umlauf
Jaroslav

VI.A

28

9

19

-

-

-

1

1,831

68,46

0,04

Mgr. Nesporá Alena

VI.B

23

7

15

-

-

1

-

1,667

69,18

0,27

Kloučková Libuše

VI.E

25

7

18

-

-

-

-

1,666

46,60

-

VII.A

30

8

21

1

-

-

-

1,629

90,03

-

Eliáš Radek
Mgr. Vondráková
Martina

VII.E

27

8

18

1

-

1

-

1,726

91,70

0,22

VIII.A

30

10 20

-

-

-

1

1,704

92,73

-

VIII.E

28

7

21

-

-

-

1

1,855

90,93

3,61

IX.A

24

4

20

-

-

-

-

2,033

117,46

-

Mgr. Mecová Olga

IX.E

23

6

17

-

-

1

2

1,655

114,13

-

Mgr. Pružinová Jitka

Legenda: V - prospěl s vyznamenáním
P - prospěl
5 - neprospěl
H - nehodnocen

17

Mgr. Rážová Lenka
Mgr. Hausnerová
Hana

Mgr. Hrbek Jiří
Mgr. Buralt Ondřej
Roub Jiří

6.3 Údaje o integrovaných žácích
Ve školním roce 2008/2009 byla reedukace žáků se specifickými poruchami učení
a chování organizována na 1. a 2. stupni formou tříd individuální péče /TIP/. Nápravné
pedagogické působení probíhalo v 11 skupinách jednu hodinu týdně pod vedením
kvalifikovaného speciálního pedagoga. Celkem oddělení TIP navštěvovalo 51 žáků, z toho 27
žáků 1. stupně a 24 žáků 2. stupně. Po konzultaci s rodiči měli možnost v těchto odděleních
pracovat i žáci, kteří mají obtíže ve výchovně – vzdělávacím procesu, ale zatím nebyli
pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) diagnostikováni. Po sledování školním speciálním
pedagogem bylo rodičům doporučeno vyšetření dítěte v PPP nebo byly pedagogům doporučeny
vhodné metody a postupy při práci s těmito žáky.
Ve školním roce 2008/2009 bylo statisticky vykazováno 9 integrovaných žáků, tj. žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Ti byli vyučováni podle vypracovaných individuálních
vzdělávacích plánů, průběžně konzultovaných s rodiči těchto žáků a PPP Příbram.
Pro žáky s SPU se na naší škole snažíme vytvářet podmínky pro zlepšení dopadu SPU
(vhodná učebna, speciální pedagogické pomůcky, počítačové výukové programy, prostor pro
relaxaci aj.) jak ve výuce, tak v sociální oblasti. Vzhledem k psychologickým dopadům na
osobnost dítěte se snažíme ověřovat sociální klima i v jednotlivých třídách. Snahou speciálního
pedagoga a všech ostatních pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou
kompenzaci jednotlivých specifických poruch učení a chování u žáků, stejně jako odstraňování
jejich možných negativních důsledků (stres, odmítání, šikana).
6.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
Výchovně - vzdělávací proces probíhal podle všech vyhlášek Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy v platném znění. Vyučování začínalo první hodinou v 7, 55 hodin, škola byla vždy
otvírána 20 minut před zahájením první vyučovací hodiny . Žáci prvního stupně základní školy
měli dopoledne nejvýše 5 vyučovacích hodin, žáci druhého stupně 6 vyučovacích hodin.
Přestávky mezi jednotlivými hodinami byly desetiminutové a po druhé vyučovací hodině byla
zařazena dvacetiminutová přestávka.
Výuka plavání byla organizována ve dvou po sobě jdoucích ročnících na prvním stupni
základní školy ve 2. a 3. třídách v měsících září – listopad s časovou dotací 10 lekcí.
Zvýšená pozornost byla věnována v průběhu celého školního roku bezpečnosti a ochraně
zdraví žáků ve škole i při akcích mimo školu.
Škola vycházela vstříc individuálním požadavkům rodičů talentovaných žáků, kteří
absolvují výkonnostní a jinou přípravu v různých sportovních a zájmových činnostech. Zákonní
zástupci žáka mohli požádat o individuální studijní plán.
b) Průběh a výsledky vzdělávání
V průběhu školního roku 2008/2009 se škola zapojila do projektu „STONOŽKA 20082009“ od společnosti Scio. Zvolili jsme tento projekt jako nástroj ověřující výsledky vzdělávání
žáků na výstupu ze základního vzdělávání, tedy výsledky vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naskenované výsledky testování předkládáme :
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Dále se škola přihlásila do pilotního projektu ESKALÁTOR (opět společnost Scio, jejímž
polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání). Projekt bude
zahrnovat pravidelné testy a podpůrný e-learning, který na základě informací o zjištěné úrovni
žáka nabídne dítěti na míru šitý program rozvoje. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Při každém atletickém závodu se na jeho konci dozvíme pořadí běžce a jeho čas. Stávající
modely testování a hodnocení výsledků ve vzdělávání používané v ČR však umožňují sledovat
převážně jen pořadí jednotlivých žáků, nikoli „čas“ – tedy jejich aktuální pozici a pokrok
v rozvoji dovedností a znalostí a stanovovat školou přidanou hodnotu. Dosavadní přístup
(sledování pořadí) má své opodstatnění v některých fázích vzdělávacího procesu (přechody mezi
různými fázemi vzdělávání, např. přijímací zkoušky na SŠ, VŠ apod.). Nedostačuje však
v základním vzdělávání, kdy je potřeba, aby se náležité péče dostalo pokud možno každému
dítěti v souladu s jeho pozicí na vzdělávací dráze, což je také skutečnost, za kterou bývá ČR
opakovaně kritizována v různých mezinárodních průzkumech a srovnáních. Učitel, rodič či
škola tak sice vědí, že dítě např. zaostává vůči ostatním, ale schází jim informace, co vlastně dítě
umí či neumí a na co je třeba se zaměřit.
Aktivní účast v projektu ESKALÁTOR by nám také měla pomoci najít i odpovědi na další
otázky : Jak můžeme efektivně srovnat dosaženou úroveň znalostí dětí z víceletých gymnázií
a dětí, které zůstaly na ZŠ? Jak stanovit skutečnou přidanou hodnotu, kterou poskytuje žákům
škola? Co si počít s rozvolňujícími se „osnovami“ ve školách v důsledku přechodu k Rámcovému
vzdělávacímu programu respektive školnímu vzdělávacímu programu? Jak zjistíme, jak jsou na
tom naše děti v jazycích podle Evropského referenčního rámce? Jak řešit přechody žáků mezi
školami (v jedné už „láčkovce“ brali v druhé ještě ne..)? Jak individuálně pomoci dětem, které
z různých důvodů buď výrazně zaostávají za svými vrstevníky nebo jsou naopak výrazně
napřed?
Ve školním roce 2008-2009 došlo v rámci projektu ESKALÁTOR k první pilotáži testů, a to
testů čtenářské gramotnosti a anglického jazyka. Test z čtenářské gramotnosti absolvovali žáci
4., 5., 8. a 9. tříd, testování z anglického jazyka, které sestávalo z poslechové části a testu
absolvovali žáci 6. a 7. tříd. Na výsledky tohoto dlouhodobějšího projektu si budeme muset
počkat.
Do budoucna škola nadále počítá se zapojením žáků školy do testovacích projektů, protože
vyhodnocení umožňuje porovnávat vědomosti a znalosti žáků naší školy se žáky ostatních
základních škol v ČR.
c) Materiální podpora výuky
Je ve škole na vysoké úrovni. Všechny učební pomůcky a další prostředky k výuce jsou
nakupovány s úvahou a rozmyslem, a vždy s přihlédnutím k potřebám vyučujících a žáků
s vazbou na vzdělávací programy, výuková témata, didaktiku a metodiku výuky a na základě
odborné konzultace a vyjádření předmětové komise. Třídy jsou pro zkvalitňování výuky
průběžně vybavovány multimediální a interaktivní technikou.
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d) Vyučovací formy a metody
Zaznamenáváme postupný odklon od klasického frontálního vyučování a stále více
pedagogů používá modernější formy a metody výuky jako jsou skupinová výuka, kooperativní
učení, brainstorming, kritické myšlení, myšlenková mapa, projektové, interaktivní vyučování
a další. Pedagogičtí pracovníci školy již dlouhodobě využívají možnosti DVPP právě především
v oblasti vyučovacích forem a metod.
e) Motivace žáků
Žáci školy jsou motivováni k maximálnímu snažení především laskavým, tolerantním, ale
náročným přístupem všech vyučujících a pedagogů k nim, nejen známkami ve svých žákovských
knížkách. Zveřejňování všech vynikajících, výborných či pozoruhodných úspěchů žáků z klání
předmětových olympiád a sportovních i jiných soutěží na vývěskách v prostorách školy a také
na webových stránkách školy, též snad motivuje žáky k vyšším výkonům i cílům.
Motivace je založena na snaze přesvědčit žáky, že to, co se učí a měli by znát, uplatní
v budoucích letech. Ať už získané znalosti uplatní při dalším studiu na střední škole v přípravě
na svoji profesi, dál v profesi samotné nebo i v životě rodinném a společenském.
f) Hodnocení žáků
Škola má v rámci organizačního řádu školy zpracována „Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků“, která byla v souladu se školskými právními předpisy schválena pedagogickou
radou a školskou radou. Hodnocení žáků probíhalo v průběhu celého školního roku 2008/2009
podle tohoto schváleného dokumentu.
Především žáci 1., 2., 6. a 7. ročníků (ŠVP), ale nejenom ti, jsou důsledně vedeni
k hodnocení a sebehodnocení svých výsledků ve vzdělávání. Vždy k ukončení čtvrtletí se svými
třídními učiteli žáci provedou sebehodnocení svého snažení, svých úspěchů i neúspěchů, rezerv,
případně nedostatků ve vzdělávání. Zapisují ho do svých žákovských knížek včetně cesty
vedoucí ke zlepšení výsledků a k případné nápravě věcí neúspěšných.
Vedení školy směřovalo kontrolní a hospitační činnost výchovně - vzdělávacího procesu na
zkvalitnění vzdělávání, především na vyučovací formy a metodické postupy ve vyučovacích
hodinách, individuální přístup k žákovi, aktivizující metody, hodnocení a sebehodnocení již
s přihlédnutím k výuce podle ŠVP v 1., 2., 6. a 7. ročnících.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a pracovníků školy
Vzdělávání pedagogických pracovníků považuje vedení školy za prioritní (viz dlouhodobý
plán rozvoje školy). Má-li být výuka dostatečně odborně vedena, s využitím inovativních metod,
aktivizujících a kooperativních způsobů organizace činností, je třeba, aby si každý pedagog
průběžně zvyšoval a doplňoval kvalifikaci, rozšiřoval odborné znalosti, orientoval se
v současných pedagogických směrech a nejnovějších poznatcích z oblasti pedagogiky
a psychologie. Vzdělávání pedagogických pracovníků by mělo být přínosem pro žáky, školu, ale
i pro ně samotné.
Při sestavování plánu rozvoje bylo bráno v úvahu složení pedagogického sboru, specifika
školy a její potřeby vzhledem ke zkvalitňování vzdělávání i finanční možnosti školy vzhledem
k rozpočtu.
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7.1. Priority DVPP školního roku 2008/2009
1)

Všechny aktivity, které povedou k praktickému uplatňování ŠVP

2)

Využití a použití informačních technologií ve vzdělávacím procesu s přihlédnutím
k evaluačním standardům
Vzdělávání pedagogických pracovníků školy vyplývající z přihlášení školy do projektů
vypsaných zřizovatelem či ostatními subjekty
Bakalář , vzdělávací programy

3)
4)
5)

Vzdělávání k prohlubování odbornosti a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
školy – vysokoškolské studium apod. a další akce dle aktuální nabídky pedagogických
center a školících institucí s akreditací MŠMT včetně BPOZ
7.2. Přehled o akcích a účasti na DVPP školního roku 2008/2009

účastník

název akce

datum konání

Behún R.
pedagogický sbor
pedagogický sbor
Figurová Zuzana
Hausnerová H.

Změny v právních předpisech a dokumentaci školy
P1 – Program „Zdraví 21“ (stres, první pomoc, OPL)
Jak číst zprávy z PPP, Hodnocení žáků (1.stupeň)
Aerobic pro děti předškolního a mladšího školního věku
Hudební rok v RVP
Naši sousedé
Politea - jak pracovat s materiály (výchova k občanství)
Připraveni pro život
Vzdělávací program pro pedagogické prac. ŠD a ŠK
Připraveni pro život
Vzdělávací program pro pedagogické prac. ŠD a ŠK
Právo pro každého 1
Strunky a zamačkávací rockail
Kurz sociometricko - ratingový dotazník
Člověk a jeho svět - projekty v integrované výuce
Právo pro každého 2
Nové pracovní učebnice matematiky
Odměňování pracovníků školství ve školním roce 2008/2009
Ochrana osobních údajů v činnosti škol a školských zařízení
Metody nácviku čtení a psaní
Proč ne jinak? - Spolupráce mezi týmy
Hudební rok v RVP
Nové pracovní učebnice matematiky
Obec - zřizovatel škol a školských zařízení
Nové metody a náměty ve výuce ČJ na 1.st.ZŠ
Co nás ve škole neučili, aneb efektivní metody a formy práce
Preparing Young Learners for Exams
Proč ne jinak? - Spolupráce mezi týmy
Hudební rok v RVP
Nové pracovní učebnice matematiky
Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se trochu jinak
Internet jako zdroj informací, rad a inspirace pro učitele
Naplňování ŠVP v přírodovědných předmětech na ZŠ
Prezentace výukového programu "(Ne)kup to!"
Kouzlení s cédéčky

1.4. 2009
30.10 – 31.10. 2008
únor, březen 2009
6.11. 2008
23.4. 2009
6.11. 2008
21.5. 2009
10.-11.6. 2009
11.3. 2009
10. - 11.6. 2009
11.3. 2009
5.11. 2008
25.11. 2008
jaro 09
23.3. 2009
20.4. 2009
6.5. 2009
4.11. 2008
19.3. 2009
22.10. 2008
3.11. 2008
23.4. 2009
6.5. 2009
29.10. 2008
20.10. 2008
16.2. 2009
30.4. 2009
3.11. 2008
23.4. 2009
7.5. 2009
6.2. 2009
3.4. 2009
22.4. 2009
8.6. 2009
20.3. 2009

Hrbek Jiří
Králová Jana
Mecová Olga
Podzimková L.

Poslušná P.

Pružinová J.

Rážová L.

Ročňák Petr
Rožcová Dana
Sedláčková Š.
Sudová Libuše
Suchopárová A.
Vondráková M.
Vošahlíková J.
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místo
konání
Praha
N. Rybník
Příbram
Příbram
Příbram
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Příbram
Praha
Praha
Praha
Příbram
Příbram
Praha
Praha
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Beroun
Praha
Praha
Příbram
Příbram
Příbram
Praha
Praha
Příbram
Příbram
Praha

7.3 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Pan učitel Radek Eliáš úspěšně pokračoval ve studiu na vysoké škole. Studium ukončí na
začátku školního roku 2009/2010 obhajobou bakalářské práce.
Ve školním roce 2008/2009 zahájila studium na vysoké škole k získání předepsané
pedagogické kvalifikace pani učitelka Helena Kraftová. Ve studiu vysoké školy dále pokračuje
pan učitel Jiří Roub.

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Mgr. Šárka Sedláčková ve školním roce 2008/2009 úspěšně pokračovala v distančním
vysokoškolském studiu pro rozšíření odborné kvalifikace. Předpoklad ukončení studia je na
začátku školního roku 2009/2010.
Na studium a další vzdělávání pedagogů k prohloubení odborné kvalifikace je věnována
každoročně z rozpočtu školy částka okolo 30.000 Kč. Semináře a vzdělávací akce pro pedagogy
jsou pečlivě vybírány a je kladen důraz nejen na obsah vzdělávací akce, ale i na kvalitu lektorů
a na výstupy z těchto akcí. Poznatky ze vzdělávacích seminářů, kterých se pedagogové účastní
jsou ve škole diskutovány a v rámci předmětových komisí i jinak předávány dalším kolegům,
pedagogům školy.

7.5 Samostudium
Všichni pedagogičtí pracovníci si zvyšovali svoji odbornost i formou samostudia převážně
v době volných dnů = vedlejších prázdnin. Prioritou samostudia bylo osvojení si a zvládnutí
práce s programem Bakaláři, práce s učebnicemi pro výuku s interaktivními tabulemi, práce
s výukovými programy a dalšími multimediálními prostředky. Značná část samostudia byla
věnována tvorbě prezentací pro výuku jednotlivých předmětů, prohlížení a vyhledávání
vzdělávacích portálů. Všechny aktivity konané v rámci samostudia měly napomáhat
k praktickému uplatňování ŠVP.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Účast žáků školy v soutěžích
Žáci školy se jako každý školní rok zúčastnili předmětových olympiád v českém jazyce,
anglickém jazyce, německém jazyce, dějepisu, přírodovědě a dalších soutěží jako jsou
matematický klokan, dopravní soutěž, různé výtvarné soutěže apod.
Jmenujme některé žáky – reprezentanty školy - úspěšné vítěze školních kol a účastníky
okresních kol vědomostních soutěží : olympiáda v anglickém jazyce – Petr Maciček – 1. místo
v okrese, Petr Pochman vítězství v okresním kole biologické olympiády a postup do krajského
kola, matematická olympiáda – Petr Klouček 9. místo, druhé místo družstva žáků školy
v okresním kole dopravní soutěže, žáci třídy 3.C se zapojili do soutěžního projektu Knihovny
Jana Drdy v Příbrami na téma "Napiš knihu" s výsledkem - 2. místo, účast na soutěži „Příroda
ČR“ – 6. a 7. třídy – 2. místo, účast na soutěži „Příroda ČR“ – 8. a 9. třídy – 3. místo atd.
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8.2 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Vybíráme z mnoha soutěží, kterých se naše škola zúčastnila, ať už v rámci dlouhodobé
okresní sportovní soutěže mezi základními školami (= Školní sportovní liga) nebo i v jiných
sportovních akcích : malá kopaná, vybíjená dívky a otevřená soutěž ve vybíjené I. a II.
kategorie, minibasketbal, basketbal kat. II - IV., volejbal, atletická soutěž - „Pohár rozhlasu“,
atletická všestrannost, Coca Cola cup, přespolní běh, Běh Kovohutěmi, Běh města Příbrami…
Ve Školní sportovní lize v rámci okresu naše škola obsadila celkově 4. místo.
Úspěch zaznamenali naši žáci i v závodech „Běh Kovohutěmi“ a „Běh města Příbrami“.
Zlatou medaili – 1. místo ve svých kategoriích získali : Dominika Rozmajzlová, Martin Kubát,
Filip Ureš, Dana Rusová; 2. místo : František Fiřt, Tomáš Klimeš, Aneta Sladovníková, Tomáš
Rákosník, Jakub Špatenka; 3. místo : Vlasta Fiřtová, Tomáš Tymr, Karolína Valtová. V soutěži
v přespolním běhu dokonce družstvo mladších děvčat ve složení Rozmajzlová Dominika,
Urešová Karolína, Jechová Štěpánka, Hipčová Kateřina, Šťastná Kateřina postoupilo do
krajského kola v Žehužicích v kategorii – přípravka dívky, kde obsadilo celkové 2. místo
V atletickém čtyřboji obsadili naši žáci 4. místo a žákyně 5. místo. V soutěži ve vybíjené
Preventan Cup získaly dívky 3. místo, v minibasketbalu chlapci 3. místo a dívky 2. místo, ve
volejbale chlapci i dívky shodně 1. místo, v soutěži „Pohár rozhlasu“ – atletika 6. a 7. třídy –
chlapci ziskali 50 bodů do sportovní ligy škol, dívky 80 bodů, v soutěži „Atletická všestrannost“
(1. až 5. třídy) 1. třída – 7. místo, 2. třída – 2. místo, 3. třída – 6. místo, 4. třída - 16. místo,
5. třída – 3. místo ze škol příbramského okresu.

z „Běhu města Příbrami“ a náš František Fiřt na 1.místě
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Úspěšné družstvo školy ve vybíjené

8.3 Údaje o aktivitách souvisejících s výchovně vzdělávací činností

a) Ozdravné a zotavovací pobyty, školy v přírodě

3.1. - 10.1. 2009

Cihelny, Zadov

VI.E, VIII.E

44 žáků

10.1. - 17.1. 2009

Cihelny, Zadov

IV.B, V.B, XI.E

58 žáků

9.5. - 16.5. 2009

Nové Hutě

IV.A, V.A

41 žáků

16.5. - 22.5. 2009

Varvažov

VIII.A, IX.A

30 žáků

18.5. - 22.5. 2009

Soběšice u Sušice

VI.B, VII.A

36 žáků

18.5. - 22.5. 2009

Moninec

II.A, II.B

51 žáků

30.5. - 6.6. 2009

Pihlov, Lipno

V.B, VII.E

44 žáků

31.5. - 5.6. 2009

Železná Ruda

III.A, III.C

30 žáků

1.6. - 5.6. 2009

Moninec

I.A, I.C

37 žáků

6.6. - 13.6. 2009

Srní

IV.B, VI.E

39 žáků

8.6. - 12.6. 2009

Hnačov

I.B, III.B

35 žáků

8.6. - 12.6. 2009

Moninec

VI.A

25 žáků
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Lyžařský výcvik na Šumavě

b) Lyžařský výcvik
3.1. - 10.1. 2009

Cihelny, Zadov

VII.E

20 žáků

10.1. - 17.1. 2009

Cihelny, Zadov

VII.A

9 žáků

Cykloturistický zotavovací pobyt IV.B a VI.E na Šumavě -Srní
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Moninec 2009

Moninec 2009

Lyžařský výcvik na Šumavě
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c) Akce Školního sportovního klubu - ŠSK
ŠSK při Základní škole pod Svatou Horou, Příbram velmi aktivně pracuje a sdružují se
v něm žáci předsportovních tříd a tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na
volejbal. Akce zajišťované a organizované ŠSK :
Září
Říjen
Listopad

Prosinec

zajištění soutěží krajského přeboru
I. turnaj satelitu trojek
II. turnaj satelitu trojek
Kvalifikace do ČP – chlapci, dívky
III. turnaj satelitu trojek
Finálový turnaj KP st. žákyň
IV. turnaj satelitu trojek
ČP ve volejbalu – chlapci, dívky

Družstvo mladších žákyň
Leden

Červen

Memoriál Kafky – dívky
Memoriál Myslíka – chlapci
ČP ve volejbalu – chlapci, dívky
V. turnaj satelitu trojek
ČP ve volejbalu – chlapci, dívky
ČP ve volejbalu – chlapci, dívky
VI.turnaj satelitu trojek
Kvalifikace na Přebor republiky – dívky
Přebor republiky - chlapci, dívky
Srovnávací turnaje sportovních tříd
Beachvolejbal - Řecko
Účast na 1. mezinárodním volejbalovém turnaji kadetek Mazovia Volleyball

Srpen

Cup Legionovo 2009 – reprezentace Středočeského kraje
Sportovní prázdninový tábor – soustředění

Únor
Březen
Duben
Květen
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Reprezentační družstvo Středočeského kraje z Příbrami v Polsku
Volejbalistky z Příbrami byly osloveny a požádány příslušným odborem krajského
úřadu o účast a reprezentaci Středočeského kraje na 1. mezinárodním volejbalovém turnaji
kadetek Mazovia Volleyball Cup Legionovo 2009. Pro oddíl dívek to byl krok do neznáma,
protože ženská složka zkušenosti s mezinárodním turnajem dosud neměla. I přes výkonnostní
úspěchy děvčat v našich republikových soutěžích jsme měli obavy, abychom v Polsku, které
patří mezi světovou volejbalovou špičku, důstojně obstáli. Sestavili jsme kombinované družstvo
kadetek (střední školy) a starších žákyň (sportovní volejbalové třídy ZŠ pod Svatou Horou,
Příbram). Turnaje se zúčastnilo celkem 13 družstev reprezentujících svůj region, kraj, a to
z Polska (4), Čech (2), Slovenska, Maďarska, Lotyšska, Běloruska, Ukrajiny, Německa, Číny.
Družstvo Středočeského kraje reprezentované žákyněmi a absolventkami naší školy skončilo
v 1. mezinárodním volejbalovém turnaji kadetek Mazovia Volleyball Cup Legionovo 2009
celkově na 5. místě. Když uvážíme, že na prvním místě skončilo kadetské družstvo
reprezentantek Polska, druhé družstvo Slovenska (Slavia Bratislava), třetí domácí LTS
Legionovia Polska, čtvrté Bělorusko (Grodno), pak pro Středočeský kraj reprezentovaný
družstvem z Příbrami je 5. místo velkým úspěchem.
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Soustředění ŠSK - Týn 2009

Jako každoročně na přelomu měsíce května a června pořádal a organizoval ŠSK pro žáky
sportovní třídy VIII.E rehabilitačně - kondiční zájezd k moři do Řecka se zaměřením na výuku
beachvolejbalu. Zúčastnilo se na 40 žáků školy.
Sezona 2008/2009 nebyla tak úspěšná jako předcházející. Žákyně se zúčastnily bez
výrazného výsledku Českého poháru, žáci skončili celkově na 4. místě. Na Přebor ČR se žákyně
nekvalifikovaly, chlapci ano, ale opět bez výrazného výsledku (11. místo). Za zmínku stojí
úspěch bývalých i současných žákyň školy - volejbalistek, které postoupily v loňském roce z ligy
do nejvyšší soutěže v kategorii kadetek - extraligy, kde v ročníku 2008/2009 skončila děvčata na
velmi pěkném 7. místě.
K tradičním úspěchům ŠSK patří i nominace žákyň a žáků školy do krajských
reprezentačních volejbalových výběrů, ale i do výběrů reprezentace České republiky.

Z turnaje trojek
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d) Aktivity a zájmové kroužky školní družiny a školního klubu – ŠD, ŠK
Ve školním roce 2008/2009 v rámci školní družiny a školního klubu na škole pracovalo na
29 zájmových aktivit a kroužků : keramický, informatiky, sportovní, florbal, stolní tenis, asijská
bojová umění, výtvarný, rybářský, žurnalistický, českého jazyka, matematiky, včelařský.
Činnost školní družiny byla opět koncipována v době září – prosinec v rámci
projektu „Proč se nudit, je tu školní družina“ s celoročním tématem – „CESTOMÁNIE“
Projektové akce ve ŠD :

Září

„… KDE JE NEJDÁL“

Říjen
Listopad

„… KDE JE NEJVÍC VĚTRNO“
„… KDE NEJVÍC PRŠÍ“

Prosinec
Leden

„… KDE JE NEJZÁHADNĚJI“
„… KDE JE NEJVĚTŠÍ ZIMA“

Únor
Březen

„… KDE JE NA SVĚTĚ NEJVÝŠ“
„… KDE JE NEJHLOUBĚJI“

Duben
Květen

„… KDE JE NEJVĚTŠÍ SUCHO“
„… KDE JE NEJTEPLEJI“

Červen

„… KDE JE MI NEJLÉPE“

V rámci těchto projektů byl vytvářen program a akce pro žáky, jako např. podzimní
výtvarné odpoledne, čertovské odpoledne, sněhové stavění nebo jarní diskotéka. Mezi stálé
a žáky velmi oblíbené akce patří dětský karneval a družinové spaní. Ve školním roce byla ŠD
a ŠK několikrát zorganizována návštěva divadelního představení s doprovodným programem
v Praze.
ŠD byla i garantem dvou charitativních sbírkových akcí pro občanské sdružení Život
dětem.
Ve školním klubu patřily do nejoblíbenějších činností turnaje v kulečníku, šipkách, ve
stolním tenisu a různé vědomostní testy, poslouchání oblíbené hudby.
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e) Další akce školy
Škola respektive její pracovníci ve spolupráci s rodiči a žáky dále organizovali, pořádali
mnoho dalších akcí :
Návštěvy Hornického muzea Příbram, „Mikulášský den“, „Vánoční jarmark“ pro rodiče,
vánoční veselice a slavnosti - besídky, návštěvy výtvarných výstav v Galerii Františka Drtikola,
plavecký výcvik pro děti 2. a 3. tříd, oslava „Dne dětí“, třídní výlety, návštěvy knihovny Jana
Drdy Příbram. Během školního roku 2008/2009 vyšla celkem 4 čísla školního žákovského
časopisu „Školáček“. Škola opětovně uspořádala „Den prvňáčka“ pro děti a rodiče budoucích
prvňáčků, umožnila návštěvu mateřských škol ve vyučování 1. tříd, zorganizovala karneval pro
žáky školy a předškoláky, pozvala na informativní schůzku rodiče a jejich budoucí prvňáčky,
rodiče nově nastupujících žáků 2. – 9. ročníků, uspořádala slavnostní rozloučení se žáky
9. ročníků. Byla pořádána a organizována pravidelná (2x do roka) setkání a posezení s důchodci
- bývalými zaměstnanci.
Všemi pořádanými akcemi byla jako nit protknuta velmi důležitá událost školy – 120 let
výročí založení školy. Ve spolupráci s širokou školskou veřejností, rodiči a žáky, pedagogy
a zaměstnanci školy, Radou rodičů, zřizovatelem školy městem Příbram byly zorganizovány
akce připomínající a oslavující toto výročí. Byl vydán „Almanach školy“, zorganizováno setkání
všech bývalých a současných pedagogů školy - „Den otevřené školy“, uskutečněna prohlídka
současné školy. Vyvrcholením oslav byl zábavný program a tradiční prosincová „Vánoční
taneční soutěž“, uskutečněná ve sportovní hale, kde vystupovali jen ti, kteří mají vazbu k naší
škole, žáci školy, pedagogové (živá hudba) a absolventi – bývalí žáci školy. Zdařilá akce
a nepopsatelně pozitivní atmosféra a nálada nabité haly (rodiče, bývalí žáci, hosté - kapacita cca
800 diváků) důstojně uzavřela výroční oslavy.
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f) Chronologický přehled akcí školy
září








vyučování v novém školním roce v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle vytvořeného ŠVP –
„Škola pro zdravý život“, v ostatních ročnících podle osnov Základní škola
zajištění nabídky volnočasových aktivit a zájmových útvarů pro žáky školy
úspěšná účast na „Běhu Kovohutěmi“
výuka plavání pro 2. a 3. ročníky ZŠ
celoškolní projektový den – „Evropský den jazyků“





hudebně vzdělávací pořad pro žáky školy „A pořád se něco hraje“ (i pro předškoláky
- mateřská škola Kličkova vila)
zasedání Rady rodičů
přednáška pro rodiče prvňáčků na téma „Psychohygiena prvňáčka“
organizování turnajů ve ŠK – šipky, st. tenis, st. fotbal, kulečník

o
o
o
o
o
o
o
o
o

zahájení činnosti kroužků při ŠD a ŠK
zahájení pravidelných návštěv partnerskými MŠ - předškoláky
ekologická akce pořádaná městem Příbram na Náměstí TGM
pedagogická rada
počítače pro předškoláky - spolupráce s okolními mateřskými školami
projekt Policie ČR pro žáky 2.ročníků „Ajaxův zápisník“
sportovní soutěž „Atletický čtyřboj“
sportovní soutěž „Minifotbal“
projekt pro žáky I.stupně „Přírodní společenství na podzim – podzimní les“

říjen
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o
o

o

prezentace projektu Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola Praha
„Zodpovědné rodičovství“
sportovní soutěž „Přespolní běh“

vysílání soutěžního pořadu „Případy detektiva Packala“ v televizi ČT1 - účast
družstva žáků naší školy - Boukal Zdeněk, Šenkýř Jakub, Boukalová Kateřina,
Kašáková Karolína
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o
o
o
o
o
o
o
o

krajské kolo přespolního běhu v Žehužicích, kategorie - přípravka dívky
zajištění průběhu komunálních a senátních voleb v budově školy
výchovný koncert v sále ZUŠ A. Dvořáka, Příbram
výjezdní seminář DVPP pro všechny pedagogické zaměstnance školy
odpolední diskotéka pro žáky navštěvující ŠK
výtvarná soutěž na téma podzimní malování – školní klub
„Drakiáda“ - pouštění draků na Fantově louce – školní družina
účast žáků v závodě „Běh města Příbrami“

Děvčata „na bedně“ jsou všechna z naší školy

listopad



X. Mezinárodní přehlídka dětských pěveckých sborů
„Kouření tvá volba“ - projekt pro žáky 6. tříd - interaktivní program

Oslava 120.výročí založení školy – celá škola tancuje
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schůzka Žákovského parlamentu
návštěva knihovny J. Drdy - 3. a 4. třídy
realizace testování SCIO – matematika, OSP, český jazyk – žáci 9. tříd
zasedání Rady rodičů
třídní schůzky
dlouhodobý turnaj ve stolním fotbalu – školní klub
vědomostní soutěž – školní klub
podzimní výtvarná soutěž – školní družina

Oslava 120.výročí založení školy

prosinec
 projekt „Tancuj a nedrob“ - kampaň pro děti „vhodné trávení volného času“
 oslavy ke 120 letům založení školy
 „Den otevřené školy“ – pozvání hostů, prohlídka budovy školy, raut ve ŠJ
Den otevřené školy ke 120.výročí založení školy
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vzdělávací pořad „Brazílie – Amazonka v rytmu samby“ pro 7. a 8. ročník
projektový den „120 let školy“
vánoční turnaj v kulečníku pro žáky navštěvující ŠK
spolupráce s partnerskými MŠ – počítače pro mateřské školy
Čertovské odpoledne - pro žáky navštěvující ŠD

Mikulášský den
 školní florbalový turnaj – florbalový kroužek
 „Prožít si den prvňáčka“ – sobotní akce pro budoucí prvňáčky
 Mikulášský den ve škole – nadílka ve škole

Mikulášský den

40

„Prožít si den prvňáčka“

leden
 zimní zotavovací pobyt pro žáky tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy na
Šumavě, Zadov – Cihelny
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 lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníků na Šumavě, Zadov – Cihelny

Ze zimního zotavovacího pobytu


















školní kolo chemické olympiády
zahájení přípravy k přijímacím zkouškám z M a ČJ pro žáky 9. ročníků
školní kolo olympiády v anglickém jazyce
návštěva Mateřské školy - Kličkova vila, Příbram v 1. třídách
návštěva Mateřské školy pod Svatou Horou, Příbram v 1. třídách
zápis do 1. tříd pro školní rok 2009/2010
školní kolo olympiády v českém a německém jazyce
okresní kolo matematické olympiády
soutěž ve vybíjené I. kategorie dívky
divadelní představení dramatického kroužku pro předškoláky
okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z5
divadelní představení „Kytice“ – 7. třídy
divadelní představení „Amadeus“ – 8. a 9. třídy
pěvecká soutěž pro žáky navštěvující ŠK
výtvarná soutěž na téma „zimní malování“ – školní klub
karneval pro předškoláky a žáky naší školy ve školní jídelně s „živou“ hudbou
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Ježibaby – karneval školní družiny

únor








spolupráce s partnerskými MŠ – počítače pro mateřské školy
účast žáků na okresním kole soutěže v německém jazyce
projekt DVPP „Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se trochu jinak“
výukový program „Dramatická a literární tvorba Francie 19. stol.“ - 8. a 9. ročník
sportovní soutěž Preventan Cup – vybíjená dívky
účast na projektu „Fotbal proti zločinu“ - 6. a 7. třídy
sportovní soutěž minibasketbal dívky
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sportovní soutěž minibasketbal chlapci
schůzka školního parlamentu
pedagogická rada
zeměpisná olympiáda - školní kolo
zápas VO Příbram kadeti – volejbalová extraliga - sportovní třídy
vědomostní soutěž pro žáky - školní klub
sněhové stavění - školní družina
vzdělávací pořad „Hurá na hrad“ - 4. a 5. třídy
návštěva knihovny J. Drdy - 2. třídy
konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo
matematická soutěž „Pythagoriáda“ - 6. a 7. ročník

Z oslavy 120.výročí založení školy

březen



















spolupráce s partnerskými MŠ – počítače pro mateřské školy
biologická olympiáda kategorie D – školní kolo
projekt „Fotbal proti zločinu“ - 8. a 9. třídy
sportovní soutěž - basketbal III. kategorie chlapci
návštěva knihovny J. Drdy - 1. třídy
seminář PPP - DVPP pro učitele 1. st. ZŠ - „Hodnocení“
semináře PPP - DVPP pro učitele 2. st. ZŠ - „Jak správně číst zprávy z PPP“
„Vzdělávací program pro pracovníky ŠD a ŠK“ - seminář DVPP
„O sluníčku, měsíčku a hvězdičkách“ exkurze do Planetária Praha - 2. třídy
olympiáda v českém jazyce – okresní kolo
sportovní soutěž - basketbal III. kategorie dívky
soutěž „Matematický klokan“
sportovní soutěž - basketbal IV. kategorie dívky
sportovní soutěž - basketbal IV. kategorie chlapci
zasedání školního parlamentu
projekt „Rosteme s knihou - za tuhle knihu Vám patří dík“
turnaj florbalového kroužku
dlouhodobý turnaj ve stolním fotbalu – školní klub
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hudební odpoledne ve školním klubu
měsíc knihy – „Moje nejoblíbenější kniha“ akce školní družiny
dotazníková anketa pro žáky školy
dotazníková anketa pro rodiče žáků školy

Z oslavy 120.výročí založení školy

duben
 spolupráce s partnerskými MŠ – počítače pro mateřské školy
 literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“
 matematická olympiáda kategorie Z6, Z7, Z8 – okresní kolo
 projektový den „Jarní slavnosti“ naší školy

Jarní slavnosti
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 návštěva knihovny J. Drdy - 7. třídy
 „Planetou do vesmíru“ exkurze do planetária v Praze - 3. třídy
 návštěva knihovny J. Drdy - 6. třídy
 pedagogická rada
 zasedání Rady rodičů
 třídní schůzky
 návštěva knihovny J. Drdy - 8. třídy
 soutěž „Setkání mladých včelařů“ - včelařský kroužek školy
 sportovní soutěž - volejbal III. a IV. kategorie chlapci
 sportovní soutěž - volejbal III. a IV. kategorie dívky
 republikový srovnávací turnaj ve volejbale sportovních tříd - dívky
 republikový srovnávací turnaj ve volejbale sportovních tříd - chlapci
 jednání školního parlamentu
 biologická olympiáda kat.C a kat.D
 zasedání Okresní rady AŠSK ČR
 exkurze – jaderná elektrárna Temelín - 9. třídy
 velikonoční turnaj v kulečníku - školní klub
 výtvarná soutěž na téma „jarní malování“ - školní klub
 měsíc bezpečnosti na silnicích – „Dopravní odpoledne“ – školní družina

Z oslavy 120.výročí založení školy

květen








spolupráce s partnerskými MŠ – počítače pro mateřské školy
projekt Policie ČR „Ajaxův zápisník“ - 2. třídy
okresní dopravní soutěž
projekt MěÚ a Městské policie Příbram „Zásady bezpečného chování“
ozdravné pobyty tříd
testování pilotního projektu Eskalátor (SCIO)
zasedání školního parlamentu
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červen

















sportovní soutěž „Pohár rozhlasu“ - atletika 6. až 9. třídy
hudební odpoledne spojené s diskotékou – školní klub
projekt „Družinové spaní s bílou paní“
projekt Knihovny Jana Drdy "Napiš knihu" – 3. třídy

spolupráce s partnerskými MŠ – počítače pro mateřské školy
slavnosti MDD na škole
zotavovací (ozdravné, školy v přírodě) pobyty tříd
soutěž „Příroda ČR“ – 6. až 9. třídy
dopravní výchova na dopravním hřišti - 4. třídy
sportovní soutěž „Atletická všestrannost“ - 1. stupeň školy
„Draví ptáci“ výukový praktický program včetně letových ukázek - celá škola

pedagogická rada
schůzka rodičů žáků nastupujících do 1. tříd
schůzka rodičů žáků nově nastupujících do školy
slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd
výtvarná soutěž na téma „letní malování“ - školní klub
výtvarná soutěž „Malování na chodník“ - školní družina
třídní besídka III. B pro rodiče
celostátní dětské soutěže „Nakresli mi svou planetu“ (slavnostní vyhlášení výsledků divadlo A. Dvořáka v Příbrami)
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g) Partnerství školy a multikulturní výchova a vzdělávání – zapojení školy do
rozvojových a mezinárodních programů
Škola má uzavřenu smlouvu o vzájemné spolupráci a partnerství s MŠ Kličkova vila,
Příbram II. Z různých společných aktivit za zmínku stojí především zajištění kroužku –
„Seznámení s počítačem“ pro předškoláky, který probíhá v odborné učebně informatiky školy
za vedení pedagoga základní školy. Stejný kroužek byl organizován pro děti Mateřské školy
Jungmanova 91, Příbram III a Mateřské školy pod Svatou Horou, Příbram.
V rámci podpory multikulturní výchovy a vzdělávání žáků proběhl na naší škole projekt
„Den jazyků“ (spolupráce s Gym/Sv.H.), jehož cílem bylo připomenout jak nutnost učit se cizí
jazyk tak rozvíjení schopnosti komunikace a chápání odlišností v našem multikulturním světě.
V rámci mezinárodní spolupráce má škola uzavřené partnerství se základní školou
v Kežmaroku ze Slovenské republiky a základní školou v Hoornu z Holandska (partnerská
města Příbrami). S holandskou základní školou z Hoornu si naši žáci 5. ročníků pravidelně
dopisují. Vzhledem k tomu, že v holandské škole je velké množství dětí cizích národností, je zde
pro naše žáky příležitost setkat se nejen s kulturou Holandska, ale i dalších zemí. V kontaktu
pro výměnu svých zkušeností zůstává i vedení obou škol.

Škola v Hoornu „De Klipper“

h) Program environmentálního vzdělávání a výchovy
Ve vyučovacích předmětech uvedených v realizační části plánu environmentálního
programu naší školy se žáci seznámili s globálními problémy lidstva a všemi ostatními problémy
v oblasti životního prostředí, učili se vyjadřovat názor na tyto jevy a na jejich řešení.
V rámci výuky jsou využívány výukové programy s přírodovědnou a ekologickou
tématikou. Proběhly tyto akce a projekty :
Dne 25. 9. 2008 probíhal na naší škole projektový den „Den jazyků“. Žáci měli možnost
seznámit se pomocí poutavých prezentací na jednotlivých stanovištích se všemi světadíly, jejich
typickou faunou a florou, skladbou obyvatel, životní úrovní i nejzásadnějšími problémy. Na
závěr vytvořila každá třída prezentaci o daném světadílu, která pak byla vystavena v budově
školy.
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Žáci 1. stupně absolvovali v měsíci říjnu besedu s myslivci o lese, jeho významu, ochraně
a onemocnění zvířat. Tato akce byla spojena se sběrem kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.
V listopadu 2008 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili soutěže pořádané Ochranou fauny s názvem
„Život v mraveništi“. Šlo o výtvarné práce vytvořené kombinovanou technikou.
17. 12. 2008 žáci 7. a 8. tříd shlédli dvouhodinovou prezentaci „Brazílie v rytmu samby“
v kinosále města Příbrami. Šlo o velmi poutavé představení zemí Jižní Ameriky doplněné
filmovými a zvukovými ukázkami.
Žáci 9. tříd navštívili 30. 4. 2009 jadernou elektrárnu Temelín a seznámili se tak podrobně
s tímto zdrojem energie.
28. 5. 2009 proběhla v příbramském lesoparku na Baníku soutěž pořádaná Ochranou fauny
s názvem „Příroda ČR“. Šlo o soutěž v terénu zaměřenou na přírodopisné, geografické
a topografické znalosti žáků. Družstvo kategorie B (VII. A) získalo 2. místo, družstvo kategorie
C (VIII. A) se umístilo na místě třetím.
V průběhu měsíců května a června se žáci 4. A a 5. A zúčastnili celostátní soutěže „Nakresli
svou planetu“. Cílem této soutěže bylo zvýšit povědomí o planetě Zemi a její nutné ochraně.
V regionálním kole této soutěže konaném 3. 6. 2009 se IV. A umístila na 2. místě a V. A na místě
šestém.
8. června 2009 se Mgr. Martina Vondráková (koordinátor EVVO) zúčastnila prezentace
Ministerstva školství s názvem „(Ne) kup to!“. Zde byl představen soubor her se stejnojmenným
názvem, který je zaměřen na problematiku EVVO. Naše škola obdržela 2 sady těchto her.
15. června 2009 se celá škola zúčastnila letových ukázek dravců pořádaných na hřišti školy
záchrannou stanicí SEIFEROS. Žákům byli představeni zástupci ptačích dravců, dozvěděli se
celou řadu zajímavostí o životě konkrétních druhů a měli možnost vidět dravce v „akci“ ( létání,
simulace lovu).
Ve spolupráci s podnikem Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. je zapojena škola do sběru
použitých baterií. Trvá zapojení školy do sběru pet lahví a jejich víček, hliníku. Žáci ve všech
třídách školy třídí odpad. Ve všech třídách byly umístěny koše na tříděný odpad.
Environmentální výchova a vzdělávání je rovněž důsledně uplatňováno na všech
zotavovacích a ozdravných pobytech.

i) Program primární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů
Po celý školní rok byla realizována na prvním i druhém stupni osobnostně - sociální
výchova v mnoha předmětech (výtvarná výchova, praktické činnosti, rodinná výchova
a občanská výchova – nově výchova k občanství…) i v třídnických hodinách. Snahou všech
pedagogů bylo průběžně zlepšovat psychosociální klima ve třídách.
Žáci se společně s dospělými snaží dodržovat pravidla stanovená školním řádem.
V prostorách školních budov platí pro každého zákaz kouření, požívání alkoholu či jiných
omamných látek. Případná přestoupení těchto pravidel či výskyt jiných nežádoucích jevů se
ihned řeší (ve spolupráci s třídními učiteli, s vedením školy, s metodikem prevence, výchovnou
poradkyní, rodiči, PPP, školskou přestupkovou komisí MěÚ a Policií ČR a dalšími …).
Přehled řešených jevů v tomto školním roce: kouření, neomluvená absence, způsobení
úrazu spolužákovi, podezření na psychickou (verbální) šikanu, nevhodné chování žáků,
znečišťování sociálního zařízení a budovy školy, ničení školního majetku.
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Ve školním roce 2008/2009 se škole podařilo (díky grantu města) zrealizovat program
prevence kouření „Kouření – Tvá volba!“ pro tři třídy šestého ročníku.
Dále jsme navázali spolupráci s preventivně informační skupinou PČR (okresní ředitelství
Příbram) a pomocí projektu Ajaxův zápisník se žáci druhého ročníku (II. A,B) učili předcházet
různým sociálně patologickým jevům – např. šikaně, alkoholu a nealkoholovým drogám,
hazardním hrám aj. Spolupráce by měla pokračovat i v příštím školním roce, ale v širším
rozsahu. Máme zamluvené i projekty pro čtvrtý - pátý a osmý - devátý ročník. Protože je mezi
školami o tyto projekty velký zájem, musíme si zamlouvat místo v projektu rok dopředu.
Žáci osmých a devátých ročníků se zapojili do projektu města „Fotbal proti zločinu“
a projektu „Bezpečnost a sebeobrana“.
V minulém školním roce jsme pro žáky i jejich rodiče zřídili „elektronickou schránku
důvěry“ na webových stránkách školy s kontakty na výchovnou poradkyni a metodika prevence
i s důležitými kontakty na krizová centra, ale prozatím není využívána.
Nejlepší prevencí rizikového chování, a naše škola se o to snaží, je vytvořit podmínky pro
smysluplné využití volného času žáků. Vedle pravidelné široké nabídky zájmových kroužků,
kterou škola nabízela již v předchozích letech a která je součástí programu primární prevence,
mají žáci 2. stupně možnost využít také program školního klubu (stolní tenis, stolní fotbal,
počítače s připojením na Internet, kulečník, studovnu) a tím naplnit až do pozdních odpoledních
hodin svůj volný čas.

j) Školní informační a vzdělávací centrum – ŠIVC – zapojení školy do dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2008/2009 pokračovalo v činnosti „Školní informační a vzdělávací
centrum“ (ŠIVC). Činnost ŠIVC nezasahuje do hlavní náplně základní školy, neomezuje ji a ani
nezužuje širokou nabídku volnočasových aktivit žáků školy.
Cílem ŠIVC je poskytovat další možnosti vzdělávání a sebevzdělávání široké školské
veřejnosti, rodičům a příznivcům školy, které běžně základní škola ani v rámci volnočasových
aktivit poskytovat nemůže. Činnost ŠIVC je výhradně zaměřena na mimoškolní vzdělávání
žáků, studentů, pedagogů, rodičů a celé široké školské veřejnosti Příbramska. ŠIVC je
v současnosti zaměřeno především na mimoškolní vzdělávání v oblasti jazykové, výtvarné,
kulturní, výpočetní techniky a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
Ve školním roce 2008/2009 byly nabízeny kurzy anglického jazyka pro začátečníky až po
pokročilé, nabízeny byly i kurzy německého jazyka, ruského jazyka,. Je dána možnost žákům,
studentům, pedagogům, rodičům a celé široké školské veřejnosti Příbramska využívat ve
volných hodinách, tj. mimo výuku a zájmové útvary, odbornou učebnu informatiky Základní
školy pod Svatou Horou, Příbram se stálým přístupem k síti Internet a s širokou škálou
výukových programů.
Byl zorganizován a úspěšně proběhl cyklus kurzů keramiky pro rodiče i jejich děti, byla
dána i možnost uskutečnit zájezdy na kulturní představení různých žánrů.
Činnost ŠIVC napomáhá vedení školy ve vytváření komunitní školy a jejímu zapojení do
celoživotního vzdělávání.
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2008 / 2009 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI.

10. Činnost v oblasti poskytování informací
Předkládáme tímto výroční zprávu „O poskytování informací“ podle zákona
č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, za období od 1.9. 2008 do 31.8. 2009.
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a podle Pokynu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona
č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8.11. 1999, v platném znění.
Případné veškeré písemnosti včetně kopií o vyřízení za uvedené období jsou v poštovní
evidenci a k dispozici v sekretariátu školy.
Počet podaných žádostí o informace
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Opis podstatné části každého rozsudku soudu
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

žádné
žádné
žádné
žádné
žádné

Po celý školní rok 2008 / 2009 nezaregistrovala Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
žádnou písemnou žádost o poskytnutí informací. Všechny ostatní žádosti byly se souhlasem
žadatele a ke spokojenosti žadatelů vyřízeny ústně v souladu se zákonem č.106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram neregistrovala v tomto období žádnou stížnost
ani žádné podané odvolání proti rozhodnutí, a tudíž nedošlo k žádnému soudnímu přezkoumání
o odmítnutí podání informací.
Informace jsou v dostatečné míře zveřejňovány různými formami, např. pomocí
žákovských knížek, informačních tabulí, školním časopisem „Školáček“, webovými stránkami
školy atd.

11. Základní údaje o hospodaření školy
Škola jako příspěvková organizace MěÚ Příbram hospodaří v souladu s obecně právními
předpisy s příspěvkem MěÚ Příbram (na provoz školy) a příspěvkem KÚ Středočeského kraje
respektive státu (na platy a mzdy zaměstnanců a učební pomůcky). Bližší údaje poskytuje
tabulka níže.
Škola se připojila i k „Výzvě č. 01 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ jako partneři žadatelů, a to ve třech
projektech. Úspěch slavila pouze v jednom, kdy se připojila jako partner do projektu
společnosti Erudis – „Internetové kluby“, který je financován Evropskou unií a MŠMT jako
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost. Společnost Erudis, o.p.s. ve výběrovém
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řízení uspěla a projekt zaměřený na doučování a procvičování výukového obsahu v návaznosti
na školní vzdělávací program s žáky 2. stupně školy za využití ICT prostředků a elearningového systému a doučování těchto žáků se zaměřením na rozvoj jejich ICT dovedností
je partnersky realizován i na naší škole.
Na počátku školního roku 2008/2009 byly dokončovány realizace projektů - grantů, které
byly škole přiděleny v grantovém řízení na začátku roku 2008. Jednalo se o dotaci z fondu
sportu a volného času Středočeského kraje. Původní rozpočet projektu byl stanoven na
200.000,- Kč, ale přidělená dotace byla pouze 15.000,- Kč. Z tohoto důvodu nemohly být
realizovány všechny plánované akce, přestože spolupodíl na financování grantu byl 68,5 %.
Celkově vynaložené náklady na projekt činily 47.593,- Kč.
Byla dokončena realizace projektu v oblasti výchovy a vzdělávání - podpora města Příbram
„Prevence kouření“. Byl zrealizován projekt „Keramická dílna“, který byl taktéž podpořen
městem Příbram, stejně jako projekt „Výtvarná dílna“.
Realizován byl také „Program I – preventivní programy realizované školami a školskými
zařízeními“ s názvem „Podpora programu Zdraví 21“ ve spolupráci a s finanční podporou
Středočeského KÚ.
Dále se škola pokusila ke konci roku 2008 získat dotace z Rozvojového programu - Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách od MŠMT ČR. Ve
výběrovém řízení nebyla škola úspěšná.
Byla dokončena realizace Minigrantu společnosti Veolia v oblasti environmentální výchovy
na téma „Nejsme lhostejní k prostředí, ve kterém žijeme“.
Ve školním roce 2008/2009 požádala škola o dotace na rok 2009 prostřednictvím grantů
různé subjekty : Zřizovatele školy - město Příbram, KÚ Středočeského kraje a společnost
Veolia.
Na odbor školství MěÚ Příbram bylo odesláno sedm žádostí o přidělení finančních
prostředků na projekty v různých oblastech. V oblasti rizikového chování a prevence rizikového
chování jsme se pokusili navázat na již úspěšný projekt ŠD „Proč se nudit“, z finančních
prostředků přidělených v grantovém řízení jsme chtěli vylepšit prostředí pro aktivní relaxaci
žáků ve školní družině, zlepšit prostředí pro výuku, žádali jsme o prostředky na provoz
divadelního kroužku ve škole. Ze sedmi žádostí o grant bylo vyhověno třem, ve dvou případech
se snížením původního rozpočtu. Realizován v původním záměru bude grant „Materiály pro
prevenci“, „Interaktivní výtvarné dílny pro žáky a jejich rodiče“ (snížená dotace na 8.000,- Kč
z původních 25.500,- Kč) a projekt „Divadlo trochu jinak“ (dotace 15.000,- Kč z původně
žádaných 36.000,- Kč).
Na konci školního roku 2008/2009 podala škola úspěšně žádost do Fondu primární prevence
Středočeského kraje o získání prostředků (8.000,- Kč) na vzdělávání pedagogického sboru
v dané oblasti. Škola se zapojila do projektu prevence kriminality 1. FK Příbram „Fotbalem
proti zločinu“. Žáci 6. až 9.ročníku měli možnost opakovaně besedovat se zástupci města
Příbram, 1. FK Příbram a Kovohutí Příbram o kriminalitě dětí a mládeže, bezpečnosti ve městě,
připravovaných preventivních aktivitách pro děti a mládež, významu sportování pro formování
kladných charakterových vlastností jedince, smysluplném využívání volného času, zdravém
životním stylu a ochraně životního prostředí.
Úspěšně si škola vedla v minigrantech společnosti Veolia. V projektu zaměřeném na
environmentální a sociální oblast škola získala plnou dotaci projektu „Zmapování a poznání
parku školy“. Díky přidělené dotaci ve výši 30.000,- Kč bude pořízen k využívání pro žáky
a pedagogy školy videomikroskop a další potřeby nutné k realizaci a prezentaci celého projektu.
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k 31.12.2008
činnost

Základní údaje o hospodaření školy
v tisících Kč

hlavní

k 30.6.2009
činnost

doplňková

hlavní MÚ doplňková hlavní KÚ

1.

Náklady celkem

28 946

506

6 078

176

9 912

2.

Výnosy celkem

28 946

506

5 631

294

10 387

příspěvky a dotace na provoz

23 846

2 746

10 387

ostatní výnosy

5 100

2 885

0

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

0

0

Rozpočtované příspěvky a dotace v tisících Kč

- 447

118

475

k 31.12.2008

k 31.8.2009

1.

Rozpočtované dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu
MěÚ celkem (INV)

0

0

2.

Rozpočtované dotace na dlouhodobý majetek ze (státního)
rozpočtu KÚ celkem (INV)

0

0

3.

Rozpočtované příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze
(státního) rozpočtu KÚ celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje

18 842

11 448

na platy

13 412

8 078

na OPPP

67

61

na odvody

4 698

2 761

na FKSP

268

163

ONIV

397

385

Rozpočtované příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje
z rozpočtu MěÚ celkem (NIV) provozní výdaje celkem

4 901

3 533

provozní ONIV

4 895

3 198

6

0

635

106

Úřad práce přes MěÚ- VPP (2008 = odhad)

70

75

Grant 1 – MěÚ (prevence kouření)

3

8

z toho

4.
z toho
5.

z toho

náklady na reprezentaci
Rozpočtované dotace z jiných zdrojů (MF, MPSV, ÚP, sponz.,
strukturální fondy, granty atd.) celkem

Grant 2 – MěÚ (výtvarná dílna)

20

8

Grant 3 – MěÚ (keramická dílna)

9

0

Grant 4 – MěÚ (divadlo)

0

15

Grant 5 – MěÚ (Volný čas)(úz 011)

0

0

Grant 6 – KÚ (Volný čas)(úz 011)

15

0

Grant 7 – KÚ (Zdraví 21)(úz 33122)

8

0

účel - Mzdy KÚ (úz 33005)(nenárok.pedagogů)

113

828

účel - Mzdy KÚ (úz 33015)(asistenti pedagoga)

0

50

účel - Mzdy KÚ (úz 33016)(nepedagogové)

0

177

účel - KÚ (úz 33017)(1.třídy)

Fondy

55

sponzorské dary (ke 120.výročí školy)

25

0

Fond odměn

160

160

Rezervní fond

86

86

FRIM

494

697
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12. Vlastní hodnocení a evaluace školy
Vedení školy vypracovalo a zadalo v rámci vlastního hodnocení a autoevaluace školy
dotazníkovou anketu, která proběhla ve třetím čtvrtletí školního roku 2008/2009. Anketa byla
určena pro žáky školy a jejich rodiče. Zpracované výsledky dotazníkové akce budou součástí
vlastního hodnocení školy a jsou již zveřejněny na webových stránkách školy.
Vedení školy provádí průběžné hodnocení podmínek vzdělávání a všech procesů a činností
školy. Sleduje a vyhodnocuje stav a úroveň výsledků práce školy, výsledků a průběhu
vzdělávání, účinnosti výchovného poradenství, podmínek ke vzdělávání, množství a kvality
didaktické techniky a pomůcek, aprobovanosti pedagogického sboru, kvality dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, podpory školy žákům, spolupráce s rodiči, vlivu vzájemných vztahů
školy, žáků, rodičů na vzdělávání, demografického vývoje a vývoje zaměstnanosti v regionu,
referencí o škole, politických, legislativních nebo technologických vlivů na vzdělávání,
konkurenčního prostředí, informačního systému školy apod.
Anketa pro rodiče a žáky školy je jednou z forem průběžného hodnocení podmínek
vzdělávání a činností školy, je systémovou záležitostí prováděnou v souladu s Vyhláškou MŠMT
ČR č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy se provádí jedenkrát za 3 roky, jeho závěry
budou k dispozici na podzim roku 2010. Vyhodnocení dotazníkové ankety a zveřejnění výsledků
ankety není jen formální záležitostí. Následné sebereflexe všech pracovníků a k výsledkům
vztahující se stanovená opatření vedení školy jsou pro školu velmi prospěšná a vytváří důvodný
předpoklad přímého a pozitivního ovlivnění efektivity výchovně - vzdělávací činnosti. V ní se
odráží kvalitní práce pedagogů a plyne z ní spokojenost především zákonných zástupců
i samotných žáků.

Závěr
Vedení školy se snažilo o rozvoj školy v souladu s dlouhodobou koncepcí. Hlavním cílem
bylo ověřovat vlastní školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“, který byl spuštěn ve
školním roce 2007/2008.
Vedení školy se snaží nadále zkvalitňovat zaběhnutý systém řízení školy a systém
organizace práce včetně kontrolní činnosti. Je si vědomo, že kvalita organizace provozního
fungování školy ve všech oblastech (finančně - ekonomické, mzdové, správy a evidence majetku,
údržby, úklidu, zajišťování materiálně - technického vybavení, BOZP apod.) ovlivňuje i kvalitu
výchovně - vzdělávacího procesu, protože vytváří předpoklady a zázemí pro kvalitní práci
pedagogů. Kvalitní práce pedagogů se pak odráží na výsledcích výchovně - vzdělávacího
procesu, na spokojenosti zákonných zástupců, ale především na spokojenosti samotných žáků.
Náročnost, neslevování v požadavcích na kvalitu veškeré práce ve škole při vzájemném
respektování se, tolerantnosti, vytváření atmosféry důvěry ve vztazích pedagogičtí pracovníci
školy – žák – zákonný zástupce je vytýčeným a stálým cílem vedení školy.
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Vzdělávání je podle ustanovení § 2, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon, veřejnou
službou. Podle kvality a úrovně poskytování této veřejné služby je škola hodnocena nejenom
Českou školní inspekcí, odbornou veřejností, ale i žáky a jejich rodiči. Spokojenost všech
„zákazníků“ s těmito poskytovanými odbornými službami je cílovou metou stávajícího vedení
školy.

V Příbrami dne 29. září 2009

Mgr. Petr Ročňák
ředitel školy

P.S.

Výroční zpráva o činnosti ZŠ pod Svatou Horou, Příbram za školní rok 2008/2009 byla
projednána pedagogickou radou školy dne 30. září 2009.
Výroční zpráva o činnosti ZŠ pod Svatou Horou, Příbram za školní rok 2008/2009 byla
zaslána k projednání a ke schválení Školské radě dne 1. října 2009, výroční zpráva byla
schválena dne 14.října 2009.
Výroční zpráva o činnosti ZŠ pod Svatou Horou, Příbram za školní rok 2008/2009 byla po
opravách formálních výhrad vyplývající z jednání Školské rady při ZŠ pod Svatou Horou
(ověřený a podepsaný zápis z jednání ŠR doručen škole dne 9.11.2009) zaslána s průvodním
dopisem zřizovateli prostřednictvím odboru školství MěÚ Příbram dne 10.listopadu 2009.
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