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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.
Počet žáků ve škole se jeví jako dlouhodobě stabilizovaný v rozmezí 515 až 535. Zápis
prvňáčků pro příští školní rok, kdy budou otevřeny dvě první třídy, vykazuje též stabilizovaný zájem
zákonných zástupců o školu. Dle počtu zapsaných jsou otevírány 2 – 3 třídy prvního ročníku. Úměrně
tomu narostl i počet dětí ve školní družině. Škola je naplněná na hranici své funkční kapacity, z tohoto
důvodu se musí využívat všechny odborné učebny jako kmenové, místnosti tříd pro skupiny školní
družiny.
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 2010/2011
byla zahájena etapová komplexní oprava - výměna oken pavilonu školní družiny a tělocvičen, - oprava
ležatých rozvodů studené vody v kotelně, - úprava rozvodů teplé vody v pavilonu tělocvičen. Do všech
tříd a místností celé školy je již zavedena teplá voda, upraveny a rekonstruovány hygienické kouty.
Nutnost rozvodů teplé vody do tříd nám ukládají novelizované hygienické normy. Byly nadále
průběžně modernizovány, vymalovány odborné učebny a třídy, prostory školní jídelny a kuchyně.
V rámci samostatných investičních akcí našeho zřizovatele byla dokončena I. etapa
rekonstrukce a modernizace školního hřiště. Škola se sportovním zaměřením, velmi dobře
reprezentující město Příbram, a to v celorepublikovém měřítku, si již nové a moderní školní hřiště
zasloužila. Evidujeme potěšující příslib zřizovatele pokračovat v dalších etapách rekonstrukce hřiště.
Doufáme, že spolupráce vedení školy se zřizovatelem školy městem Příbram vyústí i v další
finanční pomoc při zajištění více než potřebných investičních akcí, kde se jeví nejaktuálnější
a nejnutnější potřebou oprava a rekonstrukce střech pavilonu II. stupně a školní družiny.
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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

vedení školy

ředitel :

Mgr. Petr Ročňák

statutární zástupce :

Mgr. Jitka Pružinová

zástupce ředitele 2 :

Mgr. Jaroslav Umlauf

tel.:
m.tel.:
fax:
e-mail:
http:

Kontakty

318 40 11 51
602 154 292
318 40 11 50
1zs@pbm.czn.cz ; skola@1zs-pb.cz
www.1zs-pb.cz

Datum poslední změny v rejstříku škol : 1. září 2007

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele

Město 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 Výkon činností organizace
součásti

kapacita

Základní škola

600 žáků

Školní družina

220 žáků

Školní klub

180 žáků

Školní jídelna základní školy

750 jídel
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1.4 Základní údaje o výkonu činností organizace
Počet tříd počet oddělení

Počet žáků / dětí

Počet žáků / dětí na třídu

1. stupeň ZŠ

14

297

21,21

2. stupeň ZŠ

9

231

25,67

Celkem škola

23

528
+ 2 žáci dle § 38

22,96

Školní družina

7

210

30

Školní klub

x

180

x

Školní jídelna ZŠ

x

485

x

Školní jídelna Gy

x

168

x

Součást školy

dle statistických výkazů k 31. 10. 2010

základní škola

Nejvyšší
povolený počet
žáků/jídel
600

školní družina
Školní klub
školní jídelna

220
180
750

Druh/typ školy,
školské zařízení

Skutečný počet
žáků/strávníků

Přepočtený počet
pracovníků

528

33,20

Počet žáků
na přepočtený
počet pracovníků
15,90

210
180
653

5,80
1,70
8,30

36,21
105,88
78,67

dle statistických výkazů k 31. 10. 2010

1.5 Materiálně-technické podmínky školy
Ve školním roce 2010/2011 byli žáci školy rozřazeni do 23 tříd. Na I. stupni základní školy bylo
14 tříd a na druhém stupni 9 tříd. Z kapacitních důvodů (zmíněno již v úvodu) většina odborných
učeben musela být permanentně obsazena a bylo nutno v nich zřídit kmenové třídy. Kmenové třídy
byly umístěny do odborných učeben chemie, fyziky, přírodopisu, matematiky, českého jazyka,
hudební výchovy, zeměpisu – dějepisu a výtvarné výchovy. Zachovány byly pouze odborné učebny
multimediální výchovy, informatiky, cizích jazyků, školních dílen a školní cvičné kuchyně.
Psychohygienické podmínky vyučování jsou neustále vylepšovány. Třídy jsou postupně
vybavovány technikou podle současných požadavků moderního způsobu vyučování - audiovizuální
systém, interaktivní tabule. Škole napomohlo při modernizaci odborných učeben i běžných tříd
zapojení do projektu MŠMT ČR „Peníze do škol“.
Žákovský nábytek postupně prochází obměnou, aby splnil veškeré vysoké nároky na
psychohygienu žáků ve vyučování. Postupná výměna nábytku byla zahájena i v místnostech školní
družiny.
Všechny učebny jsou postupně doplňovány pomůckami z aktuálních nabídek firem
zabývajících se výrobou a prodejem školních učebních pomůcek.
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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.
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. V tomto školním roce bylo na škole zahájeno
využívání elektronické třídní knihy.

1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení

13. červen 2005

Počet členů školské rady

Členové školské rady

Kontakt

6
Mgr. Roman Behún (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Gabriela Baumruková (za pedagog. pracovníky)
Ing. Ivan Eis (za rodiče – zákonné zástupce)
Mgr. Monika Sedláčková (za rodiče – zák. zástupce)
Mgr. Jaroslav Kopecký (za zřizovatele)
Ing. Bohumil Kortus (za zřizovatele)
Městský úřad Příbram,Tyršova 108, Příbram I, 261 19
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01
e-mail : e-podatelna@pribram-city.cz

1.7 Údaje o občanských sdruženích při škole
Název

Rada rodičů 1.základní školy Příbram

Registrace

MV ČR

Zaměření

spolupráce rodičů se školou

Členové výboru RR
Kontakt

Ing. Ivan Eis (předseda RR)
Barbora Suchá (místopředsedkyně RR)
Mgr. Monika Sedláčková (hospodářka RR)
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
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Název

Volejbalový klub pod Svatou Horou, Příbram

Registrace

MV ČR

Zaměření

Organizace a zajištění sportovní volejbalové přípravy
sportovních tříd (dívky) ve spolupráci se školou a TJ
Baník 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., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročník

Zařazené ročníky - třídy

5. ročník

b) dobíhající soustava

Kód

Obor vzdělání

Kód oborů
podle
dřívějších
předpisů

79-01-C/001

Základní škola

nebyl
přidělen

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“

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

Vzdělávání a výchova probíhala podle schváleného vzdělávacího programu Základní škola, č.j.
16 847/96-2, včetně úprav a doplňků schválených MŠMT.
Vzdělávání a výchova probíhala podle schváleného vzdělávacího programu Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání - RVP, č.j. 31 504/2004-22, včetně pozdějších úprav
a doplňků schválených MŠMT.
Ve třídách VI.E, VIII.E, IX.E a v části třídy VII.B výuka a vzdělávání probíhá v souladu
s RVP č.j. 31 504/2004-22 a se ŠVP. Jedná se však o třídy s „rozšířenou výukou tělesné výchovy“ (na
základě volby volitelného předmětu sportovní příprava) - sportovní třídy zaměřené na volejbal, které
jsou podporovány dotací MŠMT ČR Volejbalovému oddílu Příbram prostřednictvím Českého
volejbalového svazu, a to na sportovní přípravu a rozvoj sportovně talentované mládeže.
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V rámci výchovně – vzdělávacího procesu jsou naplňovány programy dopravní výchovy,
výchovy ke zdraví, zdravé zuby, environmentální výchovy, volby povolání, ochrany za mimořádných
situací, multikulturní výchovy, primární protidrogové prevence apod.
Žákům školy byly ve školním roce 2010/2011 nabídnuty v rámci školního vzdělávacího
programu „Škola pro zdravý život“ tyto volitelné předměty :
6. ročník

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

7., 8., 9. ročník

Seminář z českého jazyka
Základy ruského jazyka
Základy německého jazyka
Informatika
Seminář společenskovědních předmětů
Seminář z přírodovědných předmětů
Konverzace v anglickém jazyce
Matematický seminář
Sportovní příprava
Etická výchova

Žákům školy byly ve školním roce 2010/2011 nabídnuty tyto nepovinné předměty :
IV.C, 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

66

Počet učitelů ZŠ

39

Počet vychovatelů ŠD a ŠK

9

Počet správních zaměstnanců ZŠ

10

Počet správních zaměstnanců ŠJ

8
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Učitelé, vychovatelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram,
kteří ve školním roce 2010/2011 přestali být zaměstnanci školy
učitelé

ukončení

důvod odchodu

kvalifikace

úvazek

PedF

Část.úvazek

VŠERS, bc.

Plný úvazek, zástup

Karasová D.

30.6.2011 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

Eliáš R.

15.7.2011

Havlíčková H.

30.6.2011 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Nesporá A.

30.6.2011 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Sýkorová M.

30.6.2011 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Smíšková D.

30.6.2011 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

PedF

Část.úvazek

Nolová P.

30.6.2011

Pracovní poměr na dobu určitou

PedF

Plný úvazek

Zachová E.

30.6.2011

Pracovní poměr na dobu určitou

FTVS UK

Plný úvazek

Janková M.

31.7.2011 Ukončení pracovního poměru dohodou (PedA)

SPgŠ

Část.úvazek

Ježková H.

15.7.2011 Ukončení prac.poměru dohodou (PedA+Vych)

SPgŠ

Plný úvazek

Truhlářová N.

31.7.2011 Ukončení prac.poměru dohodou (PedA+Vych)

SPgŠ

Plný úvazek, zástup

Ukončení pracovního poměru dohodou

Učitelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram
s termínovaným pracovním poměrem ve školním roce 2010/2011,
se kterými je počítáno i v dalším školním roce
učitelé

ukončení

Nesporá A.

druh prac.poměru

30.6.2011 Pracovní poměr na dobu určitou - důchodce

kvalifikace

úvazek

PedF

Část.úvazek

Personální pedagogické obsazení na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram ve školním roce 2010 - 2011
učitelé

dosažené
vzdělání/název
školy

aprobace

skutečně vyučované
předměty

pedagog.
praxe (roky)

poznámka

Čj - Vv

Čj, Vv, Čjs

20

výchovný poradce

1

Baumruková G. VŠ, ZČU PedF

2

Behún R.

VŠ, ZČU PedF

1.stupeň -Tv

1.stupeň

19

3

Buralt O.

VŠ, PedF UK

Ze - Ma

Ze, Ma

5

část. úvazek

4

Eliáš R.

VŠ ERS, Bc.

Ze, Vob, Prč,Tv, Spp

6

zástup za mat.dov.

5

Figurová Z.

6

VŠ, UP PF

Spec. ped.

1.stupeň, TIP

25

Hausnerová H.

VŠ, ZČU PedF

1.stupeň

1.stupeň

26

7

Havlíčková H.

VŠ, PedF UK

Ma - Vv

Ma, Ms

40

část.úv. do 30.6.2011

8

Havlovicová D.

PFU DPS

vychovatelství

asistent pedagoga

7

část.úvazek

9

Hrbek J.

VŠ, PedF UK

On -Pedagogika

Vob, Etv, Inf, Prč, Fy, Spol

28

10 Janková M.

SPgŠ

vychovatelství

asistent pedagoga

10

část.úvazek

11 Janovská M.

SPgŠ

vychovatelství

asistent pedagoga

27

část.úvazek

12 Ježková H.

SPgŠ

vychovatelství

asistent pedagoga

16

část.úvazek, nemoc

13 Kahovcová E.

VŠ, PedF JČU

Ma - T - VT

Inf., Ma

2

metodik ICT

14 Karasová D.

VŠ, PedF UK

1.stupeň -Vv

Aj

45

část.úv. do 30.6.2011
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Personální pedagogické obsazení na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram ve školním roce 2010 - 2011
dosažené
vzdělání/název
školy

aprobace

skutečně vyučované
předměty

pedagog.
praxe (roky)

15 Kraftová H.

VŠ J.Á.Komenského

Spec. ped.

1.stupeň

25

16 Mazáková H.

VŠ, PedF JČU

1.stupeň

1.stupeň

2

17 Mecová O.

VŠ, ZČU PedF

Čj - On

Čj, Děj

27

18 Nesporá A.

VŠ, PedF JČU

Přír - Zzv

Přír, Prč, Vob, SPř

41

19 Nohejlová M.

VŠ, PedF JČU

1.stupeň

1.stupeň

2

učitelé

20 Nolová P.

poznámka

část.úv. do 30.6.2011

VŠ, PedF UK

Čj - On

Děj, Vob, Čjl, Spol,

23

21 Nosková K.

VŠ, PedF UHK

Aj - On

Aj, Spol

8

22 Peterková M.

VŠ, ZČU PedF

1.stupeň

1.stupeň

37

zástup za mat.dov.

23 Poslušná P.

VŠ, ZČU PedF

1.stupeň

1.stupeň

14

metodik prevence

24 Pružinová J.

VŠ, PedF UK

Ma - On

Ma

30

zástupce ředitele

25 Rážová L.

VŠ, ZČU PedF

1.stupeň

1.stupeň

16

26 Ročňák P.

VŠ, FTVS UK

Tv - On

Spp

32

27 Roub J.

VŠ ERS, Bc.

Fy, Děj, Hv, Prč

26

28 Rožcová D.

VŠ, PedF UK

1.stupeň

1.stupeň

19

VŠ,PedF UJEP

1.stupeň - Aj

Aj, Kaj

5

30 Smíšková D.

VŠ, PedF UK

Ma - Zpv

Aj, Ma

36

31 Sudová L.

VŠ, ZČU PedF

1.stupeň

1.stupeň

13

32 Sýkorová M.

VŠ, PedF JČU

Čj - Rj

Děj, Nj, ZNj, ZRj, Vob

41

část.úv. do 30.6.2011

33 Štefaniková M.

VŠ, PedF UK

1.stupeň

Hv

2

část. úvazek

34 Truhlářová D.

VŠ, ZČU PedF

1.stupeň

1.stupeň

22

35 Truhlářová N.

SPgŠ

vychovatelství

asistent pedagoga

1

36 Tylová D.

VŠ,PedF UHK

1.stupeň

1.stupeň

22

37 Umlauf J.

VŠ, PedF UK

TV, Brv

Tv, Ma

31

38 Umlaufová A.

VŠ, PedF UK

1.stupeň

1.stupeň

30

39 Tomášková H.

VŠ, FTVS UK

Tv - Prac.vých.

Tv, Vzd, Spp, Zem

14

29 Sedláčková Š.

do 30.6.2011

ředitel

část.úv. do 30.6.2011

část.úvazek
zástupce ředitele

40 Valíčková L.

VŠ, FTVS UK Tv - Psychologie

Spv, Spp, Tv

8

školní psych., část.úv.

41 Voborská N.

VŠ, ZČU PedF

Čj - Rj

Aj

8

část.úvazek, zástup

42 Vondráková M.

VŠ, PedF UK

Bi - Ch

Přír, Che, Vob, Spř

11

43 Vošahlíková J.

VŠ ERS, SPgŠ

Hv, Vv

17

část.úv. do 30.6.2011

44 Zachová E.

VŠ, FTVS UK

Spp, Aj

4

do 30.6.2011

Vychovatelé
ŠD a ŠK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Drašnarová M.
Havlovicová D.
Honcová J.
Janovská M.
Ježková H.
Truhlářová N.
Králová J.
Štefaniková M.
Podzimková L.
Vošahlíková J.

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

Tv a sport

aprobace
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
vychovatelství
1.stupeň
vychovatelství
vychovatelství

12

skutečně vyučované
předměty

pedagog.
praxe(roky)

vychovatelka ŠD

10
7
26
25
16
1
32
2
22
17

vychovatelka ŠD, ped.as.

vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD, ped.as.

vychovatelka ŠD a ŠK
vychovatelka ŠD, ped.as.

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

poznámka
část.úvazek
část.úvazek
část.úvazek
část.úv., dl.nemoc
část.úvazek, zástup
část.úvazek
část.úvazek
část.úvazek

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Pedagogická způsobilost

v%

Odborná způsobilost

v%

Učitelé 1. stupně

100%

Učitelé 1. stupně

93%

Učitelé 2. stupně

96%

Učitelé 2. stupně

86%

Vychovatelky ŠD, ŠK

100%

Vychovatelky ŠD, ŠK

100%

3.4 Pedagogičtí pracovníci – učitelé podle věkové skladby a délky praxe

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

9

2

10

2

7

2

2

0

5

7

33

do 5 let

do 10 let

8

4

dle délky pedagogické praxe
do 20 let
do 30 let
9

více než 30 let

celkem

8

40

11

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
provozní pracovníci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17
18

Bartošová Z.
Bendová A.
Bernášková J.
Blažková M.
Franková M.
Fremrová V.
Juhošová L.
Kolářová H.
Havlová I.
Makovcová A.
Maršálková A.
Matějovská D.
Pavlíková D.
Poláčková M.
Rusová D.
Spál E.
Steinbachová D.
Vůchová L.
Wágner A.
Zachová M.

dosažené vzdělání

pracovní funkce

úvazek

VOB
SOU
SOU
USO
USO
USO
VOB
UO
USO
základní
základní
základní
UO
základní
SO
UO
VOB
VOB
VOB
USO

Uklízečka
Provoz. pracovník společného stravování (od 1.3.2011)
Provozní pracovník společného stravování
Topička, uklízečka (do 31.1.2011)
Finanční účetní
Mzdová účetní
Hlavní kuchařka
Uklízečka
Správce hřiště (VPP)
Provozní pracovník společného stravování
Provoz. pracovník společného stravování (do 31.1. 11)
Provozní pracovník společného stravování
Uklízečka
Provozní pracovník společného stravování
Správce hřiště a tělocvičny (do 31.10.10 VPP, od 1.11. DČ)
Asistent školníka - údržbář
Uklízečka
Provozní pracovník společného stravování
Školník - údržbář
Vedoucí školní jídelny

1,00
1,00
1,00
část.úvazek
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,375
1,00
1,00
1,00
1,00

13

Pedagogický sbor

Slavnostní otevření školního hřiště starostou města Dr. Řihákem a ved. pracovníkem ROP Střední Čechy
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4. Organizace řízení školy

Ředitel školy
statutární orgán
Zástupce ŘŠ I
zástupce statutárního orgánu

Poradní orgány
ředitele školy
Sekretariát
finanční (FÚ), mzdová účetní (MÚ)

Zástupce ŘŠ II
výchovný
poradce

metodik prevence,
školní psycholog
koordinátor ŠVP

vedoucí metodických,
předmětových komisí

ICT – správce,
metodik

metodik
environmentální výchovy

učitelé 1. stupně, 2.
stupně
15

třídní učitelé

netřídní učitelé

Vedoucí vychovatelka
školní družiny
Vedoucí vychovatelka
školního klubu

vychovatelé ŠD,
vedoucí kroužků ŠD
vychovatelé ŠK,
vedoucí kroužků ŠK

Vedoucí školní jídelny

Vedoucí kuchařka
Školník

kuchařky, prac. provozu
ŠJ
údržbář, topič, uklízečky,
pracovníci 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 1.základní školy Příbram“ (ZŠ pod Svatou Horou, Příbram), 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 2010/2011 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 67 dětí. O odklad školní docházky požádalo
prostřednictvím zákonných zástupců 18 žáků, kterým bylo ve správním řízení vyhověno. Dva
žáci po zápisu přestoupili – nastoupili na jinou školu, dva žáci přestoupili na naši školu. Do
1.ročníku pro školní rok 2011 - 2012 bylo zařazeno 49 žáků.
5.2 Výsledky přijímacího řízení
Přijímacích řízení na střední školy v rámci ukončení povinné školní docházky se zúčastnilo
celkem 50 žáků z 9. ročníku. Všichni tito žáci byli zařazeni a umístěni do středních škol či
odborných učilišť, 21 žáků na střední odborné školy končící maturitou, 7 žáků na gymnázia a 5
žáků na lycea, 17 žáků na střední odborná učiliště.
Z 5. ročníku uspělo při přijímacím řízení a k 1. září 2011 odešlo na Gymnázium Příbram,
ul. Legionářů 5 žáků. Ze 7. ročníku odešli na Gymnázium pod Svatou Horou 4 žáci.

Zápis do 1. tříd

16

střední
škola

třída
chlapci
dívky
celkem
počet
žáků
k 30.6.10

5.A

5.C

7. A

7. B

9. A

9. E

∑
♂ ♀

∑

♂ ♀ ∑

♂ ♀

∑

♂ ♀

∑

♂ ♀

∑

♂

♀

∑

∑

♂ ♀

12 6 18 11 9 20 11 10 21 15 15 30 16 12 28 15 13 28 8 14 22
2

2

Gy Příbram

5.B

1

1

1

1 2

2
2

Gy pSH, Pb

2

1

1

2

1
1

SPŠ Příbram

4

ISŠ Příbram

2

1

1
1

167

3

10

1

1

6

1

1

2

2

4

1

1

5

2

2

3

1

2

7

1

1

OA Příbram

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

počet přijatých žáků (chlapci, dívky, celkem)

SOŠ Březnice

OA Sedlčany
SOŠ Hořovice

SPŠ

stavební
České Budějovice

SZdrŠ Pb
SŠ gastr. a hotel.
Praha 4
SOU služeb
Praha 9
SŠ manag. a služ.
Praha 4
SZŠ Praha 10
SZŠ Praha 1
SŠ služ. a řemesel
Stochov
SOŠ Stodůlky
Praha 5

1

1

1

3

3

4

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

ISŠ (SOU) Pb

1

SOU Hluboš

2

2

1

1

3

SOU Dubno

1

1

3

3

4

2

3

1

1

SOU Sedlčany

Celkem

2

1

2

2

2

5

4

7

osmileté gymnázium

šestileté
gymnázium

čtyřleté gymnázium

2

28

22

59

5

21

17

lycea maturita výuční
gymn.vzd.
SOŠ
list

36%

36%

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Změny počtu žáků během školního roku

ročník
Přišlo
Odešlo

1.
0
0

2.
1
0

3.
1
1

4.
0
1

5.
0
2

17

6.
1
0

7.
0
1

8.
0
1

9.
0
1

29%

6.1 Základní údaje

TŘÍDA

POČET ŽÁKŮ

CHLAPCI

DĚVČATA

I.A

IX.E

19
19
20
22
22
24
20
20
19
25
27
18
20
21
30
24
30
28
22
24
22
28
22

9
8
9
13
11
15
7
9
9
9
17
12
11
11
15
13
15
16
7
11
10
15
8

10
11
11
9
11
9
13
11
10
16
10
6
9
10
15
11
15
12
15
13
12
13
14

CELKEM

526*

260

266

I. STUPEŇ

296

150

146

II. STUPEŇ

230

110

120

I. STUPEŇ

průměr počtu žáků na třídu

14 tříd

21,14

II. STUPEŇ

průměr počtu žáků na třídu

9 tříd

25,56

CELKEM

průměr počtu žáků na třídu

23 tříd

22,87

Oddělení školní družiny / zapsaných žáků

7

210

Oddělení školního klubu / zapsaných žáků

0

180

485

653

I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.E
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
VIII.E
IX.A

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

(údaje odpovídají ke dni 30.6. 2011 (* včetně 2 žáků dle § 38); ŠJ, ŠD a ŠK dle statistických výkazů ke dni 31.10. 2010)
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6.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a o zameškaných hodinách
2. pololetí školního roku 2010/11

Souhrnná statistika tříd
třída

žáků

zpracováno dne: 30. 9. 2011

z toho hodnocení
V
P
5

H

snížená
průměrný Průměrná absence na žáka
známka Ch prospěch
omluv. neomluv.

třídní učitel

1.A

19 19

0

-

-

-

1.008

38,58

-

Mgr. Hausnerová Hana

1.B

19 19

0

-

-

-

1.008

43,68

-

Mgr. Rážová Lenka

1.C

20 20

0

-

-

-

1.000

84,15

-

Mgr. Mazáková Helena

1. ročník

58 58

0

0

0

-

1,005

55,97

-

2.A

22 22

0

-

-

-

1.052

40,64

-

Mgr. Poslušná Petra

2.B

22 21

1

-

-

-

1.071

33,55

-

Mgr. Sudová Libuše

2.C

24 24

0

-

-

-

1.030

53,25

-

Mgr. Umlaufová Anna

2. ročník

68 67

1

0

0

-

1,050

42,79

-

3.A

20 18

2

-

-

-

1.150

37,45

-

Mgr. Truhlářová Dana

3.B

20 18

2

-

-

-

1.224

46,65

-

Mgr. Tylová Dagmar

3.C

19 15

4

-

-

-

1.322

42,11

-

Bc. Kraftová Helena

3. ročník

59 51

8

0

0

-

1,231

42,07

-

4.A*

24 19

5

-

-

-

1.256

48,75

-

Mgr. Peterková Marcela

4.B

27 16

11

-

-

-

1.440

62,93

-

Mgr. Behún Roman

4. ročník

51 35

16

0

0

-

1,356

56,25

-

5.A

18 12

6

-

-

-

1.395

65,56

-

Mgr. Nohejlová Markéta

5.B

20 13

7

-

-

-

1.356

41,55

-

Mgr. Figurová Zuzana

5.C

21

9

12

-

-

-

1.450

69,81

-

Mgr. Rožcová Dana

5. ročník

59 34

25

0

0

-

1,401

58,93

-

6.A

30 11

19

-

-

-

1.524

64,93

-

Bc. Roub Jiří

6.E

24 12

12

-

-

-

1.518

70,00

-

Mgr. Tomášková Hana

6. ročník

54 23

31

0

0

-

1,522

67,19

-

7.A

30

7

21

2

-

-

2.040

86,83

0.07

7.B

28 11

16

1

-

1 (1+0)

1.755

72,43

-

7. ročník

58 18

37

3

0

1 (1+0)

1,905

79,88

0,03

8.A

22

2

20

-

-

-

1.892

66,91

-

8.B**

23

8

14

1

-

-

1.656

55,43

24.7

Mgr. Hrbek Jiří

8.E

22

8

14

-

-

-

1.564

66,50

-

Bc. Eliáš Radek

8. ročník

67 18

48

1

0

-

1,705

62,84

8,48

9.A

28

6

22

-

-

1 (1+0)

1.702

121,39

-

Mgr. Vondráková Martina

9.E

22

6

16

-

-

-

1.832

114,64

-

Mgr. Nolová Pavlína

9. ročník

50 12

38

0

0

1 (1+0)

1,761

118,42

-

C ELKE

524 316

204

4

0

2 (2+0)

1,522

63,69

1,09

Legenda:

V - prospěl s vyznamenáním
* + 1 žák dle § 38
** 1 žák 568 hodin

P - prospěl
5 - neprospěl
H - nehodnocen
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Mgr. Mecová Olga
Mgr. Kahovcová Eva
Mgr. Nesporá Alena

6.3 Údaje o jazykovém vzdělávání žáků

Žáci učící se cizí jazyk
Jazyk

Počet žáků

Počet skupin

anglický
německý
ruský

435
24
19

31
2
1

Počty žáků ve skupině
minimálně

maximálně

průměr

10
10
19

17
14
19

14,03
12,00
19,00

Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace
Kvalifikace vyučujících

Jazyk

Počet učitelů
celkem

odborná

pedagogická

žádná

anglický
německý
ruský

6
1
1

4
1
1

6
1
1

-------

Rodilí mluvčí
-------

6.4 Údaje o integrovaných žácích, školní psycholog
Ve školním roce 2010/2011 byla reedukace žáků se specifickými poruchami učení a chování
organizována na 1. a 2. stupni formou tříd intenzivní péče /TIP/. Nápravné pedagogické
působení probíhalo v 10 skupinách jednu hodinu týdně pod vedením kvalifikovaného
speciálního pedagoga. Celkem oddělení TIP navštěvovalo 48 žáků, z toho 22 žáků 1. stupně a 26
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 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 2010/2011 bylo statisticky vykazováno 8 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.
Čtyři integrovaní žáci na 1. stupni pracovali ve vyučování s pomocí asistentů pedagoga.
Pro žáky s SPU se na naší škole snažíme zlepšovat podmínky jak ve výuce (vhodná učebna,
speciální pedagogické pomůcky, počítačové výukové programy, prostor pro relaxaci aj.), tak
v sociální oblasti. Vzhledem k psychologickým dopadům SPU na osobnost dítěte ověřujeme
sociální klima i v jednotlivých třídách. Snahou speciálního pedagoga, školního psychologa,
výchovného poradce 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).
Díky projektu MŠMT ČR a dotacím EU „Peníze do škol“ byla ve škole zřízena funkce
školního psychologa. Jedním z cílů bylo začlenit školního psychologa do poradenského týmu
školy, navázat efektivní spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy a v neposlední řadě
dostat do povědomí žáků skutečnost, že škola psychologa má a je zde dětem k dispozici. Právě
individuální konzultace s žáky se staly těžištěm jeho práce.
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Školní psycholog nabízel žákům, jejich rodičům, ale i učitelům velmi pestrou škálu různých
činností, např. konzultační, poradenskou, diagnostickou, metodickou a informační, a rovněž
spolupracoval se školním parlamentem. Další oblastí jeho působení se staly třídní kolektivy,
v nichž byly školním psychologem realizovány programy pro jejich podporu
a rozvoj.
Hlavní činnosti školního psychologa realizované ve školním roce 2010/2011:
Participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy
Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách
Osobní konzultace s žáky
Realizace krizových intervencí pro žáky
Skupinová a komunitní práce se žáky
Participace na vedení preventivních programů pro třídy
Konzultace s pedagogy a vedením
Poskytování individuálních konzultací pro zákonné zástupce
Spolupráce s odborníky týmu školního poradenského pracoviště
Spolupráce se školním parlamentem
Domníváme se, že se během školního roku 2010/2011 podařilo nastartovat činnost nově
zřízené funkce školního psychologa, který našel své pevné místo v školním poradenském týmu
a celkově byl prospěšný pro klima ve škole.

6.5 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 zpravidla 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 vzdělávací plán.
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b) Průběh a výsledky vzdělávání
V průběhu školního roku 2010/2011 se škola zapojila stejně jako v minulém školním roce do
projektu „STONOŽKA“ renomované společnosti Scio. Volíme 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.
Dále škola pokračovala v pilotním projektu ESKALÁTOR (opět společnost Scio, jejímž
polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání). Projekt zahrnuje
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.
Ve školním roce 2010-2011 došlo v rámci projektu ESKALÁTOR k testování čtenářské
gramotnosti a anglického jazyka. Test absolvovali žáci 4. - 9. ročníků. Na výsledky tohoto
dlouhodobějšího projektu si budeme muset počkat.
V rámci předpokládaného testování žáků 5. a 9. tříd, které chce od školního roku 2012/2013
MŠMT ČR zavést na všech základních školách, jsme se zapojili do projektu „Kvalita školy“
v oblasti „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“. Cílem
projektu není vytvářet žebříčky úspěšných a neúspěšných škol, ale naopak podporovat motivaci
žáků ke zlepšování svých výsledků.
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.
Některé obecné výsledky testování níže předkládáme. Podrobnější výsledkové analýzy jsou
uloženy u ředitele školy. Zájemcům bude po předcházející domluvě dána možnost do výsledků
nahlédnout.
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Projekt „Kvalita školy“
Vysvětlivky: Ú – průměrná úspěšnost školy
ÚP – v rámci celé republiky
ÚPK – v rámci středočeského kraje
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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 vše je stavěno
na odborné konzultaci a na vyjádření předmětové komise. Třídy jsou pro zkvalitňování výuky
průběžně vybavovány multimediální a interaktivní technikou. Díky projektu MŠMT ČR
a dotacím EU „Peníze do škol“ byla většina tříd školy vybavena interaktivními tabulemi.

Interaktivní tabule
d) Vyučovací formy a metody
Zaznamenáváme postupný odklon od klasického frontálního vyučování. Stále více pedagogů
aplikuje ve výuce moderní formy a metody výuky jako jsou skupinová výuka, kooperativní
učení, brainstorming, kritické myšlení, myšlenková mapa, projektové a interaktivní vyučování
a další. Pedagogičtí pracovníci školy již dlouhodobě využívají možnosti DVPP právě především
v oblasti vyučovacích forem a metod.
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e) Motivace žáků
Žáci školy jsou motivováni k maximálnímu snažení především laskavým, tolerantním, ale
zároveň náročným přístupem všech vyučujících a pedagogů, a to nejen známkami ve svých
žákovských knížkách. Zveřejňování 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 jistě motivuje žáky k vyšším výkonům i cílům.
Motivace je založena na snaze přesvědčit žáky, že to, co se učí a měli by znát, použijí i
v budoucích letech. Ať už získané znalosti uplatní při následném studiu na střední škole,
v přípravě na svoji profesi, v profesi samotné nebo i v životě rodinném a společenském.

Den prvňáčka
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 2010/2011
podle zmíněného schváleného dokumentu.
Především žáci vzdělávající se podle školního vzdělávacího programu (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. Zaznamenávají 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.
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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 danému rozpočtu.

7.1 Priority DVPP školního roku 2010/2011
1)

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
Bakaláři, 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 BOZP

7.2 Přehled o akcích a účasti na DVPP školního roku 2010/2011

účastník
celý pedagogický
sbor
Mgr. Gabriela
Baumruková

název akce

datum konání

místo
konání

Práce s interaktivní tabulí

15.9.2010

Příbram

Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ 31.1-29.6.2011
Vázy z odpadního materiálu a přírodnin
14.3.2011
Úvodní seminář a konference k projektům OP VK MěÚ
13.9.2010
PB
Environmentální výchova v praxi
21.10.2010
Struktura ŠVP
4.11.2010
Implementace a inovace ŠVP
25.11.2010
Výjezdní seminář "Workshop EVVO"
18.-20.2.2010
Mgr.Roman Behún
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
29.4.-30.4.2011
Autoevaluace ŠVP
2.5.2011
Výjezdní seminář "Ekosystémy lesa"
20.-22.5.11
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
23.5.2011
Moodle - tvorba a vyhodnocení testů
14.+28.6.11
Autoevaluace ŠVP
29.6.2011
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Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Milín
Zvíkov
Příbram
Milín
Příbram
Příbram
Příbram

účastník

název akce

Komplex seminářů EVVO "Ekopolis" (studium)
Výjezdní seminář "Workshop EVVO"
Mgr. Ondřej Buralt
Odpady a obaly
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Jazykový kurz A 1-1 - 1x týdně
Výjezdní seminář "Workshop EVVO"
Bc. Radek Eliáš
Interaktivní tabule - základní kurz
Úvod do globální výchovy
Mgr. Zuzana
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Figurová
Rozvoj matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ
Aktivizující metody, formy ve výuce matematiky na 1.st.
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Mgr. Hana
Hausnerová
Interaktivní tabule - základní kurz
Rozvoj matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ
Mgr. Helena
Jazykový kurz Aj - Z 1 - 1x týdně
Havlíčková
Úvodní seminář a konference k projektům OP VK MěÚ
PB
Etická výchova - Jak na to
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Mgr. Jiří Hrbek
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Interaktivní tabule v hodinách Mat a Fyz na ZŠ
Svět energie
Moodle - tvorba a vyhodnocení testů
Jazykový kurz A 1-2 - 1x týdně
Objevujeme v matematice
Počítačová kriminalita I.
Příprava projektů na ZŠ a využ. ICT ve výuce na ZŠ
Mgr. Eva
Kahovcová
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Interaktivní tabule v hodinách Mat a Fyz na ZŠ
Výjezdní seminář "Ekosystémy lesa"
Moodle - tvorba a vyhodnocení testů
Úvod do globální výchovy
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Bc. Helena
Kraftová
Interaktivní tabule - základní kurz
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
Jana Králová
Tvořivé činnosti v cyklu roku ve volnočas. aktivitách
Interaktivní učebnice na 1.stupni
Činnostní učení v Čj 4.a 5. r.-podst.jm. a mluv.kat.
Mgr. Helena
Aerobik pro děti mladšího školního věku
Mazáková
Rozvoj matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Čtenářská gramotnost, její začlenění do ŠVP
Mgr. Olga Mecová
Interaktivní tabule - základní kurz
Interaktivní tabule - základní kurz
Mgr. Alena
Nesporá
Interaktivní tabule ve výuce přírodovědných předmětů
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1.9.10-31.8.11
29.-31.10.2010
29.10.2010
31.1.-29.6.2011
29.4.-30.4.2011
1.9.10-30.6.11
18.-20.2.2010
21.3.2011
9.12.2010
31.1.-29.6.2011
9.5.2011
3.11.2010
31.1.-29.6.2011
21.3.2011
9.5.2011

místo
konání
Pha+Střč
Vystrkov
Vystrkov
Příbram
Zvíkov
Příbram
Milín
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram

1.9.10-30.6.11

Příbram

13.9.2010

Příbram

2.11.2010
31.1.-29.6.2011
29.4.-30.4.2011
12.5.2011
2.6.2011
14.+28.6.11
1.9.10-30.6.11
6.10.2010
10.11.2010
13.4.2011
28.3.-1.4.2011
12.5.2011
20.-22.5.11
14.+28.6.11
9.12.2010
31.1.-29.6.2011
21.3.2011
23.5.2011
1.6.2011
14.10.2010
19.1.2011
6.4.2011
9.5.2011
23.5.2011
31.1.-29.6.2011
15.3.2011
21.3.2011
21.3.2011
28.4.2011

Praha
Příbram
Zvíkov
Praha
Beroun
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Hoorn
Praha
Milín
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Písek
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram

datum konání

účastník

Mgr. Markéta
Nohejlová

Mgr. Pavlína
Nolová

Mgr. Kateřina
Nosková

Mgr. Marcela
Peterková

Lada Podzimková

Mgr. Petra
Poslušná

Mgr. Jitka
Pružinová

název akce

datum konání

místo
konání

Interaktivní učebnice na 1.stupni
14.10.2010
Příbram
Činnostní učení v Čj 4.a 5. r.-podst.jm. a mluv.kat.
19.1.2011
Písek
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ 31.1.-29.6.2011 Příbram
Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou
10.2.2011
Příbram
Výjezdní seminář "Workshop EVVO"
18.-20.2.2011
Milín
Činnostní učení v Čj 4. - 5.roč.
5.3.+12.3.2011
Písek
Interaktivní tabule - základní kurz
21.3.2011
Příbram
Rozvoj matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ
9.5.2011
Příbram
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
23.5.2011
Příbram
Interaktivní tabule - základní kurz

21.3.2011

Příbram

Výuka slovní zásoby-nové přístupy
Evolutionary Changes in English Grammar
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Metodický seminář pro učitele Aj
Interaktivní tabule - základní kurz
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Intenzivní jazykový a metodický kurz Aj
Jazykový kurz Aj - A 1-1 - 1x týdně
Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků
Činnostní učení v Čj 4. - 5.roč.
Moodle - tvorba a vyhodnocení testů
Interaktivní tabule - základní kurz
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Rozvoj matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Interaktivní tabule - základní kurz
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Tvořivé činnosti v cyklu roku ve volnočas. aktivitách
Jazykový kurz Aj - Z 1 - 1x týdně
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Vázy z odpadního materiálu a přírodnin
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
Úvod.sem. a konference k projektům OP VK MěÚ PB
Objevujeme v matematice
Word 2007
Power Point 2007
Excel 2007
Software Bakaláři -další shareware moduly
Profesní manaž.vzděl.řídících prac.-Personální řízení
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Moodle - tvorba a vyhodnocení testů

4.11.2010
10.11.2010
31.1.-29.6.2011
7.3.-11.3.11
21.3.2011
4.4.-8.4.2011
29.4.-30.4.2011
22.8.-24.8.2011
1.9.10-30.6.11
5.11.2010
31.1.-29.6.2011
7.3.2011
19.1.2011
16.3.2011
21.3.2011
4.4.-8.4.2011
29.4.-30.4.2011
9.5.2011

Praha
Praha
Příbram
Praha
Příbram
Hoorn
Zvíkov
Kostínek
Příbram
Praha
Příbram
Praha
Písek
Příbram
Příbram
Hoorn
Zvíkov
Příbram
Příbram
Příbram
Hoorn
Zvíkov
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Hoorn
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Sl.šk.MB
Příbram
Příbram
Příbram
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31.1.-29.6.2011
21.3.2011
28.3.-1.4.2011
29.4.-30.4.2011
1.6.2011
1.9.10-30.6.11
31.1.-29.6.2011
14.3.2011
4.4.-8.4.2011
23.5.2011
13.9.2010
6.10.2010
18.11.2010
25.11.2010
30.11.2010
1.12.2011
9.12.2010
31.1.-29.6.2011
16.3.2011

účastník

název akce

Interaktivní tabule - základní kurz
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Interaktivní tabule v hodinách Mat a Fyz na ZŠ
Mgr. Jitka
Pružinová
Prof.man.vzděl.řídících prac. - Řízení kontroly
Didaktické a výukové programy na ZŠ
Moodle - tvorba a vyhodnocení testů
Finanční gramotnost
Jazykový kurz Aj - Z 1 - 1x týdně
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Divadelní školička aneb jak se hraje divadlo
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Mgr. Lenka Rážová
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Rozvoj matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
Úvodní sem. a konference k projektům OP VK MěÚ PB
Profesní manaž.vzděl.řídících prac.-Projektové řízení
Prof. man. vzděl. řídících prac. - Finanční řízení
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Mgr. Petr Ročňák
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Příprava projektů na ZŠ a využ. ICT ve výuce na ZŠ
Prof.man.vzděl.řídících prac.-Řízení vzdělávaní
Úvodní sem. a konference k projektům OP VK MěÚ PB
Výjezdní seminář "Workshop EVVO"
Odpady a obaly
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Interaktivní tabule - základní kurz
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Bc. Jiří Roub
Interaktivní tabule v hodinách Mat a Fyz na ZŠ
Výjezdní seminář "Ekosystémy lesa"
Fyzikální pokusy
Svět energie
Moodle - tvorba a vyhodnocení testů
Tvůrčí psaní
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Interaktivní tabule - základní kurz
Mgr. Dana Rožcová
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
Práce v kruhu při hodinách Aj s malými dětmi-ZŠ
Zahraniční stáž v Hoornu (Niz.)
Mgr. Šárka
Sedláčková
Výjezdní seminář "Ekosystémy lesa"
Intenzivní jazykový a metodický kurz Aj
Mgr. Dana
Jak zábavnou formou přiblížit gramatiku žákům 2.st.
Smíšková
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou
Mgr. Libuše
Interaktivní tabule - základní kurz
Sudová
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Artefiletika jako nástroj pro rozvoj klíč.kompetencí
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21.3.2011
29.4.-30.4.2011
12.5.2011
25.5.2011
26.5.2011
14.+28.6.11
14.6.2011
1.9.10-30.6.11
31.1.-29.6.2011
7.3.2011
4.4.-8.4.2011
29.4.-30.4.2011
9.5.2011
23.5.2011
13.9.2010
18.10.2010
18.1.2011
31.1.-29.6.2011
28.3.-1.4.2011
6.4.2011
13.4.2011
13.9.2010
29.-31.10.2010
29.10.2010
31.1.-29.6.2011
21.3.2011
29.4.-30.4.2011
12.5.2011
20.-22.5.11
1.6.2011
2.6.2011
14.+28.6.11
1.11.2010
31.1.-29.6.2011
21.3.2011
28.3.-1.4.2011
29.4.-30.4.2011
23.5.2011
25.10.2010
28.3.-1.4.2011
20.-22.5.11
22.8.-24.8.2011

místo
konání
Příbram
Zvíkov
Praha
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Hoorn
Zvíkov
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Hoorn
Příbram
Příbram
Příbram
Vystrkov
Vystrkov
Příbram
Příbram
Zvíkov
Praha
Milín
Příbram
Beroun
Příbram
Praha
Příbram
Příbram
Hoorn
Zvíkov
Příbram
Příbram
Hoorn
Milín
Kostínek

1.11.2010

Příbram

31.1.-29.6.2011
10.2.2011
21.3.2011
29.4.-30.4.2011
3.5.2011

Příbram
Příbram
Příbram
Zvíkov
Příbram

datum konání

název akce

datum konání

místo
konání

Rozvoj matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ

9.5.2011

Příbram

Úvod do Moodle

16.2.2011

Příbram

Mgr. Hana
Tomášková

Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Výjezdní seminář "Workshop EVVO"
Interaktivní tabule - základní kurz
Interaktivní tabule ve výuce přírodovědných předmětů
Poruchy příjmu potravy

31.1.-29.6.2011
18.-20.2.2010
21.3.2011
28.4.2011
18.5.2011

Příbram
Milín
Příbram
Příbram
Příbram

Mgr. Markéta
Tomková

Interaktivní tabule - základní kurz

21.3.2011

Příbram

Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Artefiletika jako nástroj pro rozvoj klíč.kompetencí
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
Interaktivní učebnice na 1.stupni
Činnostní učení v Čj 2.a 3.r.-vyjm.sl.a sl.druhy
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Interaktivní tabule - základní kurz
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.
Úvodní sem. a konference k projektům OP VK MěÚ PB
Interaktivní učebnice na 1.stupni
vzd.řídících prac. - Koncepce a strategie rozvoje školy
Výjezdní seminář "Workshop EVVO"
Odpady a obaly
Struktura ŠVP
Word 2007
Power Point 2007
Excel 2007
Prof. man..vzděl.řídících prac. - Řízení rozvoje školy
Prof.man.vzděl.řídících prac. - Řízení zdrojů
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Čtenářská gramotnost, její začlenění do ŠVP
Interaktivní tabule - základní kurz
Tvorba a hodnocení DVPP
Prof.man.vzděl.řídících prac. - Autoevaluace vzdělávání
Plánovaní DVPP - workshop
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Autoevaluace ŠVP
Hodnocení a plánování DVPP - workshop
Prof.man.vzděl.řídících prac. - Vlastní hodnocení školy
Didaktické a výukové programy na ZŠ
Moodle - tvorba a vyhodnocení testů
Jazykový kurz Aj - Z 1 - 1x týdně
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Interaktivní tabule - základní kurz
Konference ped. pracovníků - Hodnocení ŠVP
Aktivizující metody a formy ve výuce čtení a psaní -1.st.

31.1.-29.6.2011
29.4.-30.4.2011
3.5.2011
23.5.2011
14.10.2010
10.11.2010
31.1.-29.6.2011
21.3.2011
23.5.2011
13.9.2010
14.10.2010
18.10.2010
29.-31.10.2010
29.10.2010
4.11.2010
18.11.2010
25.11.2010
30.11.2010
9.12.2010
18.1.2011
31.1.-29.6.2011
15.3.2011
21.3.2011
22.3.2011
13.4.2011
28.4.2011
29.4.-30.4.2011
2.5.2011
17.5.2011
25.5.2011
26.5.2011
14.+28.6.11
1.9.10-30.6.11
31.1.-29.6.2011
21.3.2011
29.4.-30.4.2011
23.5.2011

Příbram
Zvíkov
Příbram
Příbram
Příbram
Písek
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Vystrkov
Vystrkov
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Zvíkov
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Zvíkov
Příbram

účastník
Mgr. Libuše
Sudová
Mgr. Marie
Štefaniková

Mgr. Dana
Truhlářová

Mgr. Dagmar
Tylová

Mgr. Jaroslav
Umlauf

Mgr. Anna
Umlaufová
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účastník
Mgr. Lucie
Valíčková
Mgr. Jitka Vitáková

název akce

datum konání

místo
konání

Minimalizace šikany

14.4.2011

Příbram

Intenzivní jazykový a metodický kurz Aj
Úvodní seminář a konference k projektům OP VK MěÚ
PB
Chemie Comenius škola hrou
Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Poruchy příjmu potravy

20.8.-24.8.2011 Kostínek

Mgr. Naděžda
Voborská

Intenzivní jazykový a metodický kurz Aj

22.8.-24.8.2011 Kostínek

Bc. Jana
Vošahlíková

Úvod do Moodle + Využití e-learningu ve výuce na ZŠ
Interaktivní tabule - základní kurz
"Zpívat nebudu"

31.1.-29.6.2011 Příbram
21.3.2011
Příbram
15.4.2011
Praha

Mgr. Eva Zachová

Competitions and Games in English Lessons

Mgr. Martina
Vondráková

13.9.2010

Příbram

Praha
9.11.2010
31.1.-29.6.2011 Příbram
Příbram
18.5.2011

5.11.2010

Jak je patrno z přehledu, účast na DVPP se zvýšila, a to hlavně díky dotačním programům
OP VK 1.1 – projekt „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění a inovaci
školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem Příbram“a OP VK 1.3 –
projekt „Další vzdělávaní pedagogických pracovníků základních a mateřských škol zřizovaných
městem Příbram“. Oba projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR, což znamená, že město Příbram se na jejich realizaci finančně
nepodílí. Semináře a další akce v rámci těchto projektů jsou pro účastníky zdarma.
Hodnotit oba projekty je zatím předčasné, protože budou ukončeny 30. 6. 2012, už nyní je
ale možné konstatovat, že převážná část seminářů v rámci obou projektů se jeví pro DVPP jako
přínosná.
Na studium a další vzdělávání pedagogů k prohloubení odborné kvalifikace je věnována
každoročně z rozpočtu školy částka přibližně 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 posléze diskutovány a nejen v rámci předmětových komisí
předávány dalším kolegům, pedagogům školy.
7.3 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Učitelka Helena Kraftová úspěšně ukončila ve školním roce 2010/2011 bakalářské studium
na vysoké škole obhajobou bakalářské práce a pokračuje ve studiu magisterském.
Učitelka Eva Kahovcová úspěšně ukončila ve školním roce 2010/2011 magisterské studium
na vysoké škole a získala tak předepsanou pedagogickou a odbornou kvalifikaci.
7.4 Samostudium
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 směrovanými na 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, vyhledávání i tvorbě digitálních učebních materiálů (DUM). Všechny
aktivity konané v rámci samostudia měly napomáhat k praktickému uplatňování ŠVP.
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Praha

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, matematice, fyzice, chemii, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, astronomii
a dalších soutěží jako jsou např. matematický klokan, Pythagoriáda, 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 Macíček – 1. místo,
v krajském kole 4. místo, Petra Rodová – 3. místo, matematická olympiáda – Matěj Rozmajzl –
1. místo, Šimon Dlouhý – 3. místo, Martin Polák – 3. místo, zeměpisná olympiáda – Martin
Polák – 4. místo. Úspěchem je také 5. místo Petra Kaněry v krajském kole soutěže „Zlatá včela
2011“, kterým si zajistil postup do celostátního kola. Žáci 8.E a 9.E se zúčastnili mezinárodní
srovnávací soutěže ve znalostech zeměpisu a dějepisu „Taktik-výzva“, které se zúčastnilo na
6500 žáků základních škol ČR a SR.
Velkým úspěchem skončila účast třídy 6.E v soutěži „Znaky měst a obcí“. Soutěž byla
uspořádána společností EKO-KOM v rámci kampaně zaměřené na třídění odpadů se záměrem
vytvořit světový rekord „Největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových
materiálů“. Díky 4. místu mezi školami Středočeského kraje se námi vyrobený znak města
Příbrami stal součástí této galerie a byl vystaven společně s dalšími 454 vybranými
nejzdařilejšími znaky na veletrhu GO a REGIONTOUR 2011 v Brně.
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Žáci 5. tříd se zúčastnili velice zajímavého vzdělávacího internetového projektu nazvaného
„Hravě žij zdravě“. Tento projekt seznamuje žáky hravou formou se zdravým životním stylem.
Žáci 5. ročníků měli možnost soutěžit, ostatní žáci se měli možnost zapojit v rámci hodin
předmětu Výchova ke zdraví mimo soutěž. Záměrem vedení školy bude účast v tomto soutěžním
projektu i v následujícím školním roce.
8.2 Účast žáků ve sportovních soutěžích
Vybíráme z mnoha soutěží, kterých se žáci naší školy zúčastnili, ať už v rámci dlouhodobé
okresní sportovní soutěže mezi základními školami (= Školní sportovní liga) nebo i v jiných
sportovních akcích : atletický čtyřboj, minifotbal, vybíjená dívky a otevřená soutěž ve vybíjené
I. a II. kategorie, minibasketbal, basketbal kat. III.-IV., volejbal, atletická všestrannost,
přespolní běh, Běh Kovohutěmi, Běh města Příbrami, Plavecko-běžecký pohár Středočeského
kraje atd. Ve Školní sportovní lize v rámci okresu naše škola obsadila celkově 4. místo.
Na medailových místech se v závodu „Běh Kovohutěmi“ umístili ve své kategorii Tomáš
Vild a František Fiřt – 1. místo, Karolína Urešová – 2. místo, Kateřina Vildová, Tomáš
Zikmund, Vlasta Fiřtová, Jana Fiřtová – 3. místo. Další úspěchy jsme zaznamenali v tradičním
běžeckém závodu „Běh města Příbrami“. 1. místo ve svých kategoriích obsadili Martin Riesz,
Lucie Furchová a Aneta Sladovníková, celkově družstva dívek mladších a starších žáků a žákyň,
2. místo – František Fiřt, Michal Drdoš, Jana Fiřtová, 3. místo – Vojtěch Riesz, Michaela Šicová,
Karolína Urešová. V okresním kole přespolního běhu obsadili Aneta Sladovníková a Petr Rys 2.
místo. Další žáci v těchto soutěžích skončili těsně pod stupni vítězů nebo převážně do 10. místa.
Na 1. místo dosáhly také starší žákyně v atletickém čtyřboji, dívky 4. až 5. tříd v „Preventan
CUPU“ ve vybíjené (postup do krajského finále) a Tomáš Zikmund v plavecko-běžeckém
poháru (postup do krajském finále), Matěj Vlk skončil na 3.místě.
Medailových umístění jsme dosáhli i v dalších sportovních soutěžích v rámci regionu:
minifotbal – 2. místo, vybíjená 3. třídy – děvčata 3. místo, vybíjená Preventan Cup otevřená
kategorie (chlapci+dívky) 3. místo, volejbal – chlapci i dívky 1. místo, atletická všestrannost – 2.
třídy 3. místo, minibasket 4.-5.tříd 3. místo, basketbal – dívky 6.-7. tříd 2. místo, chlapci 3.místo,
chlapci 8.-9.tříd 2.místo, stolní tenis – dívky 1.místo, chlapci 3.místo. Aneta Sladovníková
obsadila ve své kategorii velmi pěkné 5.místo v běhu na 800m na mistrovství ČR v atletice.
Velkým úspěchem skončila účast našich žáků v krajském finále. Suverénního vítězství
dosáhla děvčata ve volejbalu, chlapci skončili v kraji na 2.místě, stejně jako Tomáš Zikmund
v „Plavecko-běžeckém poháru Středočeského kraje“. Na 3.místo v kraji dosáhla děvčata 4.5.tříd v „Preventan Cupu“ ve vybíjené, kdy jim lepší umístění uniklo o „jedno vybití“
Snahou všech žáků, kteří se olympiád a soutěží zúčastnili, bylo dosáhnout co nejlepších
výsledků. Všichni si proto zaslouží, bez ohledu na umístění, naše poděkování za vzornou
reprezentaci školy.

Z „Běhu města Příbrami“
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8.3 Údaje o aktivitách souvisejících s výchovně - vzdělávací činností
a) Ozdravné a zotavovací pobyty, školy v přírodě
pořadí

místo pobytu

termín

třídy

počet žáků

1.

Zadov, chata Mládí

2.1. - 8.1.

IV.B, V.C, VI.E

59

2.

Zadov, chata Mládí

8.1. - 15.1.

VIII.E, IX.E

31

3.

Špičák - chata Lucie

30.4. - 7.5.

III.B, III.C

34

4.

Hnačov, RS Relax

15.5 - 20.5.

I.B, I.C, II.B

47

5.

Soběšice u Sušice

15.5 - 20.5.

I.A, III.A

38

6.

Kunšov u Drahonic

20.5. - 27.5.

V.B

20

7.

Zadov - chata Mládí

21.5. - 28.5.

VII.AVIII.A

29

8.

Vystrkov, hotel Orlík

28.5. - 3.6.

IV.A, V.A

40

9.

Lipno, Pihlov

28.5. - 4.6.

IV.B, V.C

42

10.

Hnačov, RS Relax

30.5. - 4.6.

II.A, II.C

42

11.

Srní - chata Forward

4.6. - 11.6.

VI.E, VII.B

38

12.

Věšín

4.6. - 10.6.

VI.A, VIII.B
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8.1. - 15.1.

VII.A, VII.B

27

b) Lyžařský výcvik
1.

Zadov, chata Mládí

Cykloturistický zotavovací pobyt Šumava – Srní
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Lyžařský výcvik na Šumavě
c) Akce Školního sportovního klubu (ŠSK), Volejbalového klubu pod Svatou Horou
ŠSK při Základní škole pod Svatou Horou, Příbram (chlapci) a VKpSH (dívky) velmi
aktivně pracují. Sdružují se v něm žáci předsportovních tříd a tříd s rozšířenou výukou tělesné
výchovy se zaměřením na volejbal. Akce zajišťované a organizované těmito kluby:
Září

zajištění soutěží krajského přeboru

Družstvo žákyň na turnaji ve Zruči nad Sázavou
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Říjen

I. turnaj satelitu trojek
II. turnaj satelitu trojek
Kvalifikace do ČP – dívky
Pohár krajů – dívky

Z turnaje v minivolejbale - trojky
Listopad

Kvalifikace do ČP – chlapci
III. turnaj satelitu trojek
Finálový turnaj KP st. žákyň
Pohár krajů - dívky

Prosinec

IV. turnaj satelitu trojek
ČP ve volejbalu – chlapci

Turnaj v minivolejbale - trojky
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Leden

ČP ve volejbalu – chlapci
Pohár krajů - dívky
V. turnaj satelitu trojek

Únor

ČP ve volejbalu – chlapci
Pohár krajů – dívky

Turnaj v minivolejbale - trojky
Březen

ČP ve volejbalu – chlapci
Pohár krajů - dívky
VI.turnaj satelitu trojek

Prázdninový sportovní tábor – soustředění Týn nad Vltavou srpen 2011
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Duben

Pohár krajů – dívky
Přebor republiky – kvalifikace dívky
Přebor republiky - chlapci

Květen

Pohár krajů - dívky
Beachvolejbal - Řecko

Srpen

Sportovní prázdninový tábor – soustředění

Řecko 2011
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 35 žáků školy.

Řecko 2011 – společné foto se žákyněmi školy v Litochoru po utkání
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Příklady hodné následování! K tradičním úspěchům ŠSK a VKpSH patří i nominace žákyň
a žáků školy do krajských reprezentačních volejbalových výběrů, ale i do výběrů reprezentace
České republiky. Účast na Olympiádě dětí a mládeže Olomouc 2011 byla pro nominované
vyvrcholením jejich celoroční sportovní přípravy. Středočeský kraj reprezentovaly ve volejbale
žákyně naší školy K.Valtová (8.E), D.Urešová (8.E), K.Hipčová (7.B), žáci naší školy M.Drdoš
(8.E), J.Suchopár (8.E), M.Bernard (8.E), M.Kubát (8.E). Ze 14 reprezentačních družstev
jednotlivých krajů dívky získaly bronzovou medaili a chlapci dokonce zlatou.

Z Olympiády dětí a mládeže Olomouc 2011, naši žáci J.Suchopár, M.Drdoš
V minulé výroční zprávě jsme zmiňovaly úspěch bývalé žákyně naší školy a hráčky TJ
Baník Příbram Andreji Kossanyiové, ročník narození 1993. Její úspěchy na sportovním poli
pokračovaly. Andrea byla nominována ještě ne jako osmnáctiletá do reprezentačního družstva
žen České republiky a účastnila se s tímto družstvem mistrovství Evropy 2011.

Andrea Kossanyiová v reprezentačním družstvu žen ČR na ME 2011
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Další na sportovním poli úspěšnou absolventkou sportovních tříd školy je Irena Šedivá,
ročník narození 1993, která přestože se věnovala volejbalu, v sezoně 2010/11 ještě hrála
extraligu juniorek za TJ Lokomotiva Plzeň, stala se jejím hlavním sportem lehká atletika, a to
hod oštěpem (OR 56m). V současné době je zařazena do širší reprezentační nominace, do
tréninkové skupiny olympijského vítěze Jana Železného, kam patří i olympijská vítězka Barbora
Špotáková.

Irena Šedivá
Perspektivní a úspěšnou ve sportovním růstu se jeví současná žákyně školy Aneta
Sladovníková, která mimo volejbalu se věnuje také lehké atletice. Nejen že reprezentuje školu
a vyhrává pro ni veškeré vytrvalostní běžecké soutěže, ale na mistrovství České republiky
v lehké atletice v běhu na 800m dosáhla vynikajícího umístění – 5.místo s časem, který
předznamenává výbornou atletickou budoucnost.

Aneta Sladovníková (v modrém) na startu běhu na 800 m M ČR 2011
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d) Aktivity a zájmové kroužky školní družiny a školního klubu – ŠD, ŠK
Ve školním roce 2010/2011 v rámci školní družiny a školního klubu na škole pracovalo na
30 zájmových aktivit a kroužků : keramický, informatiky, sportovní, florbal, stolní tenis, asijská
bojová umění, výtvarný, rybářský, žurnalistický, českého jazyka, matematiky, včelařský.
Činnost školní družiny byla motivována celoročním tématem „Z pohádky do pohádky".
Projektové akce ve ŠD :
Září
,,… BYLO, NEBYLO
Říjen
,,… POHÁDKY Z LESA
Listopad
,,… STRAŠIDELNÉ POHÁDKY
Prosinec
,,… VÁNOČNÍ POHÁDKY
Leden
,,… POHÁDKY Z LEDU
Únor
,,… LOUTKOVÉ POHÁDKY
Březen
,,… VYMÝŠLÍME POHÁDKY
Duben
,,… HRAJEME SI S POHÁDKOU
Květen
,,… ROZKVETLÉ POHÁDKY
Červen
,,… A POHÁDKY JE KONEC

V rámci zmíněných projektů byl vytvořen program akcí pro žáky, jako např. podzimní
výtvarné odpoledne, adventní odpoledne, sněhové stavění, pohádková veselice, malování na
chodník, oblíbená kniha. Mezi stálé a žáky velmi oblíbené akce patří dětský karneval
a družinové spaní. Ve školním roce bylo ŠD a ŠK několikrát zorganizována návštěva
divadelního představení s doprovodným programem konaným v Praze.
Mimo měsíčních akcí, daných celoročním plánem, zorganizovala škola již tradiční karneval
pro školáky i předškoláky na téma „Odpoledne s indiány“ a „Družinové spaní se záchranou
pohádkové říše“.
ŠD byla i garantem a aktivně se zúčastnila charitativní sbírkové akce pro FOND SIDUS
O.P.S. PRAHA na pomoc nemocným dětem a DIAKONII Broumov.
Ve školním klubu patřily k nejoblíbenějším činnostem turnaje v kulečníku, šipkách, ve
stolním tenisu a různé vědomostní testy a kvizy, poslouchání oblíbené hudby, Wii sports hry
(tenis, baseball, box, bowling a golf), „tančící koberec“ a deskové hry apod.

51

52

e) Další akce školy, programy, projekty
Škola, respektive její pracovníci, ve spolupráci s rodiči a žáky zorganizovali a pořádali
mnoho dalších akcí :
„Mikulášský den“, vánoční a velikonoční jarmark, besídky, projektový den „Vánoce
v rytmu tance“ a další projekty, jako např. „Evropský den jazyků“, „Podzimní les“ – beseda
s myslivcem, projekt „KROKUS“ (vysazování žlutých krokusů na památku 1,5 mil. židovských
dětí a tisíců dalších dětí, které zahynuly během holokastu), „Základy první pomoci“, projekt
Besip – THE ACTION-Besip TOUR 2010, „Volejbalem proti kouření“, Policie ČR –„Ajaxův
zápisník“, „Příběhy bezpráví“, doplněné besedou s pamětníkem, „Podpora zdravého životního
stylu v regionu města Příbram“, „Bezpečné zacházení s pyrotechnikou“, „Den Země“,
projektový den v rámci „Dne dětí“, který spoluorganizovali příbramští hasiči a členové svazu
orientačního běhu, sběrové akce odpadových surovin, preventivní program „Kyberšikana“,
dopravní výchova, vzdělávací programy zaměřené na ekologii, dějiny a hudbu různých žánrů,
návštěvy výtvarných výstav v Galerii Františka Drtikola, vybraných divadelních představení,
planetária v Praze, plavecký výcvik pro děti 2. a 3. tříd, třídní výlety, návštěvy knihovny Jana
Drdy Příbram, jsme pravidelnými účastníky projektů „Ovoce do škol“ a Mléko do škol“. Na
začátku školního roku 2010/2011 vyšel jako tradičně časopis Školáček. V jeho průběhu
navazoval školní časopis „Podsvatohoráček“. 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, interaktivní výtvarné dílny pro rodiče a děti, uspořádala slavnostní
rozloučení se žáky 9. ročníků. Byla pořádána a organizována pravidelná setkání a posezení
s důchodci - bývalými zaměstnanci (2x do roka).
f) Chronologický přehled akcí školy
září


















vyučování v novém školním roce v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle vytvořeného
ŠVP – „Škola pro zdravý život“, v 5. ročníku podle osnov Základní škola
přihlašování žáků do ŠD a ŠK
zajištění nabídky volnočasových aktivit a zájmových útvarů pro žáky školy
zapojení žáků 5A., 5.B, 5.C do projektu „Hravě žij zdravě“
úspěšná účast žáků školy na „Běh Kovohutěmi“
zahájení výuky plavání pro 2. a 3. třídy ZŠ
zasedání Rady rodičů, třídní schůzky
projekt KROKUS
školní projekt „Evropský den jazyků“
9. ročníky – účast na „Týdnu techniky na SPŠ a VOŠ Příbram“
Školní sportovní liga (ŠSL) - okresní kolo atletického čtyřboje – IV. Kategorie (děvčata
1. místo)
8. a 9. ročníky – účast na představení projektu BESIP – „THE ACTION – BESIP Tour
2010 – divadlo A. Dvořáka, Příbram
Divadelní představení „Princ a chuďas“ – 2. stupeň
školní klub – turnaje: šipky, st.tenis, st.fotbal, kulečník, Wii sports hry
školní družina – celoroční téma: Z pohádky do pohádky,
září – téma ŠD : Bylo, nebylo …
účast v soutěži Odpadová olympiáda – náměstí TGM Příbram
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„Běh města Příbrami“
říjen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

úspěšná účast žáků školy – Běh města Příbrami
ŠSL - úspěšná účast žáků školy – Přespolní běh (1. místo – dívky IV. kat., 2. místo –
dívky III. kat., chlapci IV. kat., + další individuální umístění na stupních vítězů)
okresní kolo ve stolním tenisu – IV. kat. 1. místo
ŠSL - okresní kolo v minifotbalu – obhajoba loňského 2. místa
účast v soutěži Středočeského kraje „Znaky měst a obcí“ v rámci kampaně ke třídění
odpadů – 4. místo v kraji, znak města vystaven v Brně na mezinárodní výstavě
přihlášení a účast v soutěži Biodiverzita (Veolia a.s.) – 6.třídy, 8. E
přihlášení a účast v projektu nakladatelství Thovt „Motivační hry na podporu čtenářství
– Cesta za pokladem“ – 3. ročník
sbírka použitého ošacení, vyhlášená Diakonií Broumov
akce 1. sběr papíru (cca 3500 kg)
zahájení činnosti kroužků
akce „Ajaxův zápisník“ pro žáky 2.tříd
návštěva knihovny Jana Drdy – 3. ročníky
beseda „Čas proměn“ – 6. ročník, dívky
Astronomická olympiáda – školní kolo, 7. a 9. ročník
komunální volby (15.-16. 10.)
zahájení pravidelných návštěv MŠ – počítače pro předškoláky
školní klub – turnaj ve stolním tenisu, hudební odpoledne (poslech, tanec), Wii sports
hry – turnaj v tenisu
školní družina – téma : Pohádky z lesa
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listopad
 testování žáků – projekt „ESKALÁTOR“ – 4. – 9. ročník
 testování žáků 9. ročníků Čjl, Aj, Mat, OSP – projekt SCIO
 projekt „Podzimní les“ – beseda s myslivcem – 1. a 2. ročník
 projekt policie ČR – „AJAXŮV ZÁPISNÍK“, 2. ročník
 projekt „Volejbalem proti kouření“ – 4. a 5. ročník, 6. E
 projekt Planeta 3000 – vzdělávací program Česká republika – země známá neznámá,
kino Mír, 4., 5., 8., 9. ročníky
 projekt „Podzimní les II“ 2. a 3.ročník
 přihlášení do EKO projektu „SOS – Biodiverzita“ – 6.A, 8.E
 přihlášení do soutěže zeměpisné soutěže „Taktik – výzva“
 projekt „Příběhy bezpráví“ - 8. E, 9. E
 Matematická olympiáda – školní kolo kategorie Z5 a Z9, 1. část
 pedagogická rada
 schůzka Rady rodičů
 třídní schůzky
 přednáška pro rodiče „Psychohygiena prvňáčka“
 schůzka rodičů, žáků a zástupců středních škol v jídelně školy
 návštěva Úřadu práce–Informační a poradenské centrum - „Volba povolání“ – 9.A
 návštěva knihovny Jana Drdy – 5. A,B,C
 „Prožij si den prvňáčka“ – sobotní akce pro předškoláky
 školní klub – turnaj ve stolním fotbalu, kvizová soutěž, Wii sports hry – bowling
 školní družina – téma: Strašidelné pohádky

Den prvňáčka
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prosinec
 testování žáků – projekt „Eskalátor“ – 4. – 9. ročník
 divadelní představení „Betlém“ – divadlo ŠUS – 1. a 2. ročník
 vánoční jarmark
 Mikuláš ve škole
 vánoční focení 1. – 5. tříd
 preventivní program „Kluci a holky“ – 7. A,B
 celorepubliková soutěž Děj, Zem, Fyz „Taktik výzva“ – 8. E
 školní kolo olympiády Čjl
 „Pythagoriáda“ – školní kolo - 5. ročník
 Program „Prevence patologických jevů“ – 7. A
 zájezd pro žáky – divadlo Minor Praha
 projektový den „Vánoce v rytmu tance“ – taneční soutěž
 vánoční besídky ve třídách
 ŠK – vánoční turnaj v kulečníku, vědomostní soutěž s vánoční tématikou (test), Wii –
sport. hry - baseball
 ŠD – téma: Vánoční pohádky
 ŠD – adventní odpoledne

Karneval pro předškoláky a žáky 1.stupně
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Leden
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

zahájení činnosti kroužku Ma pro 9.ročník
ZZoP chata Mládí – Zadov IV.C, V.B a VI.B
školní kolo chemické olympiády
školní kolo matematické olympiády – kat. Z5, Z9
ZZoP a LVK VII.A, VII.B, VII.E, VIII.E a IX.E
karneval ve školní jídelně pro žáky a předškoláky – sobota 8.1.2011
organizování návštěvy u počítačů pro MŠ
ŠSL – vybíjená kat. I – dívky (12.1.), chlapci (20.1.)
odeslání přihlášek na okresní kolo matematické olympiády kat. Z5, Z9
školní kolo chemické olympiády
školní kolo olympiády v Aj
účast na okresní olympiádě z matematiky kategorie Z5, Z9
návštěva školy z okolních MŠ
zápis do 1. tříd (17.1. – 18.1.)
pedagogická rada – 1. pololetí
vydávání vysvědčení
ŠK – kvizová soutěž – testy, hádanky, křížovky, rébusy aj., zimní malování, Wii – sports
hry – box
ŠD – téma: Pohádky z ledu

Zimní zotavovací pobyt, lyžařský výcvikový kurz

57

únor
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

organizování návštěvy u počítačů pro MŠ
exkurze Praha – letiště Ruzyně, Parlament ČR, 4. roč.
školní kolo olympiády Nj
Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole
ŠSL - okresní kolo basketbal chlapci, dívky - kat. III
Exkurze do pražského Planetária – 4. roč.
Projekt nakladatelství Thovt - Motivační hra na podporu čtenářství „Za pokladem
kapitána Černovouse“, 3. roč.
Návštěva knihovny J. Drdy – 2. roč.
ŠSL – okresní kolo minibasket chlapci, dívky, kat. II
Školní kolo biologické olympiády, kat. D
Dopravní výchova – 4. roč., teorie
Exkurze do pražského Planetária – 3. roč.
Školní kolo Pythagoriády 6.-8. roč.
Školní kolo biologické olympiády – kat. C
Komentovaná prohlídka interaktivní výstavy, J. Vančát – 6. A
Okresní kolo soutěže v Aj (kat. 6. - 7. roč. – 3.místo, kat. 8. - 9. roč. – 1. místo,postup do
krajského kola)
Školní kolo zeměpisné olympiády
ŠK – vědomostní soutěž, turnaj ve st.tenisu, spontánní minisoutěže, Wii sports hry – golf
ŠD – téma: Loutkové pohádky

Zimní zotavovací pobyt, lyžařský výcvikový kurz
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březen
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

organizování návštěvy u počítačů pro MŠ
preventivní program „Kluci a holky“ – 7. roč.
exkurze do pražského Planetária – 1. a 2. roč.
okresní kolo Zeměpisné olympiády
návštěva v Knihovně Jana Drdy – 1. roč.
ŠSL – okresní kolo basketbal chlapci, dívky – kat. IV
Matematický klokan 3. – 9. roč., podle kategorií
Okresní kolo olympiády v Čj
ŠSL - vybíjená kat. II, otevřená
Matematická olympiáda – školní kolo
Projekt „Expediční kamera 2011“ – 3 filmové projekce, 7.a 8. roč.
Okresní kolo Pythagoriády 6. - 8. roč.
Dopravní výchova – 4. roč.
Krajské kolo soutěže v Aj, Kladno
Celostátní soutěž firmy Henkel „Pořiď si Pritele“, tř. 2.B
ŠSL – vybíjená dívky, kat. II (1. místo, postup do krajského finále)
Okresní kolo biologické olympiády
Projekt „Chováme se slušně“, 1. část – „Kyberšikana“, 1. – 9. roč.
ŠK – kvizová soutěž – test, hádanky, křížovka aj., jarní malování, turnaj v kulečníku,
Wii sports hry – tenis, spontánní miniturnaje
ŠD – téma: Vymýšlíme pohádky

Soutěž Veolie a.s. “Hledá se maskot“
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duben
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

organizování návštěvy u počítačů pro MŠ
návštěva knihovny J. Drdy – 6. roč.
exkurze do jaderné elektrárny Temelín, 9. roč.
testování 5. roč. – Scio-Eskalátor
2. sběrová akce papíru
Sbírka použitého ošacení (+lůžkoviny, záclony, ručníky, nádobí bílé i černé, skleničky,
přikrývky, polštáře, obuv) pro Diakonii Broumov
Pedagogická rada
schůzka Rady rodičů
třídní schůzky
ŠSL – volejbal chlapci, dívky (obě kategorie 1. místo, postup do krajského finále)
Velikonoční jarmark
Návštěva knihovny J. Drdy – 7. roč.
Den Země – zaměření na likvidaci odpadu
Projekt „Veselé zoubky“, 1. a 2. roč.
Dopravní výchova – dopravní hřiště, 4. roč.
Soutěž Veolie a.s. “Hledá se maskot“ – 3.C, 4. B, 5. B,C
Konec dubna - začátek zotavovacích pobytů
ŠK – velikonoční turnaj ve st. tenisu, velikonoční dekorace, vědomostní test s tématikou
Velikonoc, Wii sports hry – bowling
ŠD – téma: Hrajeme si s pohádkou

Z taneční soutěže 2010 (plná hala)
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květen
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼

Návštěva knihovny J. Drdy – 8. roč.
organizování návštěvy u počítačů pro MŠ
výchovný koncert „Hudební putování s cimbálovou muzikou Réva“
LZoP 3.A, 3.C – Špičák na Šumavě
LZoP 1.B, 1.C, 2.B - Hnačov
LZoP 1.A, 3.A – Soběšice u Sušice
Dopravní soutěž mladých cyklistů, okresní kolo, DDH Příbram
Plavecko - běžecký pohár Střč. kraje – krajské finále v Čelákovicích (2. místo, kat. B –
chlapci 4. - 5. roč.)
Vybíjená Preventan Cup – krajské finále, dívky, 4.-5.roč., Benešov (3.místo)
Testování žáků 5. a 9. roč. – projekt „Kvalita školy“ – Čjl, Člověk a jeho svět (9.roč.– ..a
příroda), Mat, Aj
Testování žáků 4. - 9. roč. – projekt Scio, Eskalátor – Aj, Čtenářská gramotnost
školní sportovní liga - Pohár rozhlasu 6. a 7.třídy –chlapci, dívky
školní sportovní liga - Pohár rozhlasu 8. a 9.třídy –chlapci, dívky
ŠSK – beach-volejbalové soustředění v Řecku – 8.E, 9.E
projekt Městské policie Příbram „Smysluplné trávení volného času“ – 8.+9. tř.
soutěž hlídek mladých zdravotníků, DDH Příbram
návštěva divadelního představení 5.A, 5.C – Černé divadlo Praha
Projekt „Volejbalem proti kouření“ – preventivní program, 7. roč.
Koncert pro 1. ročník „My jsme malí muzikanti“ – ZUŠ Příbram
LZoP 5. B, Kunšov u Drahonic
LZoP 7.A, 8.A – Zadov na Šumavě
LZoP 4.A, 5.A – Vystrkov
LZoP 4.B, 5.C – Pihlov u Lipna
LZoP 2.A, 2.C - Hnačov
ŠK – turnaj v šipkách, kvizová soutěž, hudební odpoledne, Wii sports hry - golf
ŠD – téma: Rozkvetlé pohádky

Zotavovací pobyt

Letní zotavovací pobyt I.B, I.C, II.B Hnačov, RS Relax
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červen
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

beseda se včelařem – „Chov a význam včel“ – 6.třídy
LZoP 6.E, 7.B – Srní
LZoP 6.A, 8.B – RS Věšín
ŠSK – vodácký kurz a základy pobytu v přírodě, 9.E
školní sportovní liga– atletická všestrannost 1. až 3.třídy –chlapci, dívky
školní sportovní liga– atletická všestrannost 4. a 5.třídy –chlapci, dívky
schůzka s rodiči žáků přijatých do 1. roč.
školská rada
pedagogická rada
školní výlety
projektový den v rámci oslav Dne dětí – orientační běh a další aktivity – 4. až 9.r.
a film.představení v kině Mír pro 1. – 3- ročníky
přednáška „Ekologie a těžba uranu na Příbramsku“, stud. SPŠ Pb – 9. roč.
ŠK – turnaj v kulečníku, vědomostní soutěže, letní malování, Wii - tenis
ŠD – téma: …a pohádky je konec, družinové spaní ve škole 2. a 3. roč.
ukončení školního roku a slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

Letní zotavovací pobyt – Pihlov - Šumava – cykloturistika, 4., 5. ročník

Letní zotavovací pobyt VI.A, VIII.B RS Věšín
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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, jako
každoročně, projekt „Den jazyků“, 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. Spolupráce s touto školou je k naší lítosti na mrtvém bodě
a očekáváme s nadějí oživení při konkrétních partnerských akcích města Příbram a města
Kežmaroku.
Významnější a aktivní partnerství má naše škola se 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. Na jaře 2011 v rámci
OPVK projektu města navštívily Holandsko postupně dvě skupiny učitelů. Mimo naplánované
akce této zahraniční stáže byla navštívena i naše partnerská škola „De Klipper“. Naši
pedagogové strávili příjemné dopoledne prohlídkou školy, tříd, rozhovory s holandskými žáky
a učiteli, byly prodiskutovány další formy spolupráce škol. Příjemná mezinárodní spolupráce!

Návštěva naší partnerské školy De Klipper v Holandsku
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Dále byla navázána mezinárodní spolupráce z řeckou školou v Litochoru. Při pravidelných
výjezdech sportovní třídy 8. ročníku do Řecka (akce ŠSK) k moři na kurz beachvolejbalu
dlouho absentovalo partnerství a kontakt se stejně starými dětmi v místě pobytu. Letošní rok se
nám to konečně podařilo! Byla sehrána přátelská beachvolejbalová utkání mezi našimi žáky
a žáky řecké školy, uskutečnil se počáteční rozhovor a beseda s pedagogy řecké školy
o možnostech kontaktů a aktivní spolupráce. Předpokládáme udržení tohoto kontaktu a rozvoj
partnerství v budoucích letech.

V besedním kroužku s kolegyněmi z řecké školy

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
tematikou. Proběhly tyto akce a projekty :
V podzimních měsících se žáci zúčastnili sběru kaštanů a žaludů. Akce byla zakončena
besedou s Mgr. O. Buraltem o myslivosti a lesním ekosystému pro 1.a 2. ročníky.
V tomto období byly také vysázeny žáky naší školy žluté krokusy v rámci celostátního
projektu KROKUS na památku jednoho a půl milionu židovských dětí a dalších dětí, které
zahynuly při holocaustu.
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Z projektu „Krokus“, na podzim sázení a na jaře při květu

5.11. 2010 se žáci 4., 5.,8. a 9. ročníků zúčastnili výukového pásma společnosti PROMEDIA
„Česká republika – země známá, neznámá.“
Třídy 6.A a 8.E se úspěšně umístily v celostátní internetové soutěži SOS – BIODIVERZITA.
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V rámci projektového dne „Den jazyků“ žáci měli mimo jiné možnost se seznámit pomocí
poutavých prezentací na jednotlivých stanovištích se všemi světadíly, jejich typickou faunou
a flórou, skladbou obyvatel, životní úrovní i nejzásadnějšími problémy.

Návštěva naší partnerské školy De Klipper

Ze stáže v Holandsku i druhá skupina našich pedagogů v domácích lidových krojích
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V rámci projektu OPVK 1.1. byl zpracován (pokračoval) monitoring parku školy (počet
stromů, fyziologické stáří, vitalita, výška) - „Zmapuj stromy v parku naší školy“. Žáci 6. a 7.
ročníku v rámci přírodovědného semináře pozorovali stromy v několika ročních obdobích.
Žáci 2. stupně naší školy se zapojili do pokusu o vytvoření světového rekordu s cílem
vytvořit co největší počet znaků měst a obcí vyrobených z odpadových materiálů. Soutěže se
zúčastnily třídy 6.A, 6.E, 7.B)
V průběhu roku probíhal projekt „Podpora zdravého životního stylu v regionu města
Příbram“ (3. a 4. ročník) - soubor aktivit, které mají za úkol u dětí předcházet nežádoucím
vlivům a závislostem, cílem je snížení výskytu rizikových faktorů, které ohrožují zdravý vývoj
dětí, zvládnutí a poskytnutí první pomoci a znalost zásad a postupů v situacích ohrožení zdraví
a života. Probrána byla témata: integrovaný záchranný systém, tísňová volání, neodkladná
resuscitace, transport raněných, krvácení, popálení, poranění zvířetem, otravy.
Žáci 5. ročníku se zúčastnili projektu - internetového kurzu „Hravě žij zdravě - s tématikou
zdravého životního stylu.
Žáci 9. tříd navštívili jadernou elektrárnu Temelín a seznámili se tak podrobně s tímto
zdrojem energie.
20.4. 2011 probíhal na škole „DEN ZEMĚ“ - třídy 1. stupně měly každá svůj individuální
program týkající se planety Země, žáci 2.stupně se podíleli na úklidu a zvelebování okolí školy.
Žáci školy pokračovali v pilotování environmentální hry Ekopolis a zúčastnili se
„Chemického jarmarku“ a přednášky „Ekologie a těžba uranu na Příbramsku“.
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, starého papíru.
Žáci ve všech třídách školy třídí odpad. Ve všech třídách i na chodbách jsou umístěny koše na
tříděný odpad.
Environmentální výchova a vzdělávání jsou rovněž důsledně uplatňovány na všech
zotavovacích a ozdravných pobytech. V jejich rámci je naplňována koncepce EVVO (fauna
a flora okolí, zdravý životní styl, místní zvyky a tradice).
i) Program primární protidrogové prevence a prevence rizikového chování
I v tomto školním roce proběhlo mnoho preventivních programů. Spolupracujeme s městem
Příbram, dále spolupracujeme s preventivně informační skupinou PČR (okresní ředitelství
Příbram), o.s. Člověk v tísni, o.s. Magdaléna, o.s. Tilius a se SZŠ a VOŠ zdravotnickou.













dopravní výchova (5.ročník)
představení bezpečnosti silničního provozu THE ACTION – Besip Tour 2010
spolupráce s Českým červeným křížem formou volnočasové aktivity pro naše žáky
interaktivní program „Čas proměn“ (7.ročník)
projekt Ajaxův zápisník (2.ročník)
projekt „Volejbalem proti kouření“ (4.,5. ročník)
příběhy bezpráví (8.,9. ročník)
interaktivní program „Kluci a holky“ (7.ročník)
program prevence rizikových projevů chování (VII.A)
program „Bezpečné zacházení s pyrotechnikou“
soutěž mladých zdravotníků
pásmo „Veselé zoubky“

Díky finančnímu zajištění většiny těchto projektů ze strany města Příbram (granty) využívá
škola tuto nabídku bezplatně. Doufáme, že se i nadále udrží míra spolupráce s městem Příbram
a uvedenými organizacemi na této výborné úrovni.
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Přehled řešených jevů v tomto školním roce:
- péče rodičů (placení obědů)
- kouření
- porušování školního řádu, nekázeň
- neomluvená absence
- způsobení úrazu spolužákovi
- podezření na kyberšikanu (PČR odložila)
- nevhodné chování žáků – napadání spolužáků
- ničení školního majetku
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, školním psychologem, rodiči, PPP, školskou přestupkovou komisí MěÚ a Policií ČR
a dalšími …).
Pro žáky školy i jejich rodiče je zřízena „elektronická schránka důvěry“ na webových
stránkách školy s kontakty na výchovnou poradkyni, metodika prevence a školního psychologa
i s důležitými kontakty na krizová centra, ale prozatím nebyla využita.
Nejlepší prevencí rizikového chování, o což se škola snaží, je vytvořit podmínky pro
smysluplné využití volného času žáků. Vedle pravidelné široké nabídky zájmových kroužků,
jejichž činnost škola organizovala i 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.
I v dalším školním roce se budeme snažit spolupracovat s městem i krajem a pomocí grantů
zkusíme zajistit finanční prostředky na další preventivní projekty.
j) Školní informační a vzdělávací centrum – ŠIVC – zapojení školy do dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2010/2011 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 celoživotního 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).
Je dána možnost žákům, studentům, pedagogům, (rodičům a celé široké školské veřejnosti
Příbramska za úplatu) 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 2010 / 2011 nebyla provedena ze strany ČŠI žádná plánovaná kontrola
a inspekce.
V listopadu 2010 šetřila ČŠI na Základní škole pod Svatou Horou, Příbram stížnost (viz
naskenovaná část dopisu starosty města).

Opatření k nápravě, které se učinilo: na školních webových stránkách byla zrušena
možnost návštěvníkům vkládat volné komentáře k jednotlivým sdělením a informacím.

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. 2009 do 31.8. 2010.
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 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, ve znění pozdějších
předpisů.
Případné veškeré písemnosti - dokumenty 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

69

žádné
žádné
žádné
žádné
žádné

Po celý školní rok 2010 / 2011 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.
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Škola je připojena do grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ jako partner žadatelů, a to ve třech projektech :
Projekt společnosti Erudis – „Internetové kluby“, který je financován Evropskou unií
a MŠMT. Společnost Erudis, o.p.s. projekt zaměřila na doučování a procvičování výukového
obsahu v návaznosti na školní vzdělávací program s žáky 2. stupně školy za využití ICT
prostředků a e-learningového systému. Projekt je dále zaměřen na doučování žáků se
zaměřením na rozvoj jejich ICT dovedností. Byl nadále partnersky realizován na naší škole do
jeho ukončení na podzim 2011.
Projekt města Příbram v rámci OPVK – „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro
zkvalitnění vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů (ŠVP) základních škol
zřizovaných městem Příbram“ je financován Evropskou unií. Název sám vyjadřuje jeho hlavní
zaměření, výsledkem má být metodický manuál na evaluaci ŠVP a vytvoření evaluačních
nástrojů.
Projekt města Příbram v rámci OPVK – „Další vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP) základních a mateřských škol zřizovaných městem Příbram“ je také financován
Evropskou unií. Přímo je zaměřen na DVPP, zahrnující jeho nejpodstatnější oblasti poplatné
současným požadavkům na zkvalitnění výuky na ZŠ. Výstupem má být „Manuál dobré praxe,
tvorba plánu DVPP“.
Ve školním roce 2010/2011 škola požádala a pokusila se získat dotace na rok 2011
prostřednictvím grantů zřizovatele školy - města Příbram. Ve třech žádostech byla úspěšná.
Bude tak probíhat realizace projektů schválených a obdržených grantů na rok 2011 od města
Příbram. Jednalo se o tyto projekty :
1. Netradiční a interaktivní výtvarné dílny 1 - žáci (9.000,- Kč)
2. Netradiční a interaktivní výtvarné dílny 2 – žáci a rodiče (10.000,- Kč)),
3. Keramická dílna (7.000,- Kč)
Škola se zapojila do projektu prevence kriminality města Příbram. Žáci školy (bez přímé
grantové dotace) měli možnost opakovaně besedovat se zástupci města Příbram, zástupci
různých sportovních klubů 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.
Nejvýznamnějším grantovým projektem, do kterého se škola hned od září 2010 zapojila, se
stal projekt MŠMT ČR Investice do vzdělání - „Peníze do škol“. Tento projekt přinesl škole,
a ještě přinese, tolik potřebné finanční prostředky na zkvalitnění výchovně - vzdělávacího
procesu. Celková částka dotace z tohoto grantového projektu činí 2.535.939 Kč a její čerpání je
rozloženo na dobu dva a půl roku. Škole díky tomuto projektu byla umožněna individualizace
výuky cizích jazyků, informatiky a matematiky (menší počet žáků ve výukových skupinách),
bylo umožněno zřízení funkce školního psychologa, rozšířit vybavení školy (nákup
interaktivních tabulí a jiných pomůcek), inovovat a zkvalitnit výuku v oblasti přírodních věd
apod.
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I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč

Za rok 2010
(k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

31 215

525

15 695

269

2.

Výnosy celkem

31 215

526

18 061

292

příspěvky a dotace na
provoz

25 554

0

14 469

0

ostatní výnosy

5 661

0

3 592

0

0

1

2 366

23

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK před zdaněním

Za 1. pololetí roku 2011
(k 30.06.)
Činnost
Hlavní

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

Za rok 2010
(k 31. 12.)

1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (NIV) veřejně prospěšné
práce

2.

Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (NIV)

4 076

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu
přes účet kraje celkem (NIV)

20 213

přímé vzdělávací výdaje celkem
z toho

20 213

mzdové výdaje (platy a OPPP)

ostatní celkem
z toho
z toho

4.

Odvody na pojistné

4 965

FKSP

290

ONIV

353

---

---

ostatní účelové výdaje celkem

z toho

5.

14 603
5 610

--Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele
celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem

z toho

194

--4 076
4 076
0

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, Norské
fondy, granty kraje, projekt MŠMT ČR „Peníze do škol“ atd.)
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1 069

V prvním pololetí roku 2010 byly realizovány tyto větší opravy :
1. oprava a výměna ležatých rozvodů vody
2. oprava a výměna stoupaček do tříd v pavilonu II. stupně a ŠD
3. 50 procentní výměna starých oken za nová v pavilonu II. stupně
4. oprava schodiště před hlavním vchodem
5. malování tříd

celostátní soutěž „Pořiď si Pritele“, tř. 2.B

12. Vlastní hodnocení a evaluace 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.
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Letní zotavovací pobyt IV.A, V.A Vystrkov, Orlík
Na začátku školního roku 2010/2011 byl na pedagogické radě schválen materiál „Vlastní
hodnocení školy“, který mapoval tuto oblast za dobu posledních tří let. Škola pokračovala v
projektech testování firmy Scio, Eskalátor, nově jsme se zapojili do projektu testování 5. a 9.
ročníků „Kvalita školy“. Všechny uvedené projekty jsou další z forem průběžného hodnocení
podmínek vzdělávání a činností školy a systémovou záležitostí prováděnou v souladu
s Vyhláškou MŠMT ČR č.15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Vyhodnocení
projektů a zveřejnění výsledků nejsou jen formální záležitostí. Následné sebereflexe všech
pracovníků a žáků 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.

Z taneční soutěže 2010
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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 vytyčeným a stálým cílem vedení školy.
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, zákonnými zástupci.
Spokojenost všech „zákazníků“ s těmito poskytovanými odbornými službami je cílovou metou
stávajícího vedení školy.
V Příbrami dne 7. října 2011
Mgr. Petr Ročňák
ředitel školy

P.S.

Výroční zpráva o činnosti ZŠ pod Svatou Horou, Příbram za školní rok 2010/2011 byla
projednána pedagogickou radou školy dne 10. října 2011.
Výroční zpráva o činnosti ZŠ pod Svatou Horou, Příbram za školní rok 2010/2011 byla
zaslána k projednání a ke schválení Školské radě ZŠ pod Svatou Horou dne 12. října 2011,
výroční zpráva byla schválena dne 10. listopadu 2011.
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