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1. Základní údaje o škole
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, které nejsou 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 pavilonových 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.

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. Roman Behún
zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Umlauf
zástupce ředitele 2: Mgr. Jiří Hrbek
kontakt
tel.: 318 401 151
fax: 318 401 500
e-mail: skola@1zs-pb.cz, 1zs@pbm.czn.cz
www: www.1zs-pb.cz

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele:
adresa zřizovatele:
kontakt
tel.:
fax:
e-mail:

Město Příbram
Tyršova 108, Příbram I, 261 19
318 40 22 11
318 63 10 14
e-podatelna@pribram-city.cz
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1.3 Výkon činnosti školy
Výkon činnosti

Kapacita

Základní škola

600 žáků

Školní družina

220 žáků

Školní klub

180 žáků

Školní jídelna základní školy

750 jídel

1.4 Základní údaje o výkonech činností školy
Výkon činnosti
Druh/typ školy,
školské zařízení
základní škola
školní družina a
školní klub
školní jídelna

Počet tříd počet oddělení
Nejvyšší
povolený počet
žáků/jídel
600

Počet žáků / dětí

Počet žáků / dětí na třídu

Skutečný počet
žáků/strávníků

Přepočtený počet
pracovníků

517

31,5

Počet žáků
na přepočtený
počet pracovníků
16,41

220

220 / 159

6,457

58,7

750

724

8,5

85,18

1. stupeň ZŠ

14

321

22,93

2. stupeň ZŠ

8

196

24,5

Celkem škola

22

517 (1 žák dle § 38)

23,5

Školní družina

7

220

x

Školní klub

x

159

x

Školní jídelna ZŠ

x

494

x

Školní jídelna Gy

x

147

x

Komentář: dle stavu k 31. březnu 2014 – Výkaz o základní škole M 3a, dle stavu k 31. říjnu 2013 – Výkaz o školním klubu Z 2-01,
dle stavu k 31. říjnu 2013 – Výkaz o školní družině Z 2-01,

1.5 Materiálně - technické podmínky školy
Ve škole se nachází 22 učeben, 7 odborných učeben – jazyková učebna, multimediální
učebna, učebna informatiky, školní dílny, školní cvičná kuchyně, učebna keramiky a učebna
hudební výchovy, 13 kabinetů, dvě tělocvičny, ve vestibulu školy žáci využívají dva stoly na stolní
tenis, k areálu školy patří školní zahrada, před školní budovou mají možnost žáci využívat
streetballové koše. Škola má možnost využívat sportovní hřiště pod Svatou Horou. Ve školním
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roce 2013/2014 byli žáci školy rozřazeni do 22 tříd. Na I. stupni základní školy bylo 14 tříd a na
druhém stupni 8 tříd.
Školní družina a školní klub mají 7 místností, dvě oddělení školní družiny využívají
společně v odpoledních hodinách největší místnost.
Psychohygienické podmínky vyučování jsou neustále vylepšovány. Třídy jsou postupně
vybavovány technikou podle současných požadavků moderního způsobu vyučování audiovizuální systém, interaktivní tabule, dvojpylonové tabule s dataprojektorem a systém
eBeam Edge. Škola průběžně doplňuje a obměňuje vybavení pomůckami určenými pro výuku
(učební pomůcky, hračky, sportovní nářadí, učebnice, učební texty, audiovizuální a výpočetní
techniku, …) tak, aby splňovala vysoké nároky na výuku.
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. Ve školní budově byla nainstalována čtyři
multifunkční zařízení umožňující kopírování, tisk a scanování matriálů pro výuku tak, aby na
každém patře školní budovy bylo vždy jedno zařízení.
Hřiště pod Svatou Horou přešlo od června 2014 pod správu Technických služeb Příbram,
ale stále je k dispozici pro výuku, k akcím pořádaných školou a volnočasovým aktivitám školní
družiny a školního klubu.

1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady

Členové školské rady

Kontakt

13. červen 2005
9 členů (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014)
Mgr. Jitka Pružinová (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Petra Poslušná (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Jaroslav Umlauf (za pedagogické pracovníky)
Ing. Ivan Eis (za rodiče – zákonné zástupce)
Mgr. Monika Sedláčková (za rodiče – zák. zástupce)
Lada Bečvářová (za rodiče – zák. zástupce)
Jaroslava Vildová (za zřizovatele)
Tomáš Vašíček (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
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1.7 Údaje o občanských sdruženích při škole
Název

Rada rodičů 1. základní školy Příbram

Registrace

MV ČR

Zaměření

spolupráce rodičů se školou
Ing. Ivan Eis (předseda RR)
Bc. Radek Eliáš (místopředseda RR)
Mgr. Monika Sedláčková (hospodářka RR)

Členové výboru RR

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

Kontakt

Název

Školní sportovní klub

Registrace

ASŠK ČR

Zaměření

Organizace sportovního vyžití žáků školy

Kontakt

ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01

Název

Volejbalový klub pod Svatou Horou, 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 vzdělávacích programů
Škola pro zdravý život – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Zařazené třídy – I.A+B+C, II.A+B+C, III.A+B, IV.A+B+C, V.A+B+C, VI.A+V.B, VII.A+E, VIII.A+B, IX.A+E
V částech tříd VI.B, VII.E, VIII.B a IX.E výuka a vzdělávání probíhalo 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.
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.
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Ve školním roce 2013/2014 byly v rámci Školního vzdělávacího programu „Škola pro
zdravý život“ realizovány tyto volitelné předměty:
6. ročník
Seminář z přírodovědných předmětů
Seminář společenskovědných předmětů
Sportovní příprava - volejbal
7., 8., 9. ročník

Sportovní hry
Sportovní příprava – volejbal
Etická výchova
Seminář z přírodovědných předmětů

Sportovní příprava
Matematický seminář
Zeměpisný seminář
Informatika

Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány tyto nepovinné předměty:
IV.C, V.C
Sportovní výchova

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem – 59
Počet učitelů ZŠ – 32
Počet vychovatelů ŠD a ŠK – 9
Počet správních zaměstnanců ZŠ – 10
Počet zaměstnanců ŠJ – 8

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí
pracovníci
1

Učitelé ZŠ pod Svatou Horou, Příbram,
kteří ve školním roce 2013/2014 přestali být zaměstnanci školy
Stupeň
Ukončení
Důvod odchodu
vzdělání
1. 8. 2014

Návrat paní učitelky z mateřské dovolené

1. stupeň

Úvazek /
poznámka
1,0 / zástup za
mat. dovolenou

Pedagogičtí
pracovníci

Stupeň
vzdělání

Aprobace

Roků
pedagogické
praxe

Poznámka

1

VŠ

Čj - Vv

23

U, VP

2

VŠ

1. stupeň -Tv

22

Ř

3

SŠ

FCE Aj

3

U, část. úvazek, zást. za
mat, dovolenou

4

VŠ

Ze - Ma

8

U, část. úvazek

5

VŠ

1. stupeň

29

U

6

VŠ

On - pedagogika

31

ZŘ 2

7

VŠ

Ma – T - VT

5

U, metodik ICT

8

VŠ

Student FTVS - Tv - sport

2

U, Bc
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9

VŠ

Spec. ped. - Uč

30

U

10

VŠ

1. stupeň

5

U

11

VŠ

Čj - On

30

U

12

VŠ

1. stupeň

5

U

13

VŠ

Aj - On

11

U

14

VŠ

1. stupeň

nad 32

U, zástup za mat. dov.

15

VŠ

1. stupeň

17

U, MP

16

VŠ

Ma - On

nad 32

U

17

VŠ

1. stupeň

19

U

18

VŠ

Uč. polytech. př.

29

U, Bc.

19

VŠ

1. stupeň

22

U

20

VŠ

1. stupeň - Aj

8

U

21

VŠ

1. stupeň

16

U

22

VŠ

Čj - Rj

nad 32

U, část. úvazek

23

VŠ

1. stupeň

5

U

24

VŠ

Tv – Prac. vých.

17

U

25

VŠ

M – Z.tech.výr.

16

U

26

VŠ

1. stupeň

25

U

27

VŠ

1. stupeň

25

U

28

VŠ

Tv, Brv

nad 32

ZŘ

29

VŠ

1. stupeň

nad 32

U

30

VŠ

Tv - psychologie

11

U, od 12/2013 mat. dov.

31

SŠ

Student FTVS - Tv - sport

1

U, zástup za mat. dov.,
část. úvazek

32

VŠ

Čj - Rj

11

U

33

VŠ

Bi - Ch

14

U

Komentář: Ř – ředitel, ZŘ – zástupce ředitele (statutární), ZŘ2 – zástupce ředitele, U – učitel, VP – výchovný poradce, MP – metodik prevence

Vychovatelé
ŠD a ŠK

Dosažené
vzdělání

Aprobace

Funkce

Pedagog.
praxe(roky)

Poznámka

1

SŠ

vychovatelství

V

13

část. úvazek

2

PFU DPS

vychovatelství

V, AP

10

část. úvazek

3

SŠ

vychovatelství

V

29

plný úvazek

4

SŠ

vychovatelství

V, AP

30

část. úvazek

5

SŠ

vychovatelství

VV

nad 32

část. úvazek

6

SŠ

vychovatelství

V

12

část. úvazek,

7

SŠ

vychovatelství

VV

25

plný úvazek

8

SŠ

mimošk. pg.

V, AP

2

část. úvazek

9
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vychovatelství,
1. stupeň

VŠ

V

část. úvazek,
Mgr.

20

Komentář: AP – asistent pedagoga, V- vychovatelka ŠD/ŠK, VV – vedoucí vychovatelka ŠD/ŠK

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve
výuce
Odborná kvalifikace

v%

Aprobovanost ve výuce

v%

Učitelé 1. stupně

100%

Učitelé 1. stupně

98,6%

Učitelé 2. stupně

100%

Učitelé 2. stupně

87,2%

Vychovatelky ŠD, ŠK

100%

Vychovatelky ŠD, ŠK

100%

3.4 Učitelé podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

Nad 55 let
do důch. věku

V důchodovém
věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

3

6

0

9

2

7

2

3

0

1

7

26

do 5 let

do 10 let

7

2

Dle délky pedagogické praxe
do 20 let
do 30 let
9

více než 30 let

celkem

6

33

9

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Provozní pracovníci

Dosažené vzdělání

Pracovní funkce

Úvazek

1

SOU

Uklízečka

1,00

2

SOU

Provozní pracovník společného stravování

1,00

3

SOU

Provozní pracovník společného stravování

1,00

4

USO

Finanční účetní

1,00

5

USO

Mzdová účetní

1,00

6

SOU

Hlavní kuchařka

1,00

7

UO

Uklízečka

1,00

8

USO

Správce hřiště (VPP)

1,00

9

základní

Provozní pracovník společného stravování

1,00

10

základní

Provozní pracovník společného stravování

1,00
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UO

Uklízečka

1,00

12

základní

Provozní pracovník společného stravování

1,00

13

SO

Správce hřiště a tělocvičny

1,00

14

UO

Asistent školníka - údržbář

0,375

15

SOU

Uklízečka

1,00

16

SOU

Provozní pracovník společného stravování

1,00

17

SOU

Školník - údržbář

1,00

18

USO

Vedoucí školní jídelny

1,00

19

SOU

Provozní pracovník společného stravování

Zást. za nemoc

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Počty zapisovaných podle výsledku zápisu
Počet prvních tříd
Poprvé u zápisu
Přicházejí po odkladu
S žádostí o odklad
3
63
11
5
Komentář: dle stavu k 28. únoru 2014 – Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole S 53-1

Foto: Zápis k povinné školní docházce
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4.2 Výsledky přijímacího řízení
třída
chlapci,
dívky
celkem

střední škola

počet
žáků k
30.6.14

Gy
Příbram,Legionářů

5.A
♂

♀

5.B
∑

♂

♀

5.C
∑

♂

♀

7.A
∑

♂

♀

9.A
∑

♂

♀

∑

♂

♀

2

2

1

1

2

1

1

1
1

1

1

1

7

SZŠ Příbram
SPgŠ Beroun
SOŠ Březnice
Konzervatoř J. Ježka,
Praha
SOU strojírenské,
ŠKODA AUTO
ISŠ HPOS (SOU), Pb

(chlapci, dívky, celkem)

OA Příbram

1

1

2

2

2

1

1

1

1

čtyřleté gymnázium

11

střední odborné školy, maturitní obory

29

střední odborná učiliště

11

2

2

4
4

2

1

3

7

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

1

šestileté gymnázium

1

4

1

5

1

3

Waldorf. škola,Pb
SOU

osmileté gymnázium

1

4

2

1

8

4

2

1

3

2

SOU Dubno

2

1

1

2

2

14

1

1

1

SOU Hluboš

Celkem

3
1

počet přijatých žáků

ISŠ HPOS, Příbram

5

5

148

2
1

SOŠ Dubno

8

1

1

Gy Dobříš

SPŠ stavební, Praha

∑

14 10 24 14 10 24 15 11 26 11 12 23 14 15 29 12 10 22

Gy pSH, Příbram

SPŠ Příbram

∑

9.E

29

2

2

4
1

22

57
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu za 1. i 2.pol. a dohromady
Třída

Počet žáků

1.pol.
I.A
23
I.B
23
I.C
23
II.A
21
II.B
22
II.C
22
III.A
24
III.B
24
IV.A
21
IV.B
21
IV.C
22
V.A
23
V.B
24
V.C
26
VI.A
24
VI.B
25
VII.A
22*
VII.E
27
VIII.A
21
VIII.B
25
IX.A
29
IX.E
22
CELKEM 514

Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno
vyznamenáním
2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.
23
23
23
0
0
24
23
24
0
0
23
23
23
0
0
21
21
21
0
0
22
22
22
0
0
22
22
22
0
0
24
21
19
3
5
24
21
21
3
3
21
11
10
10
11
21
15
13
6
8
21
15
17
7
4
24
11
11
12
13
24
19
13
5
11
26
19
19
7
7
24
11
9
13
14
1
25
17
15
8
10
22*
8
7
14
15
27
16
20
11
7
22
1
2
20
20
25
8
9
17
16
29
10
9
16
20
3
22
8
7
14
15
516
345
336
166
180
3
-

* + 1 žák dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon

Celkový přehled
Třída

1.stupeň
2.stupeň
Celkem

Počet žáků
1.pol.
319
195
514

Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno
vyznamenáním
2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.
320
266
258
53
62
0
0
0
0
196
79
78
113
113
3
1
0
0
516
345
336
166
180
3
1
0
0
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Přehled chování
Počet žáků
Třída
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VII.A
VII.E
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.E
CELKEM

1.pol.
23
23
23
21
22
22
24
24
21
21
22
23
24
26
24
25
22*
27
21
25
29
22
514

Snížená známka z chování
1. pololetí
2. pololetí
2.pol.
2. stupeň 3. stupeň 2. stupeň
3. stupeň
23
24
23
21
22
22
24
24
21
21
21
24
24
26
24
25
22*
1
1
1
27
22
25
29
3
1
22
516
1
4
1
1

* + 1 žák dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Třída

I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
III.A
III.B
IV.A
IV.B
IV.C
V.A

Počet
omluvených
hodin na žáka
1.pol. 2.pol.
25,3
56,21
22,34
42,7
30,26
43,6
26,71
38,28
34,54
36,72
30,54
28,9
29,41
48,37
39,41
48,25
39,61
45,57
65,28
54,04
46,40
49,71
50,69
54,58

Počet
neomluvených
hodin na žáka
1.pol.
2.pol.
-

V.B
V.C
Třída

VI.A
VI.B
VII.A
VII.E
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.E

14

34,50
54,08
44,11
54,5
Počet
omluvených
hodin na žáka
43,41
69,16
36,08
66,84
40,40
49,22
34,81
47,11
61,14
85,5
63,6
79
87,51 107,03
57,13 106,72

-

-

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0,08
0,82
0,2
0,45
-
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5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Ročník

Druh postižení

Počet žáků

I.

0

III.

Hyperkinetická porucha, úzkostná
porucha
S vývojovými poruchami učení

IV.

S vývojovými poruchami učení

1

IV.

ADHD, s vývojovými poruchami učení

1

V.

S vývojovými poruchami učení

1

VI.

S vývojovými poruchami učení

2

VII.

S kombinací postižení

3

VII.

S vývojovými poruchami učení

1

VIII.

S kombinací postižení

1

VIII.

ADHD, s vývojovými poruchami učení

1

II.

1
2

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího
procesu
Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy
Organizace VVP školy se řídí školním řádem, který obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků. Rozvrh hodin splňuje zásady psychohygieny.
Zvláštní péče je věnována vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (spolupráce
s PPP Příbram).
K předávání informací žákům a rodičům slouží velké množství nástěnek umístěných v
prostorách školy, školní rozhlas, elektronická pošta a hojně navštěvované www stránky školy.
Škola se snaží předcházet sociálně-patologickým jevům různými preventivními programy, které
jsou naplánovány v ročním programu prevence. Na škole pracuje žákovský parlament složený ze
zvolených zástupců jednotlivých tříd. V průběhu školního roku byla instalována ve vestibulu
školy schránka důvěry.

Průběh a výsledky vzdělávání
Výuka na škole probíhá v souladu s obecnými cíli i zásadami vzdělávání. Vhodnost a
přiměřenost stanovených cílů výuky se řídí aktuálním stavem třídy. Respektují se individuální
vzdělávací potřeby žáků. Učitelé velmi úzce spolupracují s PPP Příbram na přípravě práce s žáky
se zvláštními vzdělávacími potřebami. Učitelé samozřejmě dbají na to, aby probírané učivo
mělo návaznost na předcházející probraná témata.

Materiální podpora výuky
Učebny školy jsou vhodně vybaveny materiálně-technickými prostředky (viz kapitola 1.5) tak,
aby sloužily ke zdárnému splnění stanovených vzdělávacích cílů. Didaktická technika
(interaktivní tabule, PC, …), učebnice i další pomůcky jsou účelně a pravidelně využívány.
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Vyučovací formy a metody
Ve vyučovacím procesu na škole jsou používány různé vyučovací formy od frontální přes
skupinové až po individuální. V nich jsou využívány zejména metody aktivní, prožitkového učení,
experimentování, manipulování, objevování i práce s chybou. Učitelé se snaží vyvážit svou roli
organizátora výuky a zdroje informací. Učitelé respektují individuální tempo žáka.

Motivace žáků
Učitelé používají různé formy motivací, aby probudili v hodinách u žáků aktivitu a zájem o
výuku. V činnostech se snaží o propojení teorie s praxí. Při výuce využívají i zkušenosti žáků. A
samozřejmostí je jejich osobní příklad.

Interakce a komunikace
Žáci školy jsou vedeni k dodržování dohodnutých pravidel komunikace (z žákovského
parlamentu nebo třídního kolektivu) mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Žáci mohou
vyjadřovat vlastní názor, argumentovat či vést diskusi. Žáci jsou vedeni k rozvoji
komunikativních dovedností, dostávají příležitost k samostatným řečovým projevům.

Hodnocení žáků
Hodnocení žáků vychází z pravidel hodnocení průběhu vzdělávání, která jsou součástí školního
řádu a ŠVP. Ze zmiňovaných dokumentů vyplývají pravidla, kterými se celý pedagogický sbor řídí
- věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení, respektování individuálních schopností žáků,
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků, ocenění pokroku žáků, zdůvodnění
hodnocení žáků učitelem.

6. Údaje o prevenci rizikových projevů
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ve školním roce 2013/2014 jsou uvedeny
– viz příloha č.2.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a
ostatních pracovníků školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili.
Údaje jsou za školní rok 2013 – 2014
Jazykové a metodické vzdělávání učitelů cizích jazyků
Název konkrétní aktivity
Proč je důležitá správná anglická výslovnost?
Activies which newer or hardly ever fail to work
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozšířeného ovládání moderních ICT a jejich
začlenění do výuky
Název konkrétní aktivity
Bezpečně na internetu
Využití iPadu ve výuce
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Vzdělávání řídících pracovníků škol
Název konkrétní aktivity
Pedagog mezi paragrafy
BOZP a PO pro ředitele a vedoucí pracovníky škol
Nový občanský zákoník ve školské praxi
Autorská práva
Diagnostika třídních kolektivů
Zahajovací kurz studia koordinátorů ŠVP
Hospitační činnost ve škole
Změny zákoníku práce v souvislosti s novým občanským zákoníkem ve školské praxi
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
ČŠI - systém pro školní testování
Studium pro koordinátory ŠVP - e-learning lekce 1.1
Studium pro koordinátory ŠVP - e-learning lekce 1.2
Studium pro koordinátory ŠVP - e-learning lekce 2.1
Studium pro koordinátory ŠVP - e-learning lekce 2.2
Studium pro koordinátory ŠVP - e-learning lekce 3.1

Odborné vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ
Název konkrétní aktivity
Jak obohatit hodiny čtení a rozvíjet čtenářskou gramotnost na 1. stupni
Interaktivní tabule činnostně - ČJ 2
Čteme nahlas, čteme spolu
Kreativní techniky a jejich praktické využití / Sítotisk
Český jazyk činnostně ve 2. ročníku
Interaktivní tabule činnostně - M 1/1
Integrované dítě v hodinách českého jazyka
Interaktivní tabule činnostně - M 1/2
Pracovní setkání metodiků prevence
Čteme s porozuměním každý den
Práce s chybou v Čj
Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou
Individuální výchovný program - smlouvy se školou
Didaktické hry v matematice ZŠ 1
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Odborné vzdělávání učitelů 2. stupně ZŠ
Název konkrétní aktivity
Aktiv výchovných poradců
Práce s třídním kolektivem v rámci prevence rizikového chování
Seminář partnerských škol ČVS
Finanční gramotnost hrou
Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJ

Metody a formy výuky podporující rozvoj přírodovědné gramotnosti
Individuální výchovný program
Setkání koordinátorů EVVO
Badatelsky orientovaná výuka
Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 2.st. ZŠ
Individuální výchovný program - smlouvy se školou
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
ČŠI - systém pro školní testování

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Aktivity školy během školního roku 2013/14

Září 2013
-

Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014
Jednání školské rady při ZŠ pod Svatou Horou, Příbram
Projektový den k volbě povolání - SPŠ Příbram
ŠSL - Přespolní běh, Nový rybník
Projektový den "Zeměpisně - jazykový den" ve spolupráci s Gymnáziem pod Svatou
Horou, Příbram

Říjen 2013
-

Běh města Příbrami
Okrskové kolo ŠSL v malé kopané
12.10. - 1. sběr papíru
Knihovna J. Drdy, 3.A,B, beseda se spisovatelkou J. Ptáčkovou
Aktiv výchovných poradců, NIDV, Mgr. G. Baumruková
Školní kolo "PišQworkiády", 8. a 9.ročník
8. a 9.třídy - Den divadla 2013 (Karel Čapek), divadlo Příbram
Přírodovědný klokan, školní kolo
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Listopad 2013
-

Knihovna J. Drdy - III. A, III. B
Oblastní kolo soutěže "PišQworky", gymnázium Sedlčany
ŠSL - finále florbalu, IV. kat. Ch, sport. hala Dobříš
ŠSL - finále florbalu, III. kat. Ch, sport. hala Dobříš
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi (tech. Frost art-1)
Madagaskar - příběh pradávné Lemurie, VI. A, VI. B, kino Mír
Turnaj smíšených družstev v sálové kopané o Pohár starosty města Příbram
IX. A, IX. E - volba povolání - Regionální veletrh fiktivních firem
Knihovna J. Drdy – IV. A, IV. B
VI. B - program Střediska výchovné péče
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi (tech. Frost art-2)
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi - Adventní věnec
Testování finanční gramotnosti, VIII. A, VIII. B
První lekce plavání pro 2. a 3. ročníky
Testování finanční gramotnosti, IX. A, IX. E
VI. B - program Střediska výchovné péče
Knihovna J. Drdy – V. A, V. B, V. C
Školní kolo olympiády ČjL
Den Prvňáčka – sobotní akce pro budoucí školáčky a jejich rodiče

Prosinec 2013
-

Výtvarné odpoledne rodičů s dětmi - Malování na hedvábí
Mikuláš ve škole, nadílka
Krajské kolo ve florbalu IV. kat. Ch, sportovní areál HAMR Praha – Bráník
Soutěž družstev "Logické hry", Gymnázium pod Svatou Horou Příbram
Vánoční jarmark, hala školy
I. B, I. C - Vánoční besídka s rodiči
Matematická olympiáda Z5 - školní kolo
Přednáška "Čas proměn", 6. roč. dívky
Matematická olympiáda Z9 - školní kolo
I. A - vánoční besídka s rodiči

Leden 2014
-

5. 1. - 11. 1. LVK 7. ročník, zimní zotavovací pobyt přihlášených žáků 4.- 6. ročníku,
Zadov
Návštěva MŠ Kličkova vila v 1. třídě
Návštěva MŠ "Rybička" v 1. třídě
Návštěva MŠ Jungmannova v 1. třídě
Návštěva MŠ V zahradě v 1. třídě
Návštěva MŠ pod Sv. Horou v 1. třídě
Návštěva MŠ Pohádka v 1. třídě
Karneval pro předškoláky, sobotní akce ve školní jídelně
11. 1. - 18. 1. zimní zotavovací pobyt přihlášených žáků 8. a 9. ročník, Zadov, Chata
Mládí
19
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-

Okresní kolo Matematické olympiády Z5, Z9, ZŠ Bří Čapků
ŠSL vybíjená, kategorie I Ch
ŠSL vybíjená kategorie I D
Zápis do 1. tříd 13,00 - 18,00 hod. v pavilonu 1. st. a ŠD
IX. A - preventivní program PČR
ŠSL basket kategorie IV Ch

Únor 2014
-

Okresní kolo Dějepisné olympiády, DDM Příbram
ŠSL basket kategorie IV D
"Nové trendy v moderním vaření" seminář v jídelně školy
Okresní kolo Olympiády ČjL
Závěrečné plavání 2. a 3. roč.
IX. A program "Finanční gramotnost", Obchodní akademie Příbram
Okresní kolo Olympiády Aj, ZŠ Jiráskovy Sady
IX. A, IX. E - filmové představení v rámci výuky dějepisu "Arnošt Lustig - devět životů"
IX. E program "Finanční gramotnost", Obchodní akademie Příbram
V. C - program Střediska výchovné péče
Zeměpisná olympiáda okresní kolo, DDM Příbram
7. + 8. ročník - Pythagoriáda
6. ročník - Pythagoriáda
PPP Příbram - kontrola žáků s autismem

Březen 2014
-

V. C - program Střediska výchovné péče
Návštěva knihovny J. Drdy 2. ročník
5. ročník - Pythagoriáda
VIII. A, IX. A min. prev. program "Hrou proti AIDS", ZŠ Jiráskovy sady
ŠSL basket kategorie III CH
VIII. B, IX. E min. prev. program "Hrou proti AIDS", ZŠ Jiráskovy sady
IX. A, IX. E - exkurze Hornické muzeum Příbram
5. ročník - MPP Helpík "Řešení krizových situací, nácvik 1. pomoci"
ŠSL basket kategorie III D
Návštěva knihovny J. Drdy - 1. ročník
Návštěva knihovny J. Drdy - 6. ročník
ŠSL vybíjená otevřená, 4. -5 . ročník
VIII. A - preventivní program Policie ČR
Matematická olympiáda 6., 7., 8. ročník – školní kolo
Matematický klokan
ŠSL vybíjená - D, 4. - 5. třídy
VIII. B - preventivní program Policie ČR

Duben 2014
-

ŠSL minibasket, kategorie II Ch
Matematická olympiáda 6., 7., 8. ročník – okresní kolo
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Návštěva knihovny J. Drdy - 7. ročník
IV. C - dopravní výchova
ŠSL minibasket, kategorie II D
IV. B - dopravní výchova
IV. A - dopravní výchova
ŠSL volejbal, kategorie IV Ch
Aktiv výchovných poradců
McDonald´s Cup, kategorie I
Sběr papíru
VI. A EVVO akce "Křivoklátský skřítek" (exkurze + školní výlet)
ŠSL atletický čtyřboj, kategorie IV D, Ch
Turnaj v minikopané firma e.on, Náměstí 17. listopadu
Projektový den "Den Země"
McDonald´s Cup, kategorie II
ŠSL volejbal, kategorie IV D
Praktická ukázka pomůcky na podporu matematické gramotnosti ve výuce na 2. stupni

Květen 2014
-

Plavecko - běžecký pohár, okr. kolo
Krajské kolo MPP "Helpík", 5. třídy - vybraní žáci, Černošice
Pohár rozhlasu kategorie III
Okresní kolo Pythagoriády, 6. ročník
Pohár rozhlasu kategorie IV
Preventan Cup - vybíjená dívky, krajské kolo, Benešov
18. 5. - 23. 5. ZotP III. A, III. B, Šumava - Špičák, penzion Lucie
I. B,I. C - Planetárium Praha, "Skřítek a nové planetárium"
23. 5 - 30. 5. ZotP IV. A, IV. B, Šumava - Špičák, penzion Lucie
OČZMU - První pomoc, SZŠ Příbram, velká ŠD - 2. stupeň ZŠ
Sportovní den s Talentem, pořádá Asociace amatérských sportů ČR, tělocvična školy
Setkání úspěšných žáků-volejbalistů s panem starostou

Červen 2014
-

31. 5. - 7. 6. - cyklo ZotP IV. C, Pihlov u Lipna
1. 6. - 7. 6. ZotP I. A, Pihlov u Lipna
2. 6. - 6. 6. - IX.E, vodácký kurz
1. 6. - 7. 6. - ZotP II. A, V. B, hotel Orlík, Klučenice
Atletická všestrannost, kategorie I
7. 6. - 13. 6. - cyklo ZotP VI. B, VII. E Srní, chata Povydří
8. 6. - 13. 6. ZotP VIII. B, IX. A - Věšín
I. B, C - školní výlet - ZOO Plzeň
VIII. A školní výlet, Písek – sladovna
Atletická všestrannost, kategorie II
Dopravní hřiště, IV. A, B, C
III. A, B – školní výlet, ZOO Plzeň
II. B, C školní výlet, Nižbor
Sportovní den 2. st. = orientační běh + sport. činnosti na hřišti
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I. B, C - exkurze, Záchranná stanice Hrachov
Mobilní planetárium
VII. A školní výlet, Plzeň - Techmánia, ZOO
VII. E, IX. E - exkurze, školní výlet, Hornické muzeum Příbram
Zámeček - Galerie Františka Drtikola - slavnostní vyřazení žáků 9. Tříd
Projektový seminář Comenius Regio, Waldorfská škola
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Logo oslav 800 let města Příbram"
Vydávání vysvědčení za školní rok 2013/2014

Vybrané školní akce a projekty
Podzimní fotosoutěž „Albatros“ za účasti školní družiny
„Získejte plnou krabici těch nejoblíbenějších knížek z našeho nakladatelství“ – to byla
motivace, se kterou se do soutěže přihlásili žáci 7. oddělení ŠD (3.A) s paní vychovatelkou
Denisou Šedivou.
Podmínky soutěže byly najít co nejstarší knihu od nakladatelství Albatros, vyfotit se s ní a ke
knize připojit datum vydání.

Činnost Klubu Mladého Diváka ve školním roce 2013/2014
Také ve školním roce 2013/2014 na škole pracoval KMD. Členové klubu se mohli seznámit
prostřednictvím kvalitních představení se všemi oblastmi profesionálního umění.
Členství v KMD je založeno na dobrovolnosti, tzn., že se předpokládá u našich členů skutečný
zájem o divadlo a umění. Návštěva divadla je událostí společenskou, jejíž úroveň žáci sami svým
chováním a oblečením určují. Výčet představení, která členové KMD navštívili:
Dědeček automobil – Městské divadlo Mladá Boleslav
Dáma s kaméliemi – Divadlo A. Dvořáka Příbram
Rande s duchem – Divadlo A. Dvořáka Příbram
Škola základ života – Divadlo A. Dvořáka Příbram

Výtvarná odpoledne pro rodiče s dětmi
Tak jako v minulých letech i ve školním roce 2013/2014 proběhly ve spolupráci s městem
Příbram předvánoční kreativní kurzy. Ve středu 13.10. se uskutečnilo první výtvarné odpoledne
„SVÍCNY technikou FROST ART“ pro žáčky a jejich rodiče. Malí i velcí výtvarníci vše
výborně zvládli. Každý vytvořený kousek se úžasně povedl. Ve spolupráci s městem Příbram
proběhly i další předvánoční kreativní kurzy. Byly věnovány výrobě adventních věnců a
malování na hedvábí. Děti byly velice šikovné a vytvořily, společně s rodiči, krásné výrobky.
Především vánoční přání z malovaného hedvábí byla velice pěkná.
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PišQworky 2013
Mistrovství škol v piškvorkách se hraje od roku 2008 na středních školách a od roku 2012 byla
soutěž rozšířena o žáky 8. a 9. ročníků.
Školní kolo proběhlo 9. 10. 2013, kdy se učebna přírodopisu změnila v nelítostné bojiště koleček
a křížků. Síly zde měřilo 13 žáků (10 dívek a 3 chlapci). Jednotlivci se rozdělili do skupin, z
nichž ti nejlepší postoupili do play-off. Každý z účastníků svedl několik bitev na poli 15 x 15
čtverečků.
Nejlepšími piškvorkářkami se staly:
1. místo – Kateřina Vildová IX.E
2. místo – Veronika Míková IX.A
3. místo – Eliška Dvořanová VIII.B
V oblastním kole školu reprezentovalo družstvo ve složení:
Kateřina Vildová – kapitánka, Veronika Míková, Eliška Dvořanová, Anna Jandová VIII.B a
Kateřina Šťastná IX.E

Zeměpisně - jazykový den
Na konci měsíce září byl uspořádán projektový den s názvem „Zeměpisně - jazykový den“.
Žáci 1.-3. tříd s mottem dne „Cestujeme po světě a seznamujeme se s cizími jazyky“ získali
nejzákladnější informace o tom, kterými jazyky se na světě nejvíce mluví a využili i vlastních
zkušeností ze zájezdů do zahraničí. Velice vhodná herní forma se soutěžemi a názornými
ukázkami, kterou zvolili vyučující, přispěla k zdárnému průběhu celého dne.
4. a 5. ročníky se zaměřily na Českou republiku a její nejbližší sousedy ve střední Evropě. Žáci
velice pěkně zpracovali nejen zeměpisné, ale i „jazykové“ informace k jednotlivým státům a při
závěrečné prezentaci dokázali, jak důležité je také umět tyto informace „přednést“.
Každá třída v 6.- 9. ročníku měla přidělený světadíl nebo jeho část. Jejich úkolem bylo vytvořit
14-ti denní poznávací zájezd tak, aby upoutávka byla co nejpůsobivější a zaujala „širokou“
veřejnost. Tomu všemu předcházely obecné zeměpisné informace doplněné o měnu a
převládající jazyky v té které části světadílu. Tyto obecné informace dovedly jednotlivé skupiny
žáků ve třídách do konkrétních oblastí, které žáky nejvíce zaujaly a kterým se nakonec rozhodli
podrobně se věnovat. Součástí výsledné prezentace byla nejen cena zájezdu, ale i podrobnější
zeměpisný popis, podrobný časový harmonogram s konkrétními místy pro ubytování a
stravování, způsob přesunu mezi jednotlivými místy a hlavně významná místa minulosti i
současnosti ve zvolené oblasti, která byla hlavním lákadlem celého zájezdu. Vybraní žáci 8. a 9.
tříd úspěšně prezentovali svoji práci na gymnáziu pod Svatou Horou v anglickém jazyce.
Všichni žáci se zhostili svých úkolů s plným nasazením a výsledkem byly velice kvalitní výstupy
ve formě prezentace. Zároveň se žáci dozvěděli informace, které je samotné překvapily a se
kterými by se v běžném životě možná ani nesetkali. Projektový den byl pro všechny určitě
přínosem a i hodnocení ze strany žáků i pedagogů vyznělo velice pozitivně.

Podzim ve školní družině ve znamení draků
Podzim ve školní družině byl ve znamení draků. Každé oddělení mělo za úkol vyrobit draka, na
kterém se bude podílet co nejvíce dětí, a vyzdobit s ním chodbu školy. Odměnou pro výherce byl
košík sladkostí. Hodnocení však bylo velmi složité a po dohodě se všemi soutěžícími byla
odměna spravedlivě rozdělena do všech oddělení.
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Skvělý hudební počin žáka IX.A
Jan Berka, žák IX. A ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, studuje u Milana Baginského hru na klavír
a u příležitosti adventního koncertu se představil vlastní skladbou, kterou nazval „Advent aneb
Prolog lásky“. Adventní koncert moderoval Miloň Čepelka.

Jan Berka na fotografii s Miloněm Čepelkou.
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Byl odeslán jídelníček školní jídelny k testu do MF Dnes
Citace z výsledků: „Dalším nominovaným na vítěznou příčku byl podle Haismanové jídelníček
školy pod Svatou Horou v Příbrami.
Chválu sklidila především za zeleninové saláty, kuskus jako přílohu a především za
vegetariánskou středu. Jeden takový den je dobrá volba i pro vyložené masožravce,“ hodnotí
Haismanová.

Seminář „Bezpečně na internetu“
Ve dnech 10.12. a 12.12. 2013 uspořádal Středočeský kraj v multimediální učebně školy
bezplatně v rámci prevence kriminality a prostřednictvím Vzdělávacího institutu Středočeského
kraje dva semináře pro rodiče, pedagogy i veřejnost s názvem „Bezpečně na internetu“.
Semináře byly zaměřeny na nebezpečí kyberšikany a možné zneužívání nezletilých
prostřednictvím sociálních sítí. Účastníci se dozvěděli od odborně erudovaných a velice
vstřícných lektorů velké množství užitečných informací z oblasti, která dosud není ještě plně v
povědomí veřejnosti, ale svou závažností může být velice brzy velkým problémem.

Karneval 2014
V sobotu 11. ledna 2014 jsme se opět konal za velké účasti dětí a rodičů v prostorách školní
jídelny dětský karneval pro všechny školáky a předškoláky. Vychovatelky ŠD měly pro masky a
jejich rodiče připraveny nové, ale už i tradiční, velmi oblíbené soutěže a drobné odměny. K
poslechu a tanci hrála jak muzika reprodukovaná, tak skupina „Panty“, ve které hrají dva členové
našeho učitelského sboru.
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ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Na základě posouzení realizovaných aktivit v oblasti environmentální výchovy propůjčil Klub
ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem na léta 2014 – 2016 naší škole titul
Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vychází z anglického termínu
environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe
široce jako vzdělávání, výchova či osvěta. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování
racionální stránky osobnosti, výchovou působení na city a vůlí a osvětou se označují speciální
způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.
EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve škole (formální vzdělávání), v rámci
volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času
jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního prostředí.

Preventivní program „Hrou proti AIDS“
V první polovině března se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili interaktivního primárně
preventivního programu „Hrou proti AIDS“, jehož realizátorem byl Státní zdravotní ústav Praha.
Dle slov jednoho z přítomných žáků byl program velmi přínosný:
„Byli jsme rozděleni do 5 skupin na stanoviště, kde jsme se různě střídali.
V 1. stanovišti jsme házeli kostkou, kde byly různé symboly oddělené barvou, jaký padl symbol,
tak podle toho symbolu jsme si vybrali kartičku, na které byly různé úkoly, které jsme museli
vypracovat.
Ve 2. stanovišti nás seznámili s tím, jak vypadají ochranné pomůcky, k čemu slouží a jak se
používají.
Na 3. stanovišti jsme měli různé obrázky s postavami – co, kde, jak, s kým dělají a pod tím
barvy, které jsme otáčeli, podle toho, jaká nákaza je nejhorší, která se nejvíce šíří.
4. stanoviště bylo spíše o povídání. Měli jsme vybrat postavu holky nebo kluka, kde bude
pracovat, jakou bude mít orientaci, vztah k rodině, jestli vědí o její/jeho orientaci a jaký na ni/něj
mají názor. Dále nám také povídali o tom, jak se nejvíce nemoc AIDS šíří, kolik je v České
republice nakažených osob, kde léčí tuto chorobu a kolik léčba přibližně stojí.
Následovalo poslední 5. stanoviště, kde jsme se, řekl bych, nejvíce pobavili.
Každý z nás si vylosoval kartičku. Na ní bylo napsáno, co máme předvést. Jedna osoba si
vybrala k sobě druhého a předvedli scénku. Např. když holka vyznává klukovi lásku nebo hádku
ve vztahu, když se mají oba partneři moc rádi a tak dále…
Myslím si, že to byl velmi dobrý program, v jehož průběhu jsme se dozvěděli o hodně důležitých
věcech potřebných do života,“ dodal jeden z účastníků programu.
Vojtěch Vodička, žák školy

Ochrana člověka za mimořádných situací
Dne 28.5. 2014 ve středu ráno se žáci 9.E a 8.B sešli ve velké školní družině na zdravotní
přednášce. Zde jim studentky Střední zdravotnické školy v Příbrami řádně vysvětlily a názorně
předvedly, co je naší povinností v případě krizové situace. Nejprve se žáci seznámili s
popáleninami, omrzlinami a zlomeninami a jak se ohledně těchto zranění zachovat. Poté si své
nové znalosti mohli vyzkoušet i v praxi. Druhé stanoviště přineslo mnoho užitečných informací.
Děti už vědí, jak přesně provést resuscitaci, umělé dýchání a do jaké polohy uvést člověka, jenž
je v bezvědomí. Na konci programu studentky vysvětlily, jak správně vytáhnout klíště, co udělat,
když je uštkne had nebo snědí jedovatou houbu apod.
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Přednáška se všem moc líbila. Dnes už žáci vědí, jak by se zachovali při poskytnutí první
pomoci a jak by postupovali při zranění.
Během středeční výuky se přednášky zúčastnili postupně všichni žáci II. stupně.

Sportovní odpoledne se soutěží Talent roku
Ve středu 28.5. se v tělocvičnách ZŠ pod Svatou Horou uskutečnilo v rámci soutěže Talent roku
2014 sportovní odpoledne, které slavnostně zahájili radní Ing. Juraj Molnár a ředitel školy Mgr.
Roman Behún.
Hlavním bodem programu Sportovního dne s Talentem byl závod postavený na principech
„opičí dráhy“, který prověřil sportovní všestrannost soutěžících.
Ze ZŠ pod Svatou Horou, Příbram se zúčastnilo soutěže 12 žáků, kteří byli rozděleni do
kategorií:
Mladý talent – dívky (2. – 5. třída)
Mladý talent – chlapci (2. – 5. třída)
Velký talent – dívky (6. – 9. třída)
Velký talent – chlapci (6. – 9. třída).
Svoji všestrannost potvrdili Jakub Ureš z 5.C a František Fiřt z 8.B. Oba ve svých kategoriích
vyhráli.

Celoroční putování za zvířátky
Celoroční putování školní družiny za zvířátky bylo ukončeno honbou za bílou velrybou, se
kterou žáci odpluli za krásami moří.
Ozdravné a zotavovací pobyty, školy v přírodě, exkurze
pořadí

místo pobytu

termín

třídy

počet žáků

13.10. - 18.10.

II.B, II.C

37

1.

Soběšice u Sušice

2.

Zadov, chata Mládí

5.1. - 11.1.

III.B, IV.A, IV.C,
V.C, VI.C

54

3.

Zadov, chata Mládí

11.1. - 18.1.

VIII.B, IX.E

33

4.

Exkurze EVVO, Křivoklát

23.4. – 26.4.

VI.A

22

5.

Špičák, Penzion Lucie

18.5. – 23.5.

III.A, III.B

38

6.

Špičák, Penzion Lucie

23.5. – 30.5.

IV.A, IV.B

35

7.

Klučenice, Hotel Orlík, U
Jezera

1.6. – 6.6.

II.A, V.B

41

8.

Lipno, TOMY Pihlov

31.5. - 7.6.

IV.C

19

9.

Lipno, TOMY Pihlov

1.6. – 7.6.

I.A

22

10.

Srní, chata Povydří

7.6. - 13.6.

VI.B, VII.E

39

11.

Věšín, Rekreační středisko

8.6. - 13.6.

VIII.B, IX.A

47

12.

Šumava, Otava

15.6. - 22.6.

IX.E

21
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Lyžařský výcvik
1.

Zadov, chata Mládí

11.1. - 18.1.

VII.A, VII.B

28

Školní projekty
Škola, respektive její pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků a žáky
organizovali a pořádali mnoho akcí :
„Mikulášský den“, vánoční jarmark, besídky a další projekty, jako např. „Zeměpisně –
jazykový den“ ve spolupráci s Gymnáziem pod Svatou Horou, Příbram, „Podzimní les“ –
beseda s myslivcem, Základy první pomoci – projekt „Helpík“, projekt pro 1. stupeň „Zdravé
zuby“, „Podpora zdravého životního stylu v regionu města Příbram“, „Den Země“, projektový
den v rámci „Dne dětí“ spojený s ochranou člověka za mimořádných událostí, 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, plavání 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 2013/2014 vyšel, jako tradičně, časopis Školáček, v průběhu roku vycházel školní časopis
„Podsvatohoráček“. Škola opětovně uspořádala „Den prvňáčka“ pro děti a rodiče budoucích
prvňáčků, umožnila mateřským školám návštěvu ve vyučování 1. tříd, zorganizovala karneval
pro žáky školy a předškoláky, zorganizovala interaktivní výtvarné dílny pro rodiče a děti,
pozvala na informativní schůzku rodiče a jejich budoucí prvňáčky, uspořádala slavnostní
vyřazení žáků 9. ročníků v Galerii Františka Drtikola. Byla pořádána a organizována pravidelná
setkání a posezení s důchodci - bývalými zaměstnanci.

8.2 Účast žáků školy v soutěžích – viz příloha č.1
8.3 Informace k ŠVP
Ve školním roce 2012 - 2013 probíhala ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího
programu Škola pro zdravý život. V průběhu školního roku byl ŠVP vyučujícími doplňován a
upravován podle novelizovaného RVP ZV pro školní rok 2013 - 2014.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2013 - 2014 byla realizována elektronická šetření ČŠI:
1/ INEZ Platové tarify zaměstnanců
2/ INEZ Povinné přijímací zkoušky na SŠ s maturitními obory
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10. Základní údaje o hospodaření školy
I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč

Za rok 2013
(k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pololetí roku 2014
(k 30. 06.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

31 358

483

15 002

210

2.

Výnosy celkem

31 358

495

15 116

302

příspěvky a dotace na
provoz

25 650

0

12 806

0

ostatní výnosy

5 707

495

2 310

302

0

11

114

92

z toho

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

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

Za rok 2013
(k 31. 12.)

1.

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

2.

Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (NIV)

4 385

3.

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

21 165

přímé vzdělávací výdaje celkem
z toho

21 165

mzdové výdaje (platy a OPPP)

ostatní celkem
z toho
z toho

4.

Odvody na pojistné

5 240

FKSP

153

ONIV

421

---

---

ostatní účelové výdaje celkem

z toho

5.

15 351
5 814

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

z toho

99

--4 385
4 344
41

Grant

41

Projekt 3.1

---

---

---

---

---

---

---

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, Norské fondy,
granty kraje, projekt MŠMT ČR „Peníze do škol“ atd.)
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V prvním pololetí roku 2014 byly realizovány tyto větší opravy :
1. výměna prosklené stěny u „malého“ schodiště v pavilonu II. stupně
2. výměna expanzních nádob v kotelně školy
3. oprava střechy tělocvičen školy
4. malování chodeb pavilonu tělocvičen a šaten u tělocvičny a chodby ke školní jídelně
5. výměna tabulí Dubno za dvojpylonové tabule v učebnách Fyzika, Přírodopis,
Zeměpis, Cizí jazyk, Výtvarná výchova a jedna učebna 1. st.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola má uzavřenou 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 školní učebně
multimediální výchovy za vedení pedagoga základní školy.
V rámci podpory multikulturní výchovy a vzdělávání žáků proběhl na naší škole,
projektový „Zeměpisně – jazykový den“, jehož cílem bylo připomenout jak nutnost učit se cizí
jazyk, tak rozvíjení schopnosti komunikace a chápání odlišností v našem multikulturním
světě. Ve školním roce 2013 – 2014 byl tento projektový den organizován ve spolupráci
s Gymnáziem pod Svatou Horou, Příbram – gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Na jaře školního roku 2013/2014 se škola zapojila do celorepublikového projektu Česko
sportuje - Olympijský víceboje. Během dvou měsíců se díky aktivitě vyučujících a plněným
disciplínám a podařilo rozhýbat celou školu. Cílem tohoto projektu bylo u žáků probudit
radost z pohybu a vztah k němu. Doufáme, že tento projekt bude pokračovat i nadále,
protože i naše škola má snahu zapojit a přilákat co nejvíce dětí ke sportu. Oceněním za
vynaložené sportovní úsilí byl zisk Bronzového certifikátu, který škole udělil Český olympijský
výbor.
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). Škola se připojila ke grantové výzvě Erasmus+ společně s
příbramskými mateřskými školami a Waldorfskou základní školou. Ke stejné výzvě se
přihlásily u subjekty v Hoornu. Téma grantu – Národní tradice a zvyky. Výsledek grantového
řízení bude znám na začátku školního roku 2014/2015.
Na konci školního roku 2013/2014 zahájila škola jednání o založení partnerství s Českou
školičkou v Řecku - Pierias, Thessaloniki. První společné aktivity jsou naplánovány na září
školního roku 2014/2015.
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
V průběhu školního roku se škola zapojila do projektu iPad pro učitele. V tomto projektu
pracovaly paní učitelky Mgr. Lenka Rážová a Mgr. Petra Poslušná. V rámci tohoto projektu
získala škola dva iPady společně s Apple TV a žáci I. B a II. C pravidelně ve svých hodinách
využívali výukové aplikace instalované v těchto zařízeních.
Ve školním roce 2013 - 2014 škola požádala a pokusila se získat dotace prostřednictvím
grantů zřizovatele školy - města Příbram. Ve třech ze sedmi podaných žádostech byla
úspěšná. Bude tak probíhat realizace projektů schválených a obdržených grantů na rok 2014
od města Příbram. Jednalo se o tyto projekty :
o Zábavně naučná odpoledne pro rodiče a žáky (5.000,-Kč)
o Keramická dílna (9.000,-Kč)
o Výtvarná odpoledne pro žáky a rodiče (10.000,-Kč)
Škola spolupracuje s - Preventivně informační skupina PČR (okresní ředitelství Příbram),
Člověk v tísni, o. s, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Středisko výchovné péče, Středočeský kraj.

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Ve školním roce 2013/2014 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 na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
Je dána možnost žákům, studentům, pedagogům, rodičům a celé široké školské
veřejnosti Příbramska využívat ve volných hodinách, tj. mimo výuku a zájmové útvary,
odbornou učebnu informatiky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram se stálým přístupem
k síti Internet a s širokou škálou výukových programů.
Byl zorganizován a úspěšně proběhl cyklus kurzů keramiky pro rodiče i jejich děti, byla
dána i možnost uskutečnit zájezdy na kulturní představení různých žánrů.
Činnost ŠIVC napomáhá vedení školy ve vytváření komunitní školy a jejímu zapojení do
celoživotního vzdělávání.

14. Autoevaluace
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
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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. Škola se ve
školním roce zúčastnila Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS
2013. V šetření ICILS bylo v rámci počítačové a informační gramotnosti definováno a
zkoumáno celkem sedm oblastí – (1) používání počítačů jako takové, (2) získávání informací a
jejich posuzování, (3) zacházení s informacemi, (4) přetváření informací, (5) vytváření
informací, (6) sdílení informací a (7) bezpečné používání informací. Stanovení přístupu a
pracovní definice počítačové a informační gramotnosti představovalo základní stavební
kámen celého šetření. Její důsledná operacionalizace umožnila detailně vymezit zkoumanou
oblast a určit konečnou podobu a skladbu testových nástrojů. Šetření ICILS si nekladlo za cíl
zjistit pouze dosaženou úroveň počítačové a informační gramotnosti v jednotlivých zemích,
ale zabývá se též faktory, které mohou tuto úroveň ovlivňovat. Kontext, v němž jsou příslušné
znalosti a dovednosti rozvíjeny, byl sledován v několika rovinách (individuální, domácí, třídní
a školní, širší sociální) prostřednictvím kontextuálních dotazníků. Také tato problematika je
(stejně jako výše zmíněných sedm sledovaných oblastí) detailně rozpracována v české verzi
koncepčního rámce šetření ICILS 2013.
Zkrácený český překlad koncepčního rámce šetření je dostupný na webových stránkách České
školní inspekce www.csicr.cz a www.icils.cz. Znění originální anglické verze koncepčního
rámce ICILS (Assessment Framework) je možné nalézt na webových stránkách IEA
(www.iea.nl) nebo webových stránkách projektu (http://icils2013.acer.edu.au).

15. VZ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za období 1. 9. 2013 – 30. 6. 2014. Při poskytování informací veřejnosti
postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. 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. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ze dne 8. 11. 1999, ve znění pozdějších předpisů.
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace: 0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici
v ředitelně školy.
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V Příbrami dne 28. srpna 2014

……………………………….……
Mgr. Roman Behún, ředitel školy

S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2013 - 2014 byl pedagogický sbor seznámen
na pedagogické radě dne 29. 8. 2014. Výroční zpráva byla Školskou radou schválena dne 15. 9.
2014. Rada rodičů byla s výroční zprávou o činnosti školy seznámena u příležitosti
rodičovských schůzek dne 18. 9. 2014.
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Příloha č. 1

Úspěchy žáků v soutěžích ve školním roce 2013/2014
Český jazyk a literatura
Olympiáda v ČJ
Kategorie I. – Jan Berka – 6. – 9. místo v okresním kole
Velký úspěch v literární soutěži
V 17. ročníku literární soutěže “ Příbram Hanuše Jelínka 2013“, kterou vyhlašuje Knihovna Jana
Drdy, Příbram, ve své věkové kategorii – PRÓZA DO 15 let – zvítězila Štěpánka Jechová
žákyně 9.E.
S literárním dílem Štěpánky i s dalšími oceněnými pracemi je možné se seznámit v almanachu,
který při příležitosti této soutěže vydává knihovna Jana Drdy, Příbram.

Matematika
Matematický klokan
Kategorie – Kadet 2014 – Radek Šebesta – 10. místo
Matematická olympiáda
Kategorie Z5 – Šimon Obraz – 13. – 15. místo v okresním kole
Kategorie Z6 – Klára Štáfová – 12. místo v okresním kole
Kategorie Z7 – Hana Kubová – 9. – 10. místo v okresním kole
Kategorie Z8 – Anna Jandová – 4. – 5. místo v okresním kole
Kategorie Z9 – Veronika Míková – 8. – 9. místo v okresním kole a postup
do krajského kola
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda
Kategorie A – Ondřej Martinovský – 7. místo
Kategorie B – Veronika Farkašová – 11. místo
Kategorie C – Anna Jandová – 3. místo
Dějepis
Dějepisná olympiáda
Kategorie C – Jan Berka – 8. místo
Výtvarná výchova
Výtvarná soutěž o návrh loga
Logo k příležitosti oslav 800. výročí založení Příbrami, 20. Setkání hornických měst a obcí a 16.
Evropského dne horníků a hutníků, které vytvořil Petr Havelka, žák IX.A, bylo oceněno
odbornou komisí a ve výtvarné soutěži se umístilo na 3. místě.
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Helpíkův pohár 2014 – krajské kolo
Ve středu 7. 5. 2014 se tři dvojčlenná družstva žáků 5. ročníků zúčastnila krajského kola
zdravotně – výchovné soutěže o Helpíkův pohár. Na pěti zdravotnických úkolech si děti
prověřily využití znalostí v praxi. Každá úloha byla připravena a sehrána tak, aby vypadala co
nejvíce věrohodně. Obvazovaly krvácející rány, ošetřovaly popáleniny, kontrolovaly základní
životní funkce člověka a resuscitovaly na modelu jako by to byla skutečnost.
Složení družtev:
5.A Radek Švehla, Ondřej Maněna
5.B Kateřina Hadáčková, Tomáš Syrovátka
5.C Klára Fichnová, Lucie Trojanowiczová
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Tělesná výchova
Běh města Příbrami: Kategorie 1.-3. tříd 1. místo Matěj Šolc, 3. místo Matěj Černý, za dívky
Veronika Dandová 5. místo. Kategorie 4.-5. tříd Filip Herák 1.místo. Kategorie 6.-7. tříd Tereza
Šolcová 2. místo a v kategorie 8.-9. tříd František Fiřt 4. místo. A protože se jedná o týmovou
soutěž, bylo i umístění dalších reprezentantů školy ve výsledkové listině velice důležité a v
celkovém součtu to nakonec znamenalo již zmíněné krásné 3. místo.
Florbal
Obě chlapecká družstva a to jak kategorie 6.-7. tříd ve složení: 6.B – Michal Kubát, Josef
Bernášek, Lukáš Matějík, Ondřej Dlouhý, Tomáš Klimeš, 7.E – Martin Černý, Adam Gross,
Julius Láni, Jonáš Pavlišta, Filip Ureš. tak také kategorie 8.-9. tříd ve složení: 8.B – Tomáš
Dlouhý, František Fiřt, Petr Korecký, Matěj Kubánek, Radek Šebesta, 9.E- Josef Čížek,
Panajotis Margaritopulos, Ondřej Matějka, David Procházka, Radek Suda. 9.A – Pavel Švehla,
vyhrála okrskové kolo a postoupila do kola okresního.
V okresních kolech chlapci navázali na své úspěchy. Starším se podařilo i okresní kolo vyhrát a
postoupit do krajského kola.
Chlapci mladší kategorie po velkých bojích skončili těsně na druhém místě.
Basketbal
Dne 29. 1. proběhlo okresní kolo v basketbale pro žačky 8. a 9. tříd. Naši školu velice svědomitě
reprezentovala tato děvčata: Karolína Šťastná, Kateřina Šťastná, Markéta Kadlecová, Patricie
Drdková ze třídy IX. E a Lenka Drábková, Anna Jandová, Karolína Nová, Barbora Obrazová,
Hana Dropová a Daniela Podzimková z VIII.B.
Děvčata obsadila báječné třetí místo.
Chlapci v této věkové kategorii obsadili také 3. místo.
Minibasketbal
Dne 3. 4. 2014 se vybraní žáci ze čtvrtých a pátých tříd zúčastnili soutěže v minibasketbalu. V
základní skupině jsme obsadili druhé místo a tak nás čekalo semifinále s těžkým soupeřem, a to
se ZŠ Březové Hory. V napínavém zápase jsme vyhráli a postoupili do finále. Chlapci obsadili
krásné 2. místo. Reprezentovali: David Smejtek, Vojtěch Riesz, Jakub Ureš, Tomáš Vácha, Jan
Flachs, Tomáš Pokorný, Filip Herák, Miroslav Kudelňák
Dne 9. 4. 2014 se vybrané žačky 4. a 5. tříd zúčastnily okresního kola v minibasketbale ve
složení:
K. Fichnová, B. Jakoubková, B. Kořanová, K. Procházková, E. Pohořská, L. Trojanowiczová
(všechny z 5.C) a R. Hadrabová, K. Železníková, M. Jírovcová (ze 4.C). Dívky nemohly zůstat
pozadu a stejně jako kluci si vybojovaly krásné 2. místo.

Vítězství ve 3. ročníku turnaje „O pohár starosty města Příbram“
Ve čtvrtek 14.11.2013 žákyně Lucie Furchová, Tereza Šolcová, Tereza Loukotová a Adéla
Vandělíková a žáci Jonáš Pavlišta, Filip Ureš, Martin Černý, Adam Gross, Jiří Vlk, Filip Berka,
Lukáš Pukl a Martin Nekolný reprezentovali naši školu v halovém turnaji v kopané „O pohár
starosty města Příbram“.
Po skvělých výkonech se probojovali až do finále, ve kterém své síly změřili se žáky ZŠ 28.
října, Příbram. Po základní hrací době ani po prodloužení nebyl znám celkový vítěz turnaje. O
celkovém vítězi tedy rozhodovaly až pokutové kopy. V nich se štěstí přiklonilo na stranu našich
žáků a po poslední proměněné penaltě Lukášem Puklem jsme se radovali z vítězství.

1. místo ve vybíjené dívek – okresní kolo
Dne 26.3.2014 se družstvo dívek tvořené vybranými žákyněmi 4.C a 5.C zúčastnilo turnaje
základních škol ve vybíjené. Od začátku se staly favoritem a svou roli potvrdily, když jako

38

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 – Základní škola pod Svatou Horou, Příbram

jediné prošly celým turnajem bez porážky a zvítězily. Velmi pěkné a bojovné zápasy dívky
odehrály ve finále, kde porazily ZŠ Milín a ZŠ Březnici.
Uvidíme, zda-li se podaří potvrdit vítězství v krajském kole, které se bude konat v květnu.

1. místo ve vybíjené dívek – krajské kolo
Po jednoznačném úspěchu v okresním kole vybíjené na ZŠ Školní v Příbrami dívky postoupily
do krajského kola, které se uskutečnilo 15. 5. 2014 ve sportovní hale ZŠ Benešov. Děvčata
sehrála osm utkání systémem každý s každým a pokračovala v sérii neprohraných zápasů.
Rozhodujícím a nejtěžším soupeřem pro ně byla místní ZŠ Jiráskova z Benešova. Děvčata se
vítězstvím v nejtěžším zápase probojovala až do republikového finále, které se odehraje 2.
– 3. 6. 2014 v Nové Pace.

Historický úspěch ZŠ pod Svatou Horou, Příbram na Mistrovství
republiky ve vybíjené
Ve dnech 2. a 3. 6. 2014 se vybrané žákyně ze 4. a 5. ročníku zúčastnily celostátního kola ve
vybíjené v kempu Pecka nedaleko Nové Paky.
Účastníci: 4.C – Čížková Chantal, Železníková Karolína, 5.C – Procházková Kateřina, Fichnová
Klára, Trojanowiczová Lucie, Nováková Kateřina, Jakoubková Barbora, Kořanová Bára,
Pohořská Eliška, Borková Anna, 5.B – Hadáčková Kateřina
Přes okresní a krajské kolo se hráčky probojovaly až na samý vrchol této soutěže.
Celorepublikového finále se v každé kategorii zúčastnilo celkem 16 družstev. Turnaj měl dvě
části. První den bylo 16 družstev rozděleno do čtyř skupin s hracím systémem každý s každým.
Zde jsme porazili všechny soupeře a vyhráli tak základní skupinu. Druhý den jsme ráno začali
finálové boje porážkou, ale holky to nevzdaly a vybojovaly krásné třetí místo na Mistrovství
ČR ve vybíjené 4. – 5. tříd. Pro ZŠ pod Svatou Horou, Příbram je to obrovský úspěch a radost
pro celé družstvo i s trenérem. Na samý závěr následovalo slavnostní vyhlášení výsledků,
předání medailí a poháru.
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Přespolní běh
Kategorie 1. – 3. ročník dívky – 4. místo
Kategorie 1. – 3. ročník chlapci – 1. místo
Kategorie 4. – 5. ročník dívky – 7. místo
Kategorie 4. – 5. ročník chlapci – 1. místo
Kategorie 6. – 7. ročník dívky – 5. místo
Kategorie 6. – 7. ročník chlapci – 4. místo
Kategorie 8. – 9. ročník dívky – 4. místo
Kategorie 8. – 9. ročník chlapci – 4. místo

Atletická všestrannost 1. – 3. třídy
Školu reprezentovali:
1. třída
Ondřej Ureš, Štěpán Rozsíval, David Dörfl
Nikola Novotná, Eliška Úrubková, Kateřina Kubová
2. třída
David Eliáš, Roman Rychlík, Petr Daňha
Míchaela Škubalová, Pavla Valíčková, Amálka Lániová
3. třída
Matěj Šolc, Adam Bazala, Jaroslav Beran
Veronika Bejčková, Veronika Dandová, Vanessa Wimerová
Výsledky atletické všestrannosti
Chlapci 1. třída
4. místo – ZŠ pod Svatou Horou
Děvčata 1. třída
6. místo – ZŠ pod Svatou Horou
Chlapci 2. třída
1.místo – ZŠ pod Svatou Horou
Děvčata 2. třída
8. místo – ZŠ pod Svatou Horou
Chlapci 3. třída
1.místo – ZŠ pod Svatou Horou
Děvčata 3. třída
2. místo – ZŠ pod Svatou Horou
Chlapci 5. třída
1.místo – ZŠ pod Svatou Horou
Děvčata 5. třída
3. místo – ZŠ pod Svatou Horou

Pohár rozhlasu - atletika
Děvčata 6. – 7.ročník – 3. místo

Plavecko-běžecký pohár
Kategorie A
Matěj Šolc – 3. ročník – 1. místo
David Eliáš – 2. ročník – 3. místo
Kategorie C
Jiří Vlk – 7. ročník – 1. místo
Martin Riesz – 7. ročník – 2. místo
Adam Gross – 7. ročník – 3. místo
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Školní sportovní liga - Volejbal
chlapci - 2. místo
dívky – 1. místo

Na vlně vítězství – Volejbal
Nejde to říci jinak, než že ve školním roce 2013/2014 sportovci ze Základní školy pod Svatou
Horou, Příbram a Volejbalového klubu pod Svatou Horou jeli na vlně vítězství.
Během víkendu 16. - 17. 11. 2013 hrály skoro všechny volejbalistky ve svých kategoriích.
Nejmladší děvčata, ročníky 2003 a mladší, odjela do Neratovic na krajský turnaj červeného
minivolejbalu a ani zde vlnu vítězství neopustila. Družstvo ve složení Nikola Uherková a Eliška
Pohořská obsadilo první místo.
Starší děvčata, ročníky 2001/2002, která hrají modrý volejbal, sehrála svůj krajský turnaj v
tělocvičně v Příbrami. I zde úspěšně. Na prvním místě se sice umístili chlapci z Volejbalu
Příbram (Ondřej Dlouhý, Dan Rosenbaum a Šimon Bambas). Na druhém místě, a to po velkém
boji nejprve v základní skupině (vyhrála děvčata) a pak znovu ve finále (vyhráli chlapci), se
umístilo družstvo Baníku Příbram A, jmenovitě Valerie Wagnerová, Simona Nová a Zuzana
Šmejkalová. Na třetím místě skončila opět děvčata Baníku Příbram a to Eliška Kubová, Zuzana
Řehořová a Nikola Kazdová. I další místa v popředí tabulky obsadila děvčata Baníku Příbram.
Na pátém místě skončil Baník Příbram C – Klárka Fichnová, Lucie Trojanowiczová a Kateřina
Procházková, na sedmém místě Baník Příbram D – Bára Vopičková, Karolína Trčová a Anna
Tejkalová.

Úspěšný „Středočeský festival minivolejbalu“
V neděli 19. 1. 2013 se v Neratovicích konal Středočeský festival minivolejbalu. Celkem se ze
školy zúčastnilo ve žlutém volejbalu 1 družstvo, v červeném 2 družstva, v zeleném se zúčastnila
3 družstva, z toho 2 družstva dívek a 1 chlapců a v modrém se zúčastnila také 3 družstva, z toho
2 družstva dívek a 1 družstvo chlapců. Na nejvyšších místech se umístila tato družstva:
červený volejbal
2.místo (Karolína Železníková a Nikola Uherková)
zelený volejbal
1.místo (Tomáš Pokorný, Dan Rosenbaum a Šimon Bambas)
3.místo (Kateřina Procházková, Lucie Trojanoviczová a Klára Fichnová)
modrý volejbal
2.místo (Valerie Wagnerová, Zuzana Šmejkalová a Simona Nová)
3.místo (Anna Tejkalová, Barbora Vopičková, Nikola Kazdová a Eliška Kubová)

Středočeský minivolejbal – finále 2014
Středočeské finále minivolejbalu se tentokrát konalo v neděli 18.5.2014 v Kolíně. Obsadili jsme
všechny kategorie. Ve žlutém volejbale se zúčastnilo jedno družstvo, do červeného volejbalu
jsme nominovali tři družstva a v nejstarší kategorii, modrého volejbalu, jsme taktéž chtěli poslat
do bojů tři družstva, ale pro velký zájem nám pořadatelé jedno družstvo vyškrtli.
Stejně jako v předchozích turnajích za dobrou hru získali reprezentanti školy poháry a medaile.
V modrém volejbalu získalo družstvo B, ve složení Simona Nová, Eliška Kubová, Klára
Fichnová a Bára Vopičková, skvělé druhé místo a podařilo se jim porazit i naše družstvo A,
které skončilo těsně za nimi a dovezlo si domů bronzové medaile. Za „áčko“ hrála Valerie
Wagnerová, Zuzana Šmejkalová a Nikola Kazdová. Celkově v této kategorii nastoupilo 30
družstev.
Ještě lepšího výsledku dosáhla děvčata v červeném volejbalu. Karolína Železníková a Nikola
Uherková porazily všechny soupeře a zaslouženě získaly zlaté medaile. Družstvo B, ve složení
Magdaléna Jírovcová, Iva Ptáčková a Barbora Žůrková, po dvou prohrách získaly pěkné šesté
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místo. Poslednímu družstvu C, v němž hrála Sabina Mullerová a Lucie Dolejší, se nepodařilo
postoupit do bojů o umístění. V této kategorii rovněž nastoupilo 30 družstev.
V nejmladší kategorii žlutého volejbalu, který vlastně není volejbalem, ale přehazovanou, školu
reprezentovaly Pavla Valíčková a Markétka Žůrková z druhé třídy. Děvčata se zápas od zápasu
zlepšovala a nakonec obsadila pěkné desáté místo.

Český pohár po sedmi letech v Příbrami

Příbramští žáci vyhráli dlouhodobou soutěž Český pohár. Stalo se tak na třetím finálovém turnaji
v Hradci Králové. Vrchol žákovské kategorie s velkou vážností zahájil sám předseda českého
volejbalového svazu Zdeněk Haník. Příbramští hoši, které trenérsky vedou Eman a Dan
Rosenbaumové, vstupovali do poslední části turnaje s tříbodovým náskokem před Znojmem a
Beskydami. Tento náskok však ani v nejmenším nezajišťoval zisk titulu, jediné zápasové
klopýtnutí poslalo naděje na výhru do kopru.
Prvním protivníkem, který se postavil na druhou stranu vysoké sítě, bylo družstvo Nového
Jičína. Začátek duelu byl z naší strany maličko rozpačitý a než se ozubená kola mladého
sitexového stroje rozjela, trošku to trvalo. Ale nakonec výhra 2-0. Dalším, kdo byl na hřišti
pokořen, byl tým Brna. Také 2-0. Třetí překážkou v cestě za titulem byla Ostrava. Ta nám,
myslím tím A -mužstvo dospělých, ležela v žaludku od středy, kdy jsme si v sérii play off z
Ostravy nepřivezli ani jednu výhru. Žáci ale bez velkých problémů porazili ostravské družstvo 20.
Skupinu jsme jednoznačně vyhráli a křížem dle herního systému Českého poháru, jdeme na
České Budějovice, které opět nekompromisně porážíme 2-0. Je tu semifinále. Ambiciozní
Znojmo naráží na naši hradbu bloků, skvělého servisu a přesně mířených smečí! Výhra 2-0!
Jsme ve finále, teď podle jasných počtů máme pohár v kapse! Trochu by asi zkazilo naši radost,
kdybychom poslední utkání prohráli! Proto jsou instrukce trenérů jasné – vyhrát. Beskydy jsou
skvěle připravené, mají na všech postech vyrovnané hráče. Na začátek si necháváme soupeře
utéct až o 7 bodů. Trenér si bere oddychový čas, rodiče-fanoušci v ochozech přidávají na
hlasitosti. „Dost bylo srandy, zabereme,“ zní z úst Příbramáků. Bod po bodu zmenšujeme rozdíl,
srovnáváme, vedeme a vyhráváme první set! Beskydy se hroutí jak domeček z karet. V
exhibičním rytmu si jdeme pro výhru 2-0 i ve finále!
Smečaři Šimon Bacík, Jan Barák, Tomáš Dlouhý, universálové Vašek Velát, Ivo Hulpach,
nahrávači Tadeáš Peterka, Adam Rosenbaum, blokaři Radek Suda, Jirka Suda a Martin Tejkal
jsou naši kluci, na které jsme právem pyšní. Nejde vyzdvihovat a chválit jednoho či druhého.
Kluci jsou všichni jedineční, a to, co dělá tenhle mančaft velkým, je kolektivní hra s poctivou
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prací. Jejich každodenní dřina na trénincích, kdy jim trenéři neodpustí nic, se úročí a doufejme,
že ještě úročit bude. Jsou totiž na začátku své hráčské kariéry. Věříme, že nadále budou
reprezentovat své školy, náš oddíl, naše město a dobré jméno příbramského volejbalu!!!

Mistryně ve volejbale!
Ve dnech 2. - 4. 5. 2014 se v Jindřichově Hradci konalo Mistrovství České republiky ve
volejbale starších žákyň. Celá akce, zorganizovaná Českým volejbalovým svazem, začala v
pátek ráno slavnostním zahájením. Sešlo se zde šestnáct týmů z celé České republiky (mezi nimi
i Příbram), které prošly kvalifikací. Týmy byly rozděleny do čtyř skupin. Po skončení zahájení se
začaly hrát první zápasy. Kdo nehrál, alespoň fandil svým oblíbeným týmům nebo se mohl
občerstvit v místním bufetu. Hrálo se na čtyřech kurtech, takže se stihly odehrát za jeden den
všechny zápasy v základní skupině. Příbram se po výhře s Prostějovem, Brnem a Lokomotivou
Plzeň přesouvá do další skupiny. Zatím ani jednou neprohrála, což jí dodává sebevědomí a sílu
do dalších zápasů, které ji čekají hned další den.
V sobotu už je atmosféra napjatější a mnoho rodičů se přijelo hrdě podívat na svoje děti
podávající skvělé výkony. O žádném týmu se nedá říct, že by hrál špatně – právě naopak. Jen při
vstupu do haly už jsou slyšet bubny a fandění. Tribuny jsou skoro obsazené a začíná první a
opravdu důležitý zápas proti Světlé nad Sázavou. Příbram vyhrála 2:0 a následuje
nejvyrovnanější soupeř - Olymp Praha. Tento vyrovnaný boj naštěstí Příbram zase vyhrála,
tentokrát 2:1. Další zápas se Slavií Plzeň se stal opět vítězným. Tím si zajistila postup do první
čtyřky spolu s Olympem, Přerovem a Libercem. Všechny to překvapilo, neboť měli vytypované
favority Hlincovku, Chodov, Bílovec nebo třeba Prostějov, kteří byli úspěšní na Českém poháru.
Jestli byla v sobotu atmosféra napjatá, tak teď by se dala krájet. O tom jak se týmy umístí,
rozhodnou dva nadcházející zápasy. Tribuny už jsou úplně plné, rozhodčí jsou připraveni a
můžeme začít. Příbram čeká semifinále s Přerovem, které vyhraje 2:0. Tak a jde se do
finále…..V to ani nikdo nedoufal. Okolo třetí hodiny finále začíná. Bubny bubnují, fanoušci
pokřikují a hráči, jak v poli tak na lavičce, podávají maximální výkony. I přes všechnu snahu
Příbram první set prohrává. Bylo to těsně – jen o dva body. No nevadí, jedeme Příbram, jedeme
!! Celá hala se prohýbá jak Příbramští fanoušci slaví výhru druhého setu. Je to 1:1 a začíná třetí
rozhodující set. Hraje se jen do patnácti. Napínavou hru natáčí i televize. Nedá se posoudit, kdo
je lepší. Hra je stále vyrovnaná. Najednou …Esooo !!!
VYHRÁLI JSME !!!! Nese se přes celou halu. Příbramské reprezentantky skáčou do kola a z očí
jim vytrysknou slzy štěstí. Radost je nekonečná. Když se týmy trochu uklidní je slavnostní
vyhlášení. Všechno šlo hrozně pomalu, ať už vyhlásí první místo…. 5.místo Hlincovka, 4. místo
Liberec, 3.místo Přerov, 2. místo Olymp Praha a 1.místo… PŘÍBRAM !
Už druhý úspěch této sezóny. V dubnu jsme převzali zlaté medaile za výhru v krajském přeboru.
Barbora Obrazová, žákyně školy.
Složení týmu jmenovitě: Bára Obrazová, Markéta Kadlecová, Marie Bára Štochlová, Lenka
Drábková, Hana Dropová, Daniela Podzimková, Karolína Šťastná, Kateřina Šťastná, Karolína
Nová a Denisa Gahlerová.
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Příloha č. 2

Závěrečná zpráva a hodnocení
Programu minimální primární prevence
pro rok 2013/2014
V tomto školním roce jsme měli v prvním pololetí potíže se zajištěním preventivních aktivit
v takové míře, jak bylo naplánováno. U některých osvědčených „dodavatelů“ preventivních
programů došlo k personálním změnám a k určité stagnaci spolupráce. Nyní je situace již
stabilizovaná a my se těšíme na spolupráci i v dalším školním roce.
V konečném součtu se podařilo udržet počet aktivit ve stejném množství jako v předchozím
roce. Nespecifickou primární prevenci se dokonce podařilo navýšit, a to především díky
sportovnímu zaměření školy. Tento trend je základem našeho preventivního programu –
nabídnout dětem vhodné volnočasové aktivity a učit je trávit svůj volný čas smysluplně.
Spolupracujeme s: město Příbram, Preventivně informační skupina PČR (okresní ředitelství
Příbram), Člověk v tísni, o.s, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Středisko výchovné péče, Středočeský kraj.
Z nejzajímavějších aktivit:
 odborný seminář pro rodiče „Bezpečně na internetu“ (Středočeský kraj v rámci prevence
kriminality)
 přednáška „Čas proměn“ pro 6. ročník
 „Řešení krizových situací, nácvik 1. pomoci“ pro 5. ročník (Helpík o.s.)
 Preventivní programy PČR
 „Hrou proti AIDS“, 8. a 9. ročník
 Práce s třídním kolektivem – program SVP
 Dopravní výchova, 4. ročník
 „Ochrana člověka za mimořádných událostí – první pomoc“ pro 6. – 9. ročník (SZŠ a VOŠ
zdravotnická, Příbram)
Díky finančnímu zajištění některých projektů ze strany města Příbram (granty) může škola
nabídnout svým žákům i rodičovské veřejnosti aktivity nad rámec svých možností.
Doufáme, že se i nadále udrží míra spolupráce s městem Příbram a uvedenými organizacemi na
výborné úrovni.
Počet řešených jevů v tomto školním roce zůstává na podobné úrovni jako v minulých letech,
nedochází k výraznějším excesům, jako nejčastější problém zaznamenáváme vzájemné
nevhodné chování mezi žáky, nepřipravenost a nekázeň v hodinách.

Mgr. Petra Poslušná, školní metodik prevence
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Příloha č. 3

Závěrečná zpráva a hodnocení
výchovného poradce
pro rok 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 probíhala reedukace žáků se specifickými poruchami učení a
chování, nápravné pedagogické působení v kmenových třídách. Pedagogičtí pracovníci školy
využívají vhodné metody a postupy při práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování.
Databáze žáků s SPU pro školní rok 2013/14 obsahovala 14 - 17 žáků, z toho 9 žáků I. stupně a
8 žáků II. stupně. Po konzultaci s rodiči, ostatními pedagogy či výchovným poradcem bylo
třídním učitelem doporučeno na odborné vyšetření nebo kontrolní vyšetření v Pedagogicko –
psychologické poradně Středočeského kraje, pracoviště Příbram 12 žáků / žákyň I. stupně a 3
žáci / žákyně II. stupně, kteří mají obtíže ve výchovně – vzdělávacím procesu.
Ve školním roce 2013/2014 bylo statisticky vykazováno 14 integrovaných žáků, tj. žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Ti byli vyučováni podle vypracovaných individuálních
vzdělávacích plánů, průběžně konzultovaných s rodiči těchto žáků a PPP Středočeského kraje,
Příbram. Speciální pedagog PhDr. Eva Kubíková dlouhodobě sleduje kompenzaci specifických
poruch učení a chování integrovaných žáků a pravidelně podává zprávu z metodických návštěv
naší školy. Učitelé jednotlivých předmětů mohou také reagovat na připomínky zákonných
zástupců integrovaných žáků /dotazníky předkládány vždy při rodičovské schůzce/.
Čtyři integrovaní žáci /1.st – 1 žák, 2. st. – 3 žáci / pracovali po celý školní rok ve vyučování
s pomocí asistentů pedagoga.
Pro žáky s SPU se na naší škole snažíme zlepšovat podmínky jak ve výuce (vhodné učebny,
speciální pedagogické pomůcky, 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 školního preventisty patologických jevů, 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).
Mgr. Gabriela Baumruková, výchovný poradce
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Příloha č. 4

Závěrečná zpráva a hodnocení
programu EVVO
pro rok 2013/2014
a) Témata v jednotlivých předmětech
Všechna témata, týkající se EVVO, se nejen objevila v tematických plánech na školní rok
2013/ 2014, ale rovněž byla prakticky probrána, což považuji za důležitý prvek
environmentální výchovy, výuky a osvěty na naší škole. V tomto roce se podařilo
zkoordinovat aktivity, aby se v jednotlivých ročnících neopakovaly.
b) Projekty EVVO
 Park školy
Žáci využívali zajímavou lokalitu v okolí školy nejenom ve většině vyučovacích
předmětů, ale i ve volnočasových aktivitách – kroužcích. Například přírodovědný
seminář vyrobil krmítka pro ptáky, která byla rozvěšena po parku, a zasloužil se tak o
podporu drobného ptactva, zeměpisný seminář zmapoval park pomocí GPS přístrojů –
veřejné osvětlení parku.
 Ekopolis, Multipolis
I letos jsme hojně využívali didaktickou ekologickou stolní hru Ekopolis, kterou si zahráli
žáci druhého stupně, ale i několik tříd na prvním stupni. Multipolis, který se věnuje
problematice multikulturní výchovy, jsme i letos převážně v seminářích úspěšně
implementovali do výuky a využívali jsme doprovodných materiálů. Proškolení
koordinátoři Multipolis jsou Mgr. Ondřej Buralt, Mgr. Martina Vondráková, Mgr.
Markéta Tomková a Mgr. Jitka Chlapovičová (t.č. na mateřské dovolené)
 Školní mléko
Akce „Školní mléko“ je podporovaná ze zdrojů EU a s přispěním národní podpory.
Podpora se poskytuje na jeden kus mléčného výrobku na žáka a vyučovací den.Týden = 5
vyučovacích dnů = 5 ks mléčných výrobků. Mléko a mléčné výrobky se „prodávají“
prostřednictvím automatů, které jsou dle potřeby doplňovány. K prodeji výrobků z
automatu je třeba kreditní karta. V automatu lze koupit i nedotované výrobky a to v
jakémkoliv množství dle nabídky sortimentu „svačinka“ za ceny dané provozovatelem.
 Den Země
Dne 22. 4. 2013 se na naší škole uskutečnil projektový den „DEN ZEMĚ“. Pro žáky 5.- 9.
ročníků byla připravena orientační soutěž v terénu, během které plnili celkem 9 úkolů na
různých stanovištích. Pohybovali se se svými třídními učiteli s pomocí GPS navigací v
okolí Svaté Hory a hledali „kešky“.
Pokud vyřešili úkoly, získali v informačním centru na Zámečku odměnu v podobě
sladkostí a upomínkových předmětů.
Žáci 1. – 4. tříd měli vlastní program se svými učiteli zaměřený na problematiku týkající
se ohrožených druhů zvířat a rostlin. Během tohoto dne pak vytvořili PET víčky nápisy
zvířat a obrysy kontinentů.
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 Recyklohraní
Naše škola se prvním rokem účastní projektu recyklohraní. Na internetových stránkách
www.recyklohrani.cz, jsme zaregistrovaní, podařilo se nám získat kontejner na
elektroodpad, nové sběrné nádoby na baterie, sběrnou nádobu na úsporné žárovky,
krabice na nefunkční zářivky a spoustu informačního materiálu. Zúčastnili jsme se dílčích
soutěží Věnuj mobil, kde se nám podařilo nasbírat 35 mobilních telefonů, a projektu
Enigma za jehož vytvoření v hodinách přírodovědného a zeměpisného semináře a
společně s výtvarnou výchovou jsme získali 400 bodů do soutěže. Za body jsme
proměnili 55 kg baterií a 31 kg elektroodpadu a celkem máme na kontě 1708 bodů,
které plánujeme vyměnit za baseballové rukavice či jiné sportovní pomůcky.
 Sběrové akce
- Počátkem školního roku se uskutečnil sběr kaštanů a žaludů, kterého se
zúčastnilo zhruba 60 žáků a vybralo se celkem 300 kg kaštanů a 60 kg žaludů.
- Celkem dvakrát se ve škole uskutečnil hromadný sběr papíru a současně s ním
sbírka šatstva pro nadaci Diakonie Broumov. Akce proběhla již po několikáté a
podobně jako v předchozích letech byla úspěšná.
- Celoročně se sbírá hliník a víčka od PET lahví, které od nás vykupuje firma Jiří
Matějka. Za získané peníze se zakoupila panenka UNICEF, která symbolizuje 1
dítě v rozvojových zemí, kterému jsme zaplatili kompletní očkování.
- V každé třídě jsou umístěné kontejnery na papír a plasty, které byly často zcela
nevyužity a žáci ve třídě velmi špatně třídí. Na příští rok je potřeba se více
věnovat osvětě o třídění odpadů.
c) Akce EVVO
Na základě posouzení realizovaných aktivit v oblasti environmentální výchovy propůjčil
Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem na roky 2014 – 2016 naší
škole titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně
 Chov pakobylek
Žáci 8.A založili v rámci přírodovědného semináře insektárium, ve kterém chovají
tři exempláře pakobylky indické ( Carausius morosus). Jedná se o tropický hmyz
připomínající větvičky rostlin. Žáci pozorují životní cyklus tohoto živočicha,
zaznamenávají např. svlékání vnější kostry, druh potravy, kterým jsou pakobylky
krmeny, chování. Pakobylky se značně rozmnožili a o prázdninách se o ně budou
starat žáci druhého stupně
 Plzeň
22. 10. 2014 se zúčastnili žáci 8.A a 8.B exkurze do ZOO Plzeň, kde pro ně byl
připraven program zaměřený na biodiverzitu Země.
(doprovod M. Vondráková a L. Valíčková)
24. 6. 2014 se 7.A zúčastnila exkurze do plzeňské Tech – manie a plzeňské ZOO.
 Včelařský kroužek
Celkem dvanáct dětí z včelařského kroužku, který působí pod vedením Bc. Jiřího
Rouba již sedmým rokem při ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram, se stará o šest
včelstev, vybavení (úly, medomet, atd.) je dotované Městem Příbram . Při
vytáčení medu v roce 2014 vytočili žáci celkem 33 kg medu.
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 Čáp - pták roku
Žáci 9.E a 7.E vyrobili závěsné prostorové práce z kartonu
 Hrachov
Ve středu 18. 6. 2014 se třídy 1.B a 1.C zúčastnily přírodovědné exkurze v centru
Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan
 Savana
V zimních měsících se žáci přírodovědného semináře prošli projektem Savana a
vytvořili model savany s vymodelovanými zástupci fauny.
 Pobyty
Jako každý rok škola zorganizovala řadu mimoškolních akcí, jejichž cílem je
rozvíjet zdravý životní styl u dětí, ať už v rámci sportovních pobytů ( lyžařský
výcvik, cyklistický pobyt pro sportovní třídy Lipno, Srní), či zotavovacích pobytů
pro nesportovní třídy.
 Olympiády
Žáci 2. stupně se zúčastnili školního i okresního kola zeměpisné a biologické
olympiády. Žákyně Anna Jandová se umístila na krásném třetím místě v okresním
kole zeměpisné olympiády.
 GPS
Žáci zeměpisného semináře využívají nových pomůcek – 2 GPS přístrojů Garmin a
fotoaparátu Nikon, které škola získala z grantu Města Příbram.
 Les- příběh pěti stromů
Dne 10.6. 2014 se žáci 8. A zúčastnili interaktivní výstavy světových autorů
v galerii SLADOVNA v Písku zaměřené na ekosystém les. Pod vedením průvodce
si zahráli různé hry, provedli lesní rituál apod.
 Mobilní planetárium
24. 6. 2014 zavítalo do naší školy mobilní planetárium, které si připravilo pro žáky
naší školy bohatý program.
d) Semináře
19. 3. SJEZD koordinátorů EVVO v Praze (Martina Vondráková)
21. 3. Seminář „Badatelsky orientovaná výuka“ v Národním muzeu v Praze
(Martina Vondráková)
29.3. – 6.4. „Zdravotník zotavovacích akcí“ (Martina Vondráková)

Mgr. Ondřej Buralt, Mgr. Martina Vondráková
koordinátoři EVVO
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Příloha č. 5

Závěrečná zpráva a hodnocení
metodika ICT
pro rok 2013/2014
V průběhu školního roku byly nainstalovány nové PC do všech kabinetů školy a byly
vyměněny ve třídách stávají notebooky za stolní PC. 10 kompletních nových počítačů (PC,
klávesnice, myš). Do kabinetu 2. – 3. tříd a do kabinetu 4. – 5. tříd byly k PC a školní síti
připojeny tiskárny s kopírkou a scannerem.
Během celého školního roku byly počítače průběžně kontrolovány antivirovým
programem, který byl průběžně aktualizován. Běžné závady, související s používáním PC, byly
vždy odstraněny. Dále docházelo ke kontrole vstupních a výstupních zařízení počítače.
Školní síť po celý školní rok byla servisní firmou spravována a až na drobné problémy
související s výpadkem proudu nebyly žádné komplikace.
Po celý školní rok

byl metodik ICT k dispozici všem pedagogickým pracovníkům,

(ovládání počítače, nejrůznější programy a řešením drobných technických závad typu
nefunkčnosti myši, výpadku monitorů, problémů s tiskárnou atd.) Dále všem poskytoval
odbornou i metodickou pomoc při používání počítače ve výuce.
Během celého školního roku se metodik ICT seznamoval s novou technologií a
softwarem v souvislosti sebevzdělávání v oboru ICT.
Metodik ICT se v průběhu roku zúčastnil několika seminářů zaměřených na seznámení se
s novými produkty, které zavádí do praxe Česká školní inspekce.

Mgr. Eva Kahovcová, metodik ICT
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Příloha č. 6

Závěrečná zpráva a hodnocení
činnosti školní družiny
pro rok 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 v rámci ŠD a ŠK, stejně jako v předešlých letech, pracovalo na 20
zájmových kroužků a aktivit, jako například kroužek keramický, sportovní, pěvecký, kroužek
hry na flétnu, dovedné ruce, kroužek netradiční výtvarné výchovy, florbal, aerobic, pillates,
kuchtík, kroužek informatiky, anglického jazyka, psaní všemi deseti na PC, žurnalistický,
kroužek rybářský a včelařský.
Činnost ŠD byla motivována celoročním tématem „Putování za zvířátky“.
Projektové akce ve ŠD navázané na celoroční plán:
Září …………… Pravěká zvířata - Návštěva ZOO Praha (z důvodu jarních povodní se
nekonala)
Říjen ………….. Savci - Drak ŠD – družinová soutěž (výstava v prostorách ŠD)
Listopad ………

Hmyz - Strašidelné odpoledne

Prosinec ………

Ryby - Čertovské odpoledne

Leden ………… Zvířata z pólů - Dětský karneval
Únor ………….. Obojživelníci - Sněhové stavění
Březen ………... Ptáci - Posezení s knihou
Duben ………… Plazi - Dopravní odpoledne
Květen ………..

Zvířecí mláďata - Sportovní odpoledne

Červen ………..

Zvířata z pouště - Honba za bílou velrybou (zakončení školního roku

družinovou soutěží)
V rámci zmíněných projektů byl opět pro žáky vytvořen program akcí jako například výstava
draků ŠD, sněhové stavění, Strašidelné a Čertovské odpoledne s diskotékou a soutěžemi. Velký
úspěch měl již tradiční dětský karneval, který vychovatelky ŠD zorganizovaly ve stylu country a
do kterého byly zapojeny děti společně s rodiči.
Jako každoročně se ŠD a ŠK aktivně podílela na charitativní sbírce FONDU SIDUS O.P.S.
Praha na pomoc nemocným dětem a sbírky pro občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM.
Ve školním roce mezi oblíbené činnosti ve ŠD patřily Wii sportovní hry, vycházky do okolí
školy, pobyt na dětském EURO hřišti před naší školou a sportovní aktivity na nově
zrekonstruovaném sportovním hřišti pod Svatou Horou.

Lada Podzimková, vedoucí vychovatelka ŠD
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Příloha č. 7

Závěrečná zpráva a hodnocení
činnosti školního klubu
pro rok 2013/2014
Do školního klubu se ve školním roce přihlásilo 108 žáků 2. stupně.
Žáci zde smysluplně trávili svůj volný čas, naučili se základní pravidla stolního tenisu, kulečníku,
stolního fotbalu a šipek.
Ti starší se v těchto hrách ještě zdokonalili a své dovednosti předvedli v turnajích, které proběhly
každý měsíc.
Velmi oblíbenými se staly i Wii Sports hry, deskové hry, různé vědomostní testy, kvízy a soutěže.
Děvčata si ráda zatančila na tanečním koberci, rozvíjejícím rytmus a hudební cítění.
Nové vědomosti a dovednosti získali žáci v zájmových kroužcích při ŠK např. rybářském,
včelařském, sportovním, keramickém, aj.
Žáci se naučili vzájemné komunikaci, toleranci a seznámili se s ostatními žáky z jiných tříd.

Jana Králová, vedoucí vychovatelka ŠK
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