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1. Základní údaje o škole
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je příspěvkovou organizací města Příbram.
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,
zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jaroslav Umlauf
zástupce ředitele 2:
Mgr. Jiří Hrbek
kontakt
tel.: 318 401 151
fax: 318 401 500
e-mail: skola@1zs-pb.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
Hlavní činnost:
Základní škola – poskytuje vzdělávání vedoucí k dosažení základního vzdělání.
Školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání.
Školní klub – poskytuje zájmové vzdělávání.
Školní jídelna – zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
Doplňková činnost:
a) pronájem nemovitého majetku za podmínek daných platnou právní úpravou,
b) pronájem a půjčování movitého majetku za podmínek daných platnou právní úpravou,
c) mimoškolní vzdělávání,
d) výuka cizích jazyků,
e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
f) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb,
g) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici,
h) hostinská činnost,
i) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřizovaných městem Příbram bez zisku,
j) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřizovaných Středočeským krajem nacházejících se na území města Příbram bez zisku,
k) ubytovací služby v rámci živnosti volné.
Výkon činnosti

Kapacita

Základní škola

600 žáků

Školní družina

220 žáků

Školní klub

180 žáků

Školní jídelna základní školy

950 jídel

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

Nejvyšší
povolený počet
žáků/jídel
600

Skutečný počet
žáků/strávníků

Přepočtený počet
pracovníků

524

32,4

Počet žáků
na přepočtený
počet pracovníků
16,17

220 / 180

220 / 153

5,7

65,44

950

625

8,5

73,53

Počet tříd počet oddělení

Počet žáků / dětí

Počet žáků / dětí na třídu

1. stupeň ZŠ

14

302

21,57

2. stupeň ZŠ

10

222

22,20

Celkem škola

24

524 (4 žáci dle § 38)

21,83

Výkon činnosti
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Školní družina

7

220

x

Školní klub

x

153

x

Školní jídelna ZŠ

x

494

x

Školní jídelna Gy

x

131

x

Komentář: dle stavu k 31. březnu 2016 – Výkaz o základní škole M 3a, dle stavu k 31. říjnu 2015 – Výkaz o školním klubu Z 2-01,
dle stavu k 31. říjnu 2015 – Výkaz o školní družině Z 2-01, dle stavu k 31. říjnu 2015 – Výkaz o činnosti zařízení školního stravování.

1.5 Materiálně - technické podmínky pro výuku
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je příspěvková organizace města Příbram.
Vykonává činnost školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Ve vlastním školním
vzdělávacím programu (dále také ŠVP) byla mimo jiné nabídka pro sportovně zaměřené žáky –
možnost volby nepovinného předmětu sportovní výchova (pro žáky 4. a 5. ročníku) a možnost
výběru volitelného předmětu sportovní příprava (pro žáky 2. stupně). Jako povinný cizí jazyk byla
vyučována od třetího ročníku angličtina, jako další cizí jazyk byla od sedmého ročníku vyučována
němčina nebo ruština.
Ve školním roce 2015/2016 pracovalo ve škole celkem 60 zaměstnanců, z toho 34 učitelek
a učitelů, 9 vychovatelek školní družiny a školního klubu, 3 asistentky pedagoga (vychovatelky ŠD)
a 18 provozních zaměstnanců. I v tomto školním roce byli ustanoveni dva zástupci ředitele: první,
rovněž zástupce statutárního orgánu, garantoval organizační činnost, druhý zajišťoval oblast
výchovy a vzdělávání. Koordinátorem školního vzdělávacího programu byl zástupce ředitele školy
Mgr. Jiří Hrbek. Vedení školy zpracovalo celoroční plán práce, plán kontrolní činnosti a další
dokumenty. Vedoucí metodických předmětových komisí zpracovali plány jejich činnosti.
Základní škola sídlí v pavilonové budově, součástí je objekt školní jídelny a školní družiny.
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 roce 2015/2016
byli žáci školy rozřazeni do 24 tříd. Na I. stupni základní školy bylo 14 tříd a na druhém stupni 10
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 vybaveny
technikou podle současných požadavků moderního způsobu vyučování - audiovizuální systém,
interaktivní tabule nebo 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.
5
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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. Tím je jim dána možnost přípravy na
vyučování i s využitím množství výukových programů. Ve školní budově bylo nainstalováno pět
multifunkčních zařízení umožňujících kopírování, tisk a scanování materiálů 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

13. červen 2005
6 členů (od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2018)

Členové školské rady

Mgr. Pavel Kotěšovský (za pedagogické pracovníky)
Mgr. Jaroslav Umlauf (za pedagogické pracovníky)
Bc. Radek Eliáš (za rodiče – zákonné zástupce)
Lada Bečvářová (za rodiče – zák. zástupce)
PaedDr. Tomáš Hlaváč (za zřizovatele)
Mgr. Vladimír Král (za zřizovatele)

Kontakt

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, Balbínova 328

Registrace

MV ČR

Zaměření

spolupráce rodičů se školou

Členové výboru RR

Bc. Radek Eliáš (předseda RR)
Alena Bubeníková (místopředseda RR)
Ing. Lenka Vinšová (hospodářka RR)

Kontakt

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

Název

Školní sportovní klub

Registrace

ASŠK ČR

Zaměření

Organizace sportovního vyžití žáků školy

Kontakt

ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01

Název

Volejbalový klub pod Svatou Horou, 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
Ve všech ročnících a třídách byl realizován školní vzdělávací program „Škola pro zdravý
život“.
V rámci výchovně – vzdělávacího procesu jsou naplňovány programy dopravní výchovy,
výchovy ke zdraví, environmentální výchovy, volby povolání, ochrany člověka za mimořádných
událostí, multikulturní výchovy, primární protidrogové prevence apod.
Ve školním roce 2015/2016 byly v rámci Školního vzdělávacího programu „Škola pro
zdravý život“ realizovány tyto volitelné předměty:
6. ročník
Seminář z přírodovědných předmětů Matematický seminář
Sportovní příprava – volejbal
Společenskovědný seminář
7
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7., 8., 9. ročník

Sportovní příprava Sportovní příprava – volejbal
Matematický seminář
Etická výchova Konverzace Aj
Seminář z přírodovědných předmětů
Informatika
Ve školním roce 2015/2016 byl realizován nepovinný předmět:
4. ročník, 5. ročník Sportovní výchova

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem – 62
Počet učitelů ZŠ – 34
Počet vychovatelů ŠD a ŠK – 9
Počet správních zaměstnanců ZŠ – 10
Počet zaměstnanců ŠJ – 9

3.2 Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání
k 30.9.2015
Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší odborné
- magisterské a vyšší
- bakalářské
32
1
0

střední

základní

1

0

více než 30 let

celkem

6

34

3.3 Pedagogičtí pracovníci – podle praxe k 30.9.2015
do 5 let

do 10 let

7

4

Dle délky pedagogické praxe
do 20 let
do 30 let
8

9

Ve škole byli se souhlasem KÚ Středočeského kraje zaměstnáni 3 asistenti pedagoga pro 4 žáky s
vážnějším zdravotním postižením v celkovém rozsahu 1,00 úvazku.

3.4 Odbornost výuky k 30.9.2015
Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů,
může pedagogickým pracovníkem být ten, kdo má mj. odbornou kvalifikaci pro přímou
pedagogickou činnost, kterou vykonává. Ze 34 učitelů nesplňovali uvedený předpoklad celkem
dva; oba příslušné studium absolvují. Všech devět vychovatelek školní družiny a školního klubu
výše uvedený požadavek splňuje.

3.5 Personální změny ve školním roce 2015/2016
Změny v pedagogickém sboru – 1 x pracovní poměr na dobu určitou, smlouva nebyla
prodloužena pro školní rok 2016/2017, 1 x odchod na mateřskou dovolenou – přijata paní učitelka
na zástup, 1 x dlouhodobá nemoc – bylo zjištěno zástupem za nemocnou.
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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
83
21
12
Komentář: dle stavu k 28. únoru 2016 – Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole S 53-1
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4.2 Výsledky přijímacího řízení

střední škola

třída
chlapci,
dívky
celkem
počet žáků
k 30.6.16

Gy
Příbram,Legionářů

5.B

7.A

7.B

7.C

9.B

∑

♂

♀

∑

∑

♂

♀

∑

♂

9 14

23

12

11

23 10 14 24 13 10 23

8

10

18

15 11 26

1

3

3

3

5

4

9

15

2

2

2

4

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Gy pSH, Příbram

2

3

♂

1

♀

2

3

♂

♀

1

1

2

SPŠ Příbram
SOŠ Dubno
ISŠ HPOS, Příbram
OA Příbram
SZŠ Příbram
SŠ reklam. a umělec.
tvorby, Praha 4
SŠ
uměleckoprůmysl.,
Praha 3

počet přijatých žáků

SPŠ elektrotechnická
Praha 10
SPŠ dopravní, Praha
5

(chlapci, dívky, celkem)

Gy K. Čapka, Dobříš

1

1

2

2

3

1

1

1

1

2

1

1

4

4

1

1

2

6

2

1

1

2

4

2

Celkem

1

1

1

1

1

1

1
2

SOU Hluboš

3

3

3

1

1

2

2

SOU Dubno

♀

∑

∑

♀

♂

∑

9.A

18

3

3
2

26

54
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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.
21
I.A*
I.B
21
19
I.C*
II.A
22
II.B
22
II.C
19
III.A
21
III.B
24
III.C
21
IV.A
22
IV.B
21
22
IV.C*
V.A
24
V.B
23
VI.A
20
VI.B
20
VI.C
23
VII.A
24
VII.B
24
VII.C
23
22
VIII.A*
VIII.B
23
19
IX.A*
IX.E
26
CELKEM 526

Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno
vyznamenáním
2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.
20
20
20
0
0
1
21
21
21
0
0
18
18
18
0
0
1
22
22
22
0
0
22
21
21
1
1
18
17
17
2
1
21
19
19
2
2
24
23
23
1
1
22
18
17
3
5
.
23
17
14
5
9
22
15
14
6
8
22
19
18
3
4
24
12
13
12
11
23
16
16
7
7
20
7
8
13
12
20
10
8
9
12
1
22
16
14
7
8
23
5
7
19
16
24
8
10
15
14
1
23
12
13
11
10
-21
7
9
15
12
24
8
11
14
13
1
18
8
7
10
11
26
16
12
9
14
1
525
355
353
165
172
3
0
3
0

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

Celkový přehled
Třída

Počet žáků

Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno
vyznamenáním
1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.
1.stupeň 302
303
258
254
42
49
0
0
2
0
2.stupeň 224
222
97
99
123
123
3
0
1
0
Celkem
526
525
355
353
165
172
3
0
3
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
III.C
IV.A
IV.B
IV.C*
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A*
VIII.B
IX.A*
IX.E
CELKEM

1.pol. 2.pol.
21
21
19
22
22
19
21
24
21
22
21
22
24
23
20
20
23
24
24
23
22
23
19
26
526

20
21
18
22
22
18
21
24
22
23
22
22
24
23
20
20
22
23
24
23
21
24
18
26
525

Důtka ředitele školy
1.
pololetí

2.
pololetí

1
1
1
1
4

2
1
3
2
4
12

Snížená známka z chování
1. pololetí
2. pololetí
2.
3.
2. stupeň 3. stupeň
stupeň
stupeň
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
6
1

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

Opravné zkoušky a náhradní termín hodnocení
Zkoušky se uskutečnily 29. srpna 2016. Konal jí 1 žák z jednoho předmětu. U opravných zkoušek
uspěl a postoupil do dalšího ročníku. V průběhu školního roku vykonala žákyně na žádost svých
zákonných zástupců komisionální zkoušky z Čjl, Dějepisu a Zeměpisu – vzdělávána dle § 38 zákona
č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Třída

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

Počet
omluvených
hodin na žáka
1.pol. 2.pol.
14,85
31,75
32,33
50,95
18,52
30,88
29,36
33,36
37,27
39,68
49,10
39,22
46,04
58,57
28,62
51,01
39,95
40,27
36,54
69,26
32,85
52,90
32,40
46,40
34,20
61,58
39,86
62,60

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

Třída

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

Počet
omluvených
hodin na žáka
47,70
35,80
52,60
61,50
58,30
51,86
60,29
66,56
35,87
61,75
46,08
76,78
51,40
73,38
49,73
76,00
75,31
96,72
64,46 122,73

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0,10
0,10
4,35
0,54
-

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Ročník

Druh postižení

Počet žáků

I.

-

0

II.

ADHD, grafomotorické obtíže

2

III.

ADHD - hyperkinetická porucha,
úzkosti, dyslexie a dysortografie střední
stupeň, dyslexie - těžký stupeň,
dysortografie - lehký stupeň
dyslexie a dysortografie - střední
stupeň,
dyslexie závažný stupeň, dysortografie střední stupeň
ADHD,
ADHD dysgrafie - těžká forma, dyslexie střední stupeň
dyslexie a dysortografie - střední stupeň
ADHD
dyslexie, dysortografie středního
stupně
dyslexie závažného stupně
dyslexie, dysortografie středního
stupně
dyslexie, dysortografie středního
stupně,
porucha aktivity a pozornosti,

0

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

13

4

2

2

3

2
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afekt. chování, labilita, epilepsie,
porucha pozornosti s hyperaktivitou,
nevyvážený intelekt

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
O žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2015/2016 pečoval kromě
vyučujících také výchovný poradce, pro čtyři z nich byli zajištěni asistenti pedagoga v celkovém
rozsahu 1,00 úvazku. Žákům byly nabízeny, stejně jako jejich zákonným zástupcům, konzultační
hodiny a odborná pomoc ze strany školy. Pro 18 integrovaných žáků byl zpracován individuální
vzdělávací plán dle doporučení PPP SK Příbram. Jeden žák byl na žádost svých zákonných zástupců
hodnocen slovně z předmětu Aj.

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu
Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Pět vzdělávacích priorit:
1.
2.
3.
4.
5.

Poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání směřující k všestrannému rozvoji každého žáka.
Pokračovat v tradici sportovních – volejbalových tříd. Sportovní profilaci školy vnímat také z
pohledu školní preventivní strategie.
Sladit potřeby žáků s reálnými podmínkami a tradicemi školy.
Udržovat a dále rozšiřovat a prohlubovat spolupráci s rodiči a dalšími partnery školy.
Podporovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (žáci s SPU, SVP, ZPŽ, nadaní) a
pečovat o ně.

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 SK Příbram).
K předávání informací žákům a rodičům slouží žákovské knížky, 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. Ve vestibulu školy je nainstalována
schránka důvěry.

Další nabídka
Žáci 2. stupně měli možnost výběru z celkem 11 volitelných předmětů, žáci 4. a 5. tříd měli
možnost seberealizace v 1 nepovinném předmětu – sportovní výchova. Vyučovaly se tři cizí jazyky
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– anglický od třetího ročníku s týdenní hodinovou dotací 3 vyučovací hodiny, německý a ruský od
sedmého ročníku s dotací – v sedmém ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, v osmém a v devátém
ročníku 3 vyučovací hodiny týdně. Škola věnovala pozornost také žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami. Škola spolupracovala s PPP SK Příbram a SVP Příbram, které poskytují dle
potřeby konzultace pedagogům.
Nadaní a talentovaní žáci se zúčastňovali řady soutěží a olympiád v jednotlivých
předmětech.
Ve škole pracovalo celkem 22 zájmových kroužků s různým zaměřením (sportovní - volejbal,
stolní tenis, keramika, včelařský, rybářský, pilates, aj.).

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 SK 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.

Vyučovací formy a metody
Ve vyučovacím procesu na škole jsou používány různé vyučovací formy od frontální přes
skupinovou 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.
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.
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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 rizikových projevů chování ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016.


Dva pedagogičtí pracovníci si doplňovali kvalifikaci studiem na vysoké škole



Jednání pracovní skupiny - Lokální partnerství Příbram - 1 pedagog



Seminář k pilotáži projektu „Hodina pohybu navíc“ - 2 pedagogové



Jazykově vzdělávací pobyt pro žáky a pedagoga ve Velké Británii - 10 žáků a 1 pedagog



Seminář ČŠI „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR“ - 1
pedagog



Seminář „Čeština nás baví“ - 1 pedagog



Aktiv výchovných poradců - 1 pedagog



Seminář „Právní povědomí pedagogického pracovníka“ - 1 pedagog



Seminář „Problematika ochrany člověka za běžných rizik“ - 1 pedagog



Seminář „Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež“ - 1 pedagog



Seminář „I ve vyučování matematiky připravujete žáky na život ve světě informací“ - 1
pedagog



Seminář „Profesní příprava zástupce ředitele školy“ - 1 pedagog



Seminář „Sociálně patologické jevy dnešní doby“ - 1 pedagog



Seminář „Charakteristika a ukázka „dobrého“ vyučování v matematice“ - 1 pedagog



Webinář k semináři „Specialista na řešení šikany - 1. část“ - 1 pedagog



Seminář „Rozvoj kompetencí v Čj pomocí projektů“ - 1 pedagog



Webinář k semináři „Specialista na řešení šikany - 2. část“ - 1 pedagog



Webinář k semináři „Specialista na řešení šikany - 3. část“ -1 pedagog
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Seminář „Profesní příprava zástupce ředitele školy“ - 1 pedagog



Seminář „Vyjmenovaná slova, slovní druhy“ - 2 pedagogové



Workshop v rámci semináře „Specialista na řešení šikany“ - 1 pedagog



Seminář „Profesní příprava zástupce ředitele školy“ - 1 pedagog



Seminář „Profesní příprava zástupce ředitele školy“ - 1 pedagog



Seminář „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi“ - 2 pedagogové



Seminář „Násobilka a dělení v oboru násobilek“ - 1 pedagog



Setkání metodiků prevence - 1 pedagog



Aktiv výchovných poradců - 1 pedagog



Seminář „Odpovědnost při práci pedagoga, pedagog mezi paragrafy“ - celý pedagogický
sbor

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Aktivity školy během školního roku 2015/16
Září 2015
o Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
o Jednání pracovní skupiny vzdělávání - Lokální partnerství Příbram
o Pedagogická rada a provozní porada
o Rada rodičů
o Třídní schůzky
o Seminář k pilotáži projektu MŠMT "Hodina pohybu navíc"
o 15. 9. - 20. 9. jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii
o SPŠ a VOŠ Příbram - Den techniky v rámci volby povolání - 9. ročník
o Mobilní paleontologická dílna – Trilopark - celá škola
o Projektový den "Den jazyků se zeměpisem"
o ŠSL - přespolní běh, Nový rybník
o Zahájení činnosti kroužků
o VI.A sociometrické šetření SVP
Říjen 2015
 Běh města Příbrami
 Úklidová akce v rámci preventivního program Městské policie Příbram "Pomozte úklidem
městu Příbram"
 1. sběr papíru
 Sběr kaštanů a žaludů
 Knihovna Jana Drdy - III.C
 Knihovna Jana Drdy - III.B
 Knihovna Jana Drdy - III.A
 Školní parlament – jednání
 Valná hromada ASŠK
 Seminář ČŠI "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR"
 ŠSL - okrsek minikopaná, III. - IV. kategorie
 ŠSL - florbal, II. kategorie
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 Schůzka SVP k Programu SVP - vztahy mezi žáky ve třídě VI.A
 6. - 9. ročník divadlo Příbram - představení "Kytice"
 Odevzdání výsledků ankety zpěvák/zpěvačka - skupina pro poslech při oslavách 800. výročí
města Příbram
 Jednání - Školská rada
Listopad 2015
o Seminář "Čeština nás baví"
o Knihovna Jana Drdy - IV.B
o Knihovna Jana Drdy - IV.A
o VI.A - program SVP Příbram
o Knihovna Jana Drdy - IV.C
o ŠSL florbal kategorie IV. - chlapci
o Aktiv výchovných poradců
o Setkání preventistů rizikového chování
o Školní kolo dějepisné olympiády
o 9. ročník - volba povolání - Regionální veletrh fiktivních firem
o Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
o IX. E "Divadlo fyziky" na Gymnáziu pod Svatou Horou
o Školní kolo matematické olympiády, 5. ročník
o ŠSL - florbal okresní kolo, kategorie III. - D
o Rada rodičů
o Třídní schůzky
o Knihovna Jana Drdy - V.B
o Knihovna Jana Drdy - V.A
o Preventivní program "Pyrotechnika - bezpečné zacházení", projekt města Příbram
o Program městské policie Příbram "Prevence kriminality a boje proti drogové závislosti"
o Seminář "Problematika ochrany člověka za běžných rizik", HZS Příbram
o Projekt Planeta Země 3000 - film "Východní Afrika - kolébka lidstva"
o Odeslání vánočních ozdob do soutěže města Příbram
o Den prvňáčka - sobotní akce pro předškoláky a jejich rodiče
o Advent na Karlštejně, nedělní akce ŠD
o Pedagogická rada a provozní porada
o Dívky 6. ročník, přednáška "Čas proměn"
o Chlapci 6. ročník, přednáška "Čas proměn"
o 1., 2., 3. roč. - divadelní představení "Zahrada", divadlo Příbram
o "Pečení svatohorských vanilkových rohlíčků", projekt Erasmus+
Prosinec 2015
 ŠSL - basketbal kategorie IV. - D
 ŠSL - basketbal kategorie IV. - Ch
 Mikuláš ve škole
 Seminář "Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež"
 Ocenění žákyň - volejbalistek - 1. místo v soutěži ASŠK "O pohár ministra školství",
Benešov
 Školní kolo Olympiády v Čj, 8. - 9. ročník
 8. a 9. ročník Interaktivní divadlo v Aj
 Vánoční jarmark
 Seminář "I ve vyučování matematiky připravujete žáky na život ve světě informací“
 Slavnostní vyhlášení soutěže "Vánoční ozdoba" - města Příbram v galerii Františka Drtikola
 Projektový den "Svátky vánoční" - zvyky a tradice, historie a současnost v ČR
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Leden 2016
o Zimní zotavovací pobyt pro žáky 8. a 9. tříd - chata Rozhledna, Tanvaldský Špičák
o Lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd - chata Rozhledna Tanvaldský Špičák
o Zimní zotavovací pobyt pro žáky 4. a 5. tříd – chata Mládí, Zadov
o ŠSL - vybíjená, I. kategorie chlapci
o Karneval pro předškoláky a žáky školy
o Návštěva MŠ V Zahradě v 1. třídách
o Návštěva MŠ Rybička v 1. třídách
o Návštěva MŠ Kličkova vila v 1. třídách
o Návštěva MŠ Pohádka v 1. třídách
o Návštěva MŠ Jungmannova v 1. třídách
o Pedagogická rada za 1. pololetí školního roku
o ŠSL - vybíjená, I. kategorie dívky
o Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017
Únor 2016
 Školní kolo olympiády v Nj
 Okresní kolo dějepisné olympiády
 Školní kolo olympiády v Aj
 Inspekční činnost ČŠI
 Školní kolo zeměpisné olympiády
 Okresní kolo matematické olympiády 5. a 9. ročník
 Výstava „Příběh fotografií“ - 8. a 9. ročník
 Okresní kolo olympiády v Nj
 Okresní kolo olympiády v Čj
 ŠSL - vybíjená II. kategorie dívky
 Preventivní program pro žáky 1. tříd - „Zdravé zoubky“
 Návštěva Knihovny Jana Drdy - II.B
 Návštěva Knihovny Jana Drdy - II.C
 Okresní kolo olympiády v Aj
 Seminář - Charakteristika a ukázka dobrého vyučování v matematice
 Návštěva Knihovny Jana Drdy - II.A
 Seminář - Rozvoj kompetencí v Čj pomocí projektů
Březen 2016
o Školní kolo matematické olympiády 6. a 7. ročník
o Program - Finanční gramotnost, Obchodní akademie Příbram, 9. třídy
o Školní kolo matematické olympiády 8. ročník
o ŠSL - basketbal, III. kategorie chlapci
o Návštěva Knihovny Jana Drdy - I.B
o Návštěva Knihovny Jana Drdy - I.A
o Návštěva Knihovny Jana Drdy - I.C
o Návštěva Knihovny Jana Drdy - VI.C
o 4. ročník - dopravní výchova - teorie
o Krajské kolo olympiády v Nj
o Seminář - Profesní příprava zástupce ředitele
o Návštěva Knihovny Jana Drdy - VI.B
o Návštěva Knihovny Jana Drdy - VI.A
o ŠSL - minibasketbal, II. kategorie chlapci
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ŠSL - basketbal, III. kategorie dívky
Seminář - Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Ochrana člověka za mimořádných událostí - Helpík - první pomoc - 5. ročník
ŠSL - minibasketbal, II. kategorie dívky
Výstava „Czech Press Foto“ 8. a 9. ročník
Návštěva Knihovny Jana Drdy - VI.C
Exkurze Veolia a.s. čistírna odpadních vod 8. a 9. ročník
Matematický klokan
Pythagoriáda 6. - 8. ročník
Program - Prevence proti kouření, 6. ročník

Duben 2016
 Návštěva Knihovny Jana Drdy - V II.B
 Návštěva Knihovny Jana Drdy - V II.A
 Dopravní výchova, 4. ročník - praxe na dopravním hřišti
 Okresní kolo biologické olympiády, kategorie C
 Okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z6, Z7 a Z8
 Seminář - Profesní příprava zástupce ředitele školy
 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí školního roku
 Jednání Rady rodičů, třídní schůzky
 Divadelní představení „Tóny jara“ divadlo Příbram, I.B
 Návštěva Knihovny Jana Drdy - V II.C
 Návštěva Knihovny Jana Drdy - V III.A
 Návštěva Knihovny Jana Drdy - V III.B
 Seminář - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi ZŠ
 Divadelní představení „Tajemný hrad v Karpatech“ 6. a 7. ročník
 ŠSL - krajské kolo volejbal chlapci
 Projektový den - Den Země - Co nám Země dává
 Seminář - Násobilka a dělení v oboru násobilek
 Setkání metodiků prevence
 Mc Donald's Cup, II. kategorie chlapci
 ŠSL - krajské kolo volejbal dívky
 Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů
 Mobilní planetárium, 1. - 3. třídy
Květen 2016
o Komisionální přezkoušení žákyně §38 školského zákona
o Zotavovací pobyt V.A a VIII.B Varvažov
o ŠSL - Atletický čtyřboj IV. kategorie
o Autorské čtení a beseda o knize RNDr. R. Lukeš, 7. ročník
o Exkurze Botanická zahrada Praha, II. C a III.A
o ŠSL - Pohár rozhlasu, III. a IV. kategorie dívky a chlapci
o Divadlo Spejbla a Hurvínka, II.A
o ŠSL - Krajské finále - Vybíjená otevřená, II. kategorie
o AŠSK - kvalifikace na celostátní finále ve volejbale - O pohár ministryně školství, dívky i
chlapci
o Divadelní představení „Kominíček“, 3. a 4. ročník
o Setkání výchovných poradců a preventistů
o Zotavovací pobyt IV.C a V.B Lipno, hotel Racek
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Červen 2016
 Republikové finále O pohár ministryně školství, volejbal, dívky i chlapci
 Zotavovací pobyt VI.C a VII.B, VII.C Lipno, hotel Racek
 Zotavovací pobyt IV.A a IV.B Nové Hutě, Kodrea
 Zotavovací pobyt II.C a III.A Železná Ruda, Lucie
 Zotavovací pobyt II.B a III.B Hnačov, Resort areál
 Akce „Děti slaví 800“, Nový rybník
 800 let města, prezentace školy v areálu Nového rybníku
 Účast žáků v průvodech - oslavy 800 let Příbrami
 Závěrečná pedagogická rada školního roku
 Projektový den “Den třídního učitele“
 Dopravní výchova 4. ročník - praxe na dopravním hřišti
 Školní výlet VII.B Blatná
 Školní výlet VI.B Písek
 Školní výlet I.B a I.C zážitkový park Zeměráj
 Exkurze I.A a III.B Muzeum železnic Praha
 Úspěšná realizace pilotáže projektu MŠMT – Hodina pohybu navíc
 Podání přihlášky k pokračování pilotování projektu MŠMT - Hodina pohybu navíc

Vybrané školní akce a projekty
Výtvarná odpoledne pro rodiče a žáky - tyto kreativní kurzy byly pro zájemce zdarma díky finanční
podpoře města Příbram v projektu „Škola – žák – rodič“
č.1 „Kouzelná rybička z keramiky“
PO 16. 11. od 16.00 do 19.00 hod. (pouze 1. ročníky)
č.2 „Keramický anděl“
ST 25. 11. od 16.00 do 19.00 hod (pro všechny)
č.3 „Adventní textilní věnec“ (ze stužek)
PÁ 27. 11. od 16.00 do 19.00 hod (pro všechny)
č.4 „Adventní zdobení“ (kužel ze stužek)
PO 30. 11. od 16.00 do 19.00 hod (pro všechny)
č.5 „Provázkový adventní stromek“
PO 7. 12. od 16.00 do 19.00 hod (pro všechny)
č.6 „Adventní zdobení“ (koule z flitrů a provázků)
PO 14. 12. od 16.00 do 19.00 hod (pro všechny)
„Zábavně naučná odpoledne pro rodiče a žáky“ (+ stavba krmítek)
Zábavně naučná odpoledne pro rodiče a žáky - byla pro zájemce zdarma díky finanční podpoře
města Příbram. V průběhu projektu byla sestavena ptačí krmítka a následně rozmístěna v okolí
školní budovy. Žáci v průběhu školního roku sledovali „funkčnost a využitelnost“ krmítek.

TRILOPARK
Dne 17. 9. se žáci prvního stupně (3. – 5. ročník) a žáci přírodovědného semináře (6. a 7. ročník)
zúčastnili programu TRILOPARK. Jednalo se o mobilní paleontologickou dílnu členěnou do tří
stanovišť. Žáci si tak mohli vyslechnout zajímavé povídání spojené s ukázkami skutečných
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pravěkých zkamenělin, mohli si vyhrabat pomocí štětců dinosauří kostru ukrytou v písku a na závěr
odlít vlastní sádrovou zkamenělinu trilobita, dinosauřího zubu či pozůstatek pravěkého obřího
žraloka. Akce probíhala venku za slunečného počasí a výklad byl uzpůsoben jednotlivým věkovým
kategoriím tak, aby zabavil a poutal. Po skončení programu si děti mohly zakoupit suvenýry v
podobě replik vzácných zkamenělin, což také řada z nich s nadšením uvítala. Trilopark zpestřil
nejen tematický plán přírodovědných předmětů (prvouka, přírodověda, přírodopis), ale umožnil
dětem zkusit si práci paleontologa a odnést si domů vlastní výrobek.

Jazykově vzdělávací pobyt 15. 9. – 20. 9. 2015
V rámci výzvy MŠMT č. 56 se výběr 10-ti žáků devátých tříd naší školy zúčastnil
jazykově vzdělávacího pobytu v Londýně. Žáci ve čtyřech dnech navštívili nejznámější památky
Londýna – Whitehall, Big Ben, Parlament, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác,
Burlingtonova arkáda, náměstí Piccadilly a Trafalgarské náměstí.
První den byla velká zima a nepřetržitě pršelo, tak se žáci těšili, až budou večer ubytováni
v rodinách v oblasti Bexley. Ve dvou dalších dnech navštívili Rorchester, což je středověké
městečko na řece Medway a Stratford, kde navštívili rodný dům Wiliama Shakespeara a město
Oxford, konkrétně univerzitní areál nejrozsáhlejší koleje Christ Church College. Předposlední a
poslední den žáci strávili ve škole Oxford International School v Greenwich. Výuka probíhala s
rodilými mluvčími, a to devětkrát 45 minut. Těsně před odjezdem ještě navštívili přístav Cutty Sark
v Greenwich. Prošli se tunelem pro pěší pod Temží a došli na Psí ostrov, dále parkem ke hvězdárně
a ke světoznámému nultému poledníku. V odpoledních hodinách odjeli do Doveru a odtud
trajektem přímo do Calais. Všichni se plní zážitků a zkušeností vrátili v odpoledních hodinách zpět
do České republiky.
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Jazykově vzdělávací pobyt 15. 9 – 20. 9. 2015

Den jazyků se Zeměpisem
Dne 25. 9. 2015 se na naší škole uskutečnil „Den jazyků se Zeměpisem“ Tohoto
projektového dne se zúčastnila celá škola, od těch nejmenších až po 8. ročníky. Cílem bylo
seznámit se s faunou a flórou ČR a jednotlivých světadílů naší planety. Žáci 1. – 3. tříd si, kromě
jiného, přinesli plyšová zvířátka, měli oblečené kostýmy zvířátek, dokonce mezi sebou mluvili i
zvířecí řečí. Od 4. do 8. ročníků si žáci vyráběli mapy, do kterých nalepovali obrázky zástupců
jednotlivých druhů živočichů a rostlin. Navíc názvy typických představitelů překládali do angličtiny
a 8. ročníky navíc ještě do ruštiny a němčiny.
Žáci devátých ročníků se společně se žáky Gymnázia pod Svatou Horou zabývali
tématem:“ Svět televize“. Zde se během dopoledne vžili do role redaktorů a kameramanů a zkusili
si, jaké to je, natočit reportáž nebo reklamní spot.
Dopoledne uteklo jako voda a všichni odcházeli domů s pocitem, že je za nimi opět jeden
den, kdy se dozvěděli něco navíc.

Sběr recyklovatelného odpadu
Velké díky patří všem, kteří v roce 2015 přinesli použité baterie, plastová víčka a hliník.
Naše škola je přihlášena do projektu RECYKLOHRANÍ, v rámci něhož sbíráme baterie a
elektroodpad. Za body získané touto činností jsme nakoupili sadu baseballových rukavic s pálkou,
které je možné využívat jak při hodinách tělocviku, tak například na zotavovacích pobytech či
během sportovních dnů.
Za peníze získané ze sběru víček a hliníku jsme podpořili nadaci UNICEF v akci „Adoptuj
panenku!“ a zakoupili celkem už dvě panenky, za jejichž pořizovací cenu bude zajištěno základní
očkování pro jedno malé dítě v Africe.
V čase nastávajících Vánoc tak můžeme sdělit všem, kteří sbírali, že touto cestou také
věnovali dárek, který někoho moc potěšil.
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Přednáška: ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA – BEZPEČNOST, RIZIKA
19. 11. se žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili přednášky na téma bezpečná manipulace
se zábavní pyrotechnikou s ohledem na rizika z ní vyplývající. Tyto přednášky jsou součástí
preventivního projektu města Příbram, ve spolupráci s občanským sdružením Tilius.

VÝTVARNÁ ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI – 1. DÍL – KOUZELNÁ
RYBIČKA
I v tomto roce jsou kreativní dílny pro rodičovskou veřejnost a jejich děti pořádány zdarma díky
finanční podpoře města Příbram
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Projekt „S ČEZem k novým formám výuky mladé generace“
Záměr Ministerstva školství nazvaný „iPady do škol“ tj. zařadit nejmodernější techniku do
výuky na českých školách, se úspěšně daří realizovat i na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.
Naši pedagogičtí pracovníci se již 2 roky aktivně zajímají o tuto problematiku a účastní se
tematicky zaměřených školení.
Díky podpoře Nadace ČEZ, od které jsme v letošním roce získali 100 tisíc korun na nákup
8 kusů iPadů, žáci i pedagogové využívají výukové programy a technologie, včetně zařízení Apple
Tv, ke zdokonalení a zpestření výuky.

Vánoční besídka
Žáci druhého ročníku ZŠ pod Svatou Horou připravili letos malé překvapení, vánoční
dárek, ve formě besídky pro rodiče i pro své nejmenší kamarády z prvních tříd. Zpívaly se vánoční
koledy, recitovaly básničky, úsměvným zpestřením byly parodie na známé vtipné reklamy a na
závěr besídky malí herci dokázali zahrát i pohádku o andělíčkovi Stříbrovláskovi. Celá akce byla
velmi povedená a ve škole navodila pěknou předvánoční atmosféru.

Zimní zotavovací pobyt žáků 4. až. 6. tříd
V týdnu od 9. ledna do 15. ledna 2016 se celkem 47 žáků 4. až 6. tříd zúčastnilo zimního
zotavovacího pobytu na Zadově. Díky vynikajícím sněhovým podmínkám mohli žáci vylepšovat
své sjezdařské dovednosti v lyžařském areálu Zadov – Kobyla.
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Zimní zotavovací pobyt 8.A, 8.B a 9.E
V týdnu od 3. 1.- 9. 1. 2016 se žáci 8.A, 8.B a 9.E zúčastnili zimního zotavovacího pobytu
v Jizerských horách. Každý den jsme vyráželi na lyžařské svahy, nejdelší měřil 1750 m, kde se žáci
pod vedením lyžařských instruktorů učili dalším lyžařským a snowboardovým dovednostem. Byl to
týden vyplněný sportem.
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Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku
V týdnu od 9. 1. - 16. 1. 2016 se žáci sedmých tříd zúčastnili lyžařského výcvikového
kurzu na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách. Díky kvalitním sněhovým podmínkám měli
žáci celý týden možnost zdokonalovat své lyžařské a snowboardové dovednosti na různých typech
sjezdových tratí, pod vedením zkušených lyžařských instruktorů. Žáci rovněž absolvovali
přednášky s lyžařskou tématikou, různé dovednostní a společenské hry plné zábavy a poučení.

Karneval ve škole
9. 1. 2015 se konal již tradiční karneval pro děti školní i předškolní, tentokrát pod názvem
„ V peřině“. Na děti a jejich rodiče čekaly různé soutěže, za které všichni dostávali sladké i věcné
odměny. Tancovat se mohlo na reprodukovanou, ale i na živou hudbu, o kterou se postarala hudební
skupina Panty, ve které působí dva učitelé naší školy. Podle reakcí zúčastněných se karneval opět
vydařil.

Přednáška o nebezpečí kouření
21. 3. jsme připravili pro žáky šestých tříd dvě přednášky na téma nebezpečí kouření ve
spolupráci s městem Příbram, které nám v rámci projektu na podporu prevence na školách hradilo
jednu z přednášek (v průběhu tohoto projektu jsme již čerpali podporu na přednášky s tématem
bezpečné manipulace se zábavní pyrotechnikou s ohledem na rizika z ní vyplývající v závěru roku
2015). Přednášku pro nás opět velmi pěkně připravilo občanské sdružení Tilius.

Programy mobilního planetária ve výuce
V pátek 29. dubna k nám do školy přijelo mobilní planetárium a přivezlo žákům 1., 2. a 3.
tříd cestu ke hvězdám a k vědě.
Děti 1. a 2. tříd viděly pohádku „Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“. Měsíc v
pohádce putuje po nebeské sféře – zvěrokruhu, protože se kdysi rozhodl, že by chtěl spatřit Slunce.
Žáci 3. tříd se ve filmu „Astronomie pro děti“ seznámili s tím, jak vypadají planety sluneční
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soustavy zblízka. Všem se putování po obloze velice líbilo a příští rok se opět těšíme na další
příběhy.

Beseda s autorem knihy Hornické pohádky
Dne 3. 5. 2016 navštívil naši školu RNDr. Rudolf Lukeš, který je autorem knihy Hornické
pohádky. Setkání bylo určeno pro žáky sedmých ročníků. Dozvěděli jsme se, jak taková kniha
vzniká a kdo se podílí na jejím vzniku. Pan Lukeš nám vyprávěl o hornických tradicích našeho
města, o těžké a nebezpečné práci horníků, o hornických symbolech a zvycích, například „Skoku
přes kůži“. Ukázal nám, jak vypadá slavnostní hornická uniforma. Děti velmi zajímalo, jak se kniha
píše a kde autor bere inspiraci ke všem těm pohádkovým dobrodružstvím permoníků z dolu
Řimbaba. Jeho pohádky mohly děti dříve poslouchat i jako rozhlasové večerníčky.
Pan Lukeš je hydrogeolog a na závěr nám předvedl, jakým způsobem hledá za pomoci
virgule podzemní vodu, pramen nebo nerosty.
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Beseda s autorem knihy Hornické pohádky

Projektový den „DEN ZEMĚ“
V pondělí 25. 4. se na naší škole uskutečnil Den Země – letos na téma „Co nám dává naše
Země?“. Program projektového dne byl zaměřený především na plody pěstované člověkem (ovoce
a zeleninu).
Pojetí bylo různé, tak, jak je pro své žáky přichystali třídní učitelé. Ti nejmenší například
hráli hry, ve kterých poznávali ovoce na základě popisu či ochutnávky, doplňovali pracovní listy,
nebo vybarvovali omalovánky. Měli rovněž možnost prohlédnout si ovoce pod stereoskopickými
binokulárními lupami, které pro ně byly přichystány, spolu s krátkým programem a kvízem,
v prostorách školní družiny.
Žáci 2. stupně pak v průběhu dne například zjišťovali zajímavé informace o původu a
výskytu jednotlivých plodů, vytvářeli prezentace či vyráběli trojrozměrné dekorace. Pro žáky 8. A a
9. E třídní učitelé zajistili vzdělávací program v Ekocentru Orlov.
Den Země byl zakončen ve všech třídách hostinou z ovoce a zeleniny, která probíhala buď
formou pikniku v přírodě nebo, v případě chladného počasí, ve třídě.
Díky projektu „Ovoce do škol“ získaly 1.- 5. ročníky přepravky s exotickým ovocem
doplněné informačními kartičkami k jednotlivým druhům.
Doufáme, že letošní Den Země byl pro žáky i učitele příjemným zpestřením a že jim chuť
na ovoce a zeleninu ještě nějakou chvíli vydrží!
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Návštěva z Hoornu
Dne 31. 5. a 1. 6. 2016 na naši školu opět zavítali v rámci projektu Erasmus + pedagogičtí
pracovníci ze spřátelených škol města Hoorn.
Tentokrát se zajímali hlavně o výuku anglického jazyka na 2. st. a na 1. st. měli zájem o
ukázky výuky v prvních a druhých třídách.
V úterý odpoledne si se zájmem vyzkoušeli práci vlastního výrobku ve školní keramické
dílně, kde se jim věnovaly paní učitelky P. Poslušná, L. Sudová a K. Bláhová.
V Holandsku, tak jako i v jiných zemích, není zvykem, že by se děti stravovaly ve školních
jídelnách, které tam ani nemají zřízené. Teplé obědy tedy našim žákům velmi pochvalovali a ocenili
tuto poskytovanou službu.
I přes jazykovou bariéru setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře.
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Další ročník letní školy keramiky
I přesto, že začaly letní prázdniny školního roku 2015/2016, docházeli někteří žáci nadále do školy
na již třetí ročník letní školy keramiky
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Ozdravné a zotavovací pobyty, školy v přírodě, exkurze
pořadí
1.

místo pobytu
Chata Rozhledna,
Tanvaldský Špičák

termín

třídy

počet žáků

3.1. – 9.1.

VIII. A, VIII.B, IX.E

50

45

2.

Zadov, chata Mládí

9.1. - 15.1.

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

3.

Štědronín, Orlík

1.5. - 6.5.

IV.A, VIII.B

42

4.

Lipno, hotel Racek

29.5. – 4.6.

IV.C, V.B

41

5.

Chata Kodrea

29.5. – 3.6.

IV.A, IV.B

45

6.

Špičák, Penzion Lucie

29.5. – 3.6.

II.C, III.A

34

7.

Hnačov, Relax areál

5.6. – 10.6.

II.B, III.B

44

8.

Lipno, hotel Racek

4.6. – 10.6.

VI.C, VII.C

40

Lyžařský výcvik

1.

Chata Rozhledna,
Tanvaldský Špičák

9.1. - 16.1.

VII.A, VII.B, VII.C

48

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. „Den jazyků se
Zeměpisem“, „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,
plavání pro děti 2. a 3. tříd, třídní výlety, návštěvy knihovny Jana Drdy Příbram, škola je
pravidelným účastníkem projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Škola pilotovala projekt
MŠMT „Hodina pohybu navíc“, do kterého jsou zapojeni žáci 1. až 3. tříd navštěvující školní
družinu. Na začátku školního roku 2015/2016 vyšel jako tradičně časopis Školáček. 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, interaktivní
výtvarné dílny pro rodiče a děti, pozvala na informativní schůzku rodiče a jejich budoucí prvňáčky,
uspořádala slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků ve vestibulu školy. Byla pořádána a organizována
pravidelná setkání a posezení s bývalými zaměstnanci.
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8.2 Účast žáků školy v soutěžích – viz příloha č.1
8.3 Informace k ŠVP
Ve školním roce 2015/2016 probíhala ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího
programu „Škola pro zdravý život“. V průběhu školního roku 2014/2015 byla projednána a
schválena ve školské radě změna školního vzdělávacího programu týkající se hodinové dotace
předmětu Zeměpis v sedmém ročníku. Od školního roku 2015/2016 byl předmět Zeměpis
vyučován také v sedmém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2015/2016 byla realizována elektronická šetření ČŠI:
1/ INEZ Prevence rizikového chování v ZV a SV
2/ INEZ Tělesná výchova ZV
3/ INEZ Soudobé dějiny
4/ INEZ Vzdělávání v oblasti bezpečnosti
5/ INEZ Počty rómských žáků a problematika asistenta pedagoga
Ve školním roce 2015/2016 proběhlo ve škole šetření ČŠI
Předmět inspekční činnosti:
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, školní
družinou a školním klubem podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných
školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a
jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c)
školského zákona.
Inspekční zpráva je zveřejněna na:
http://skola.hatross.com/wp-content/uploads/2016/04/iz-2016.pdf

10. Základní údaje o hospodaření školy
I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč

Za rok 2015
(k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pololetí roku 2016
(k 30. 06.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

31 195

737

16 111

405

2.

Výnosy celkem

31 195

741

16 130

428

26 931

0

13 660

0

z toho

příspěvky a dotace na
provoz
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ostatní výnosy
3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

4264

741

2 470

428

0

4

19

23

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

Za rok 2015
(k 31. 12.)

1.

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

2.

Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (NIV)

4 095

3.

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

22 156

přímé vzdělávací výdaje celkem
z toho

21 156

mzdové výdaje (platy a OPPP)

16 050

ostatní celkem
z toho

6 106
Odvody na pojistné

5 459

FKSP

160

ONIV

487

---

---

z toho

4.

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

z toho
z toho

5.

301

--4 095
4 064
31

Grant

31

Projekt 3.1

---

---

---

---

---

---

---

Z jiných zdrojů (Výzva MŠMT č. 56)

379

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola má uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci a partnerství s MŠ Kličkova vila, a MŠ
pod Svatou Horou, Příbram. 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, a poskytnutí tělocvičny k pohybovým
aktivitám dětí z výše zmíněných mateřských škol.
V rámci podpory multikulturní výchovy a vzdělávání žáků proběhl na naší škole projektový
„Den jazyků se zeměpisem“, jehož cílem bylo poukázat na nutnost učit se cizí jazyk, na rozvíjení
schopnosti komunikace a chápání odlišností v našem multikulturním světě.
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V průběhu školního roku 2015/2016 se škola zapojila do celorepublikového projektu
Česko sportuje - Olympijský víceboj. Během dvou měsíců se díky aktivitě vyučujících a plněným
disciplínám podařilo rozhýbat celou školu. Cílem tohoto projektu bylo u žáků probudit radost z
pohybu a vztah k němu. Okresní kolo proběhlo v obou tělocvičnách školy.

Úspěšná účast v okresním kole olympijského víceboje
Dne 29. 4. 2016 proběhlo na naší škole okresní kolo OVOV pod patronací Českého
olympijského výboru. Soutěž byla určena žákům narozených v letech 2001 až 2006 v kategorii
jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v rámci pětiboje v disciplínách: trojskok, medicinbal, švihadlo, kliky, běh na
1000m, dribling s basketbalovým míčem nebo plavání (výběrové disciplíny).
Družstvo ve složení Simona Nová, Eliška Pohořská, Veronika Dandová, Vanesa Wimerová, Tomáš
Filip, Lukáš Matějík, Jakub Ureš, Vojta Riesz se s celkovým počtem 18 963 bodů umístilo na
pěkném 3. místě.
V soutěži jednotlivců dle jednotlivých ročníků: Michal Kubát (2001) – 4.místo, Tomáš
Vild (2002) – 8. místo, Tomáš Filip (2002) 9. místo, Jakub Ureš (2003) – 4. místo, Vojta Riesz
(2004) – 4. místo, Jakub Novotný (2004) – 5.místo, Jakub Sobotka (2006) – 2.místo.
Karolína Trčová(2001)- 3.místo, Valerie Wagnerová (2001) – 5.místo, Simona Nová (2002) – 4.
místo, Eliška Pohořská (2003) – 6. místo, Veronika Dandová (2004) – 3. místo, Vanesa Wimerová
(2005) – 1. místo, Pavla Valíčková (2006) – 3. místo.
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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 i
subjekty v Hoornu. Téma grantu – Národní tradice a zvyky. Ve školním roce 2015/2016 probíhala
realizace grantu a uskutečnil se výjezd dvou paní učitelek na stáž do Hoornu.
Na konci školního roku 2014/2015 se škola přihlásila k výzvě MŠMT „Podpora zabezpečení
škol a školských zařízení“. Požadavek školy v této výzvě nebyl MŠMT schválen.
Škola se připojila k výzvě MŠMT č. 56 a to ke třem šablonám:
1.
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
3.
Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky.
Šablony č. 1 a 3 byly realizovány ve školním roce 2015/2016, šablona č. 2 byla zrealizována
v červenci 2015 – zahraniční jazykový kurz pro učitele absolvovali dva pedagogové v Londýně.
Ve školním roce 2015/2016 se škola připojila k přípravám podání projektové žádosti města
Příbram. Projekt který je zaměřen na inkluzi – „Inkluzivní vzdělávání na základních školách
v Příbrami“. V případě schválení projektové žádosti bude projekt zahájen na začátku školního roku
2016/2017 a měl by probíhat po dobu následujících tří školních let.

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2015/2016 škola požádala a pokusila se získat dotace prostřednictvím
grantu zřizovatele školy - města Příbram. V grantovém řízení škola získala 45.626,-Kč na realizaci
projektu „Příbram – město všech generací“.
Škola se ve školním roce 2014/2015 přihlásila k výzvě č. 56 MŠMT, ve které získala finanční
prostředky v celkové výši 378.980,-Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace škola obdržela 24. června
2015, a proto aktivity této výzvy byly realizovány ve školním roce 2015/2016 kromě dvou výjezdů
pedagogů na zahraniční jazykové kurzy, které proběhly o hlavních prázdninách školního roku
2014/2015. Ve školním roce 2015/2016 byla realizována šablona č. 1 Čtenářské dílny jako
prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. V rámci této šablony se pedagogové
zúčastnili seminářů ke čtenářské gramotnosti a byly nakoupeny knihy (mimočítanková četba pro
žáky 1. stupně) – celkem 11 titulů po 25 kusech. Dále se 10 žáků a jeden pedagog zúčastnilo v
rámci šablony č. 3 Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky.
Přehled subjektů, se kterými škola spolupracuje - Preventivně informační skupina PČR
(okresní ředitelství Příbram), Člověk v tísni o. s, Helpík o.s., Středisko výchovné péče, Středočeský
kraj, Pedagogicko psychologická poradna Příbram.
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Projekt Obědy pro děti - finanční dar od organizace Women for women pro účely úhrady
měsíčních záloh za obědové služby pro žáky ze sociálně slabších rodin – v rámci projektu byla ve
školním roce 2015/2016 zprostředkována pomoc pro tři žáky.

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Ve školním roce 2015/2016 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.
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 nabídkou výukových programů.
Byl zorganizován a úspěšně proběhl cyklus kurzů keramiky pro rodiče i jejich děti.
Činnost ŠIVC napomáhá vedení školy ve vytváření komunitní školy a jejímu zapojení do
celoživotního vzdělávání.

14. Autoevaluace
Vedení školy provádí průběžné hodnocení podmínek vzdělávání u 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.
V závěru školního roku 2014/2015 byla provedena autoevaluace školy – dotazníkové
šetření mezi všemi žáky školy, zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky. Výstupem šetření
je závěrečná zpráva. Výsledky autoevaluace zapracovalo vedení školy do plánů školy a zohledňuje
je ve své činnosti a v řízení školy.

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. 2015 – 30. 6. 2016. 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
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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.

V Příbrami dne 5. října 2016
……………………………….……
Mgr. Roman Behún, v.r.
ředitel školy

S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2015 - 2016 byl pedagogický sbor seznámen na
pedagogické radě dne 13. 10. 2016. Výroční zpráva byla Školskou radou schválena dne 24. 10.
2016. Rada rodičů byla s výroční zprávou o činnosti školy seznámena u příležitosti rodičovských
schůzek dne 24. 11. 2016.
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Příloha č. 1

Úspěchy žáků v soutěžích ve školním roce 2015/2016

Olympiády a vědomostní soutěže:
Okresní kolo v Konverzační soutěži v německém jazyce se konalo 02/02/ 2016 na Obchodní
akademii a VOŠ v Příbrami V okresním kole 1. místo získala Hana Kubová, 2. místo - Michaela
Nedavašková.
Krajské kolo proběhlo 15/03/ 2016 na Gymnáziu v Kladně, Hana Kubová se umístila na 4. místě.
Okresní kolo v Konverzační soutěži v anglickém jazyce – 8 a 9. ročník 5. místo Andrea
Suchopárová
Soutěž družstev v logických hrách – 4. místo Hana Kubová, Tereza Haintzová, Jonáš Pavlišta,
Adam Gross, Petr Procházka - IX. E
2 vítězství v individuálních disciplínách – Jonáš Pavlišta, Michaela Nedavašková
Do okresního kola zeměpisné olympiády postoupili P. Januška 7. B (získal 3. místo) a Ondřej
Dlouhý 8. B.
Do okresního kola dějepisné olympiády se kvalifikovali tři žáci, v okresním kole nejlepší z nich 23. místo ze 45 účastníků.
Okresní kolo matematické olympiády Z8 – 6. – 7. místo Klára Štáfová
Okresní kolo matematické olympiády Z7 – 7. – 10. místo Miroslav Kudelňák
Okresní kolo matematické olympiády Z6 – 6. – 8. místo Jan Parez
Okresní kolo matematické olympiády Z5 – 8. – 17. místo Vendula Behúnová, Kryštof Kuba,
Michaela Pelikánová
Michaela Nedavašková z 9. A se zúčastnila soutěže "Potřebujeme les - potřebuje les nás?" vypsané
Vojenskými statky a lesy ČR. Sice se neumístila na prvních třech místech, ale porota ji přesto
ocenila a zaslala upomínkové předměty za nápadité ztvárnění tématu.

Sport:
Naši žáci a žákyně zúčastnili většiny soutěží školní sportovní ligy a vypsaných vědomostních
soutěží – předmětových olympiád.
Žáci a žákyně 4. - 5. tříd vybojovali ve velké konkurenci příbramských škol 1. místo v tzv. otevřené
vybíjené (kde startují v jedné kategorii chlapci i děvčata) a postoupili do krajského finále
v Benešově. Žákyně 4. - 5. tříd se umístily na 2. místě v okrese.
Dne 16. 3. 2016 se konala soutěž v basketbalu. Děvčata 6. - 7. tříd. – bez zaváhání zvítězila ve své
skupině a postoupila do finále, které proběhlo na ZŠ Březové Hory ještě tentýž den. Ve finálové
skupině se děvčata umístila na velmi pěkném 3. místě.
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Dívky z 5.B a 4.B – 2. místo ve Školní sportovní lize – okresní kolo v basketbalu.
Chlapci ve stejné soutěži a ve stejné kategorii – basketbal 4. a 5. ročník – 3. místo v okresním kole.
V basketbale chlapců III. kategorie (6. a 7. ročníku). - 3. místo v okresním kole.
V soutěži – atletický čtyřboj 8. a 9. ročník – chlapci 1. místo v okresním kole a postup do krajského
kola.
V soutěži – Plavecko-běžecký pohár se v okresním kole na 1. místě umístili David Eliáš a Jiří Vlk,
Lucie Furchová obsadila 3. místo. Všichni tři postoupili do krajského finále v Čelákovicích, kde
se nejlépe umístil Jiří Vlk na 1. místě.
Na vítězné vlně pokračovali žáci 8. a 9. tříd. Získali 1. místa jak v chlapecké kategorii, tak i dívčí
kategorii ve volejbale a postoupili do krajských kol. V těch také uspěli a 12. 5. 2016 usilovali
v kvalifikaci krajů o postup do republikového finále „O pohár ministryně školství ve volejbale“.
Jako jediná škola máme zastoupení v obou kategoriích – dívky i chlapce. Republikové finále se
odehrálo v červnu v Brně s výsledkem 2. místo v kategorii dívek a 2. místo v kategorii chlapců.
Celkové umístění ve školní sportovní lize školní rok 2015/2016 – 3. místo.

Děvčata i chlapci vezou z Brna stříbro
1. 6. 2016 – V republikovém finále volejbalistů v Brně útočí příbramští školáci na „double“!
A jako by chtěli Příbramští dobýt na brněnské palubovce „double“. Do svých soupeřek se od
počátku zakously také dívky ze ZŠ Pod Svatou Horou a suverénně postoupily do semifinále. Ani
tam nenechaly nikoho na pochybách, že chtějí obhájit loňský primát z Teplic. Nebudou to však mít
jednoduché, neboť také výběr ZŠ a MŠ Bílovec zastihl turnaj ve výborné formě a zatím všechny
své zápasy absolvuje bez porážky.
2. 6. 2016 – Poháry z republikového finále ve volejbalu zvedly nad hlavy poprvé dívky z
Bílovce a stejně jako loni chlapci z Prahy
„Bylo to další příjemné zastavení se Sportovní ligou základních škol. Viděli jsme na závěr jedno
dramatické finále dívek a pak druhé v podání chlapců, v němž vítěz předvedl úchvatný výkon.
Přímo symbolické bylo, že se závěrečný turnaj pořádal v Brně, kde výkonnostně výrazně stoupá
´šestkový´ volejbal a kde se podařilo zaplnit i hokejovou halu. Tento sport zde má velkou
budoucnost a věřím, že také někteří účastníci republikového finále rozšíří časem řady extraligového
týmu,“ prohlásil Jan Schneider, ředitel odboru sportu Ministerstva školství, které je jedním z
pořadatelů Sportovní ligy základních škol.
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Příloha č. 2

Závěrečná zpráva a hodnocení
Programu minimální primární prevence
pro rok 2015/2016
V tomto školním roce se řešily především případy záškoláctví, kde dokonce u dvou žáků
řešení skončilo v šetření policie a následně u soudního řízení.
Tak jako v minulých letech nejvíce řešíme hrubé chování mezi žáky a nekázeň v hodinách.
Případ šikany se objevil v devátém ročníku. Šetřeno ve spolupráci s OSPOD a SVP. S oběma
institucemi máme výbornou spolupráci, bohužel díky výraznému nárůstu případů všeobecně (i na
dalších školách) se nám prodlužují objednací doby na vyšetření. Ve druhém pololetí byly běžné
kontakty s OSPOD nebo SVP téměř každý den.
V tomto roce se nám podařilo navázat spolupráci s organizací ADRA, která nám pomáhá
doučovat několik žáků studenty - dobrovolníky.
Nově také spolupracujeme se společností WOMEN FOR WOMEN a v rámci jejich projektu
Obědy pro děti se podařilo zajistit hrazení obědů potřebným dětem.
Nepodařila se navázat spolupráce s PČR a pokračovat tak v programech připravených
Preventivně informační skupinou PČR. O spolupráci v rámci prevence budeme usilovat i
v následujícím školním roce.

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

Závěrečná zpráva a hodnocení
výchovného poradce
pro rok 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 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 se specifickými poruchami učení pro školní rok 2015/16 obsahovala 28 žáků, z toho
10 žáků I. stupně a 18 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 6 žáků/žákyň
I. stupně a 2 žáci/žákyně II. stupně, kteří mají obtíže ve výchovně – vzdělávacím procesu.
Ve školním roce 2015/2016 bylo statisticky vykazováno 17 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/.
Pět integrovaných žáků /1.st – 3 žáci, 2. st. – 2 žáci / pracovalo 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 2015/2016
a) Témata v jednotlivých předmětech
Všechna témata EVVO, která jsou součástí tematických plánů byla naplněna jak na prvním,
tak i druhém stupni a doplněna řadou doprovodných akcí (viz. níže).
b) Projekty EVVO
 Park školy
Žáci, tak jako každý rok, využívali tuto lokalitu v okolí školy jak ve vyučovacích předmětech
(přírodopis- určování dřevin a bylin, ekosystém park, výtvarná výchova- kresba přírody,
český jazyk- popis místa apod.), tak i v rámci volitelných předmětů (seminář
přírodovědných předmětů- určování přírodnin, výroba ptačích krmítek) a kroužků.
 Ekopolis, Multipolis
I letos jsme 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 začlenili
do výuky včetně doprovodných materiálů.
 Školní mléko
Na škole probíhá již několikátým rokem akce „Školní mléko“, 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
V pondělí 25. 4. se na naší škole uskutečnil Den Země- letos na téma „Co nám dává naše
Země?“. Program byl zaměřený především na plody pěstované člověkem (ovoce a
zeleninu).
Pojetí bylo různé, tak jak je pro své žáky přichystali třídní učitelé. Ti nejmenší tak například
hráli hry, ve kterých poznávali ovoce na základě popisu či ochutnávky, doplňovali pracovní
listy, nebo vybarvovali omalovánky. Měli rovněž možnost prohlédnout si ovoce pod
stereoskopickými binokulárními lupami, které pro ně byly přichystány, spolu s krátkým
programem a kvízem
v prostorách školní družiny.
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Žáci 2. stupně pak v průběhu dne například zjišťovali zajímavé informace o původu a
výskytu jednotlivých plodů, vytvářeli prezentace či vyráběli trojrozměrné dekorace. Pro
žáky VIII. A a IX. E třídní učitelé zajistili vzdělávací program v Ekocentru Orlov.
Den Země byl zakončen ve všech třídách hostinou z ovoce a zeleniny, která probíhala buď
formou pikniku v přírodě, anebo vzhledem k chladnému počasí ve třídě.
Díky projektu „Ovoce do škol“ získaly 1.- 5. ročníky přepravky s exotickým ovocem
doplněné informačními kartičkami k jednotlivým druhům.
 Recyklohraní
Naše škola se i nadále účastní projektu recyklohraní. V rámci tohoto projektu probíhá sběr
baterií a elektroodpadu. Za body získané touto činností bylo pořízeno pět sad mini petanqe
(z nabídky věcných cen RECYKLOHRANÍ, které je možné využít na zotavovacích pobytech,
sportovních dnech či volnočasových aktivitách).
K získání bodů přispělo rovněž splnění dvou úkolů z tohoto projektu (žáci semináře
přírodovědných předmětů 6., 7. a 8., 9. roč.)

o
o
o

Sběrové akce
Počátkem školního roku se tradičně uskutečnil sběr kaštanů a žaludů.
Celkem dvakrát se škole uskutečnil hromadný sběr papíru (celkem 9 287kg).
Celoročně se sbírá hliník a víčka od PET lahví, které od nás vykupuje firma Jiří
Matějka. Za získané peníze bude zakoupena opět panenka UNICEF, která
symbolizuje 1 dítě v rozvojových zemí, kterému tak zaplatíme základní očkování.
o V každé třídě jsou umístěné kontejnery na papír a plasty.
o Aktuálně jsme se zapojili do sběru starých mobilních telefonů v rámci
RECYKLOHRANÍ.
c) Akce EVVO
Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem propůjčil na roky
2015 – 2017 naší škole titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2.
stupně
 Trilopark
Žáci 3.- 5. ročníku se spolu s žáky přírodovědných seminářů druhého stupně
zúčastnili 17. 9. 2016 interaktivní paleontologické dílny, kde jim byly představeny
fosílie různých geologických období. Každé dítě mělo možnost vyrobit si vlastní
sádrový odlitek prehistorického živočicha a zúčastnit se očištění kostry dinosaura
ukryté v písku.


PLANETA 3000
6. ročníky navštívily již tradičně filmové pásmo zaměřené tentokrát na oblast
východní Afriky. Škola opět získala sadu výukových materiálů k tomuto tématu.
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 Výstavy
Žáci přírodovědných seminářů druhého stupně navštívili v průběhu roku tři výstavy.
„Příběhy fotografií“ (záběry P. Bambouska z tropického deštného lesa), „ Czech
press photo“ (oceněné fotografie z oblasti tisku- jednou z kategorií je i životní
prostředí), „Tisíce pozdravů z Příbrami“ (staré pohlednice mapující vývoj našeho
města od počátků až po současnost).
 Hornické muzeum
V závěru školního roku absolvovaly deváté ročníky výstavu hornin a minerálů spolu
s expozicí „Jinečtí trilobiti“ v Hornickém muzeu Příbram.
 Zeměráj
Žáci I.B a I.C podnikli výlet do zážitkového parku Zeměráj v Kovářově, jehož součástí
je např. historická vesnice, balanční stezka či lesní divadlo.
 Včelařský kroužek
Pokračuje tradice včelařského kroužku, který působí pod vedením Bc. Jiřího Rouba
již devátým rokem při ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.
 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 Lipno), či zotavovacích pobytů.
 Olympiády a soutěže
Počátkem února proběhla školní kola biologické i zeměpisné olympiády
ve všech kategoriích. Do okresního kola biologické olympiády postoupily
V. Farkašová IX.E a M. Nedavašková IX.A. Do okresního kola zeměpisné olympiády
postoupil P. Januška, který se umístil na 3. místě.
 Tonda Obal
Všechny ročníky se v závěru roku zúčastnily akce EKOKOMU, kde se díky čtyřem
lektorům seznámily blíže s tématikou recyklace.
 GPS
Žáci přírodovědného semináře i letos využívali přístroje firmy PASCO, 2 GPS Garmin
a fotoaparát Nikon k monitorování okolí školy.

Mgr. Martina Vondráková
koordinátor EVVO

46

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016 – Základní škola pod Svatou Horou, Příbram

Příloha č. 5

Závěrečná zpráva a hodnocení
metodika ICT
pro rok 2015/2016
Rámcový plán činnosti ICT metodika byl plněn, a to především z hlediska odstraňování
zjištěných hardwarových či softwarových závad. Na začátku školního roku byla provedena instalace
několika multimediálních interaktivních učebnic, které jsou využívány na prvním stupni. Během
školního roku pak byla provedena modernizace počítačového vybavení nákupem několika nových
PC, které byly umístěny do MMU. Nové počítače byly umístěny také do učebny fyziky a do učebny
1.C.
Nahrazené PC byly přesunuty do malé učebny informatiky, která tím byla znovu plně
zprovozněna a je k dispozici školnímu klubu, kde ji žáci využívají pro samostudium nebo trávení
volného času.
V průběhu školního roku byly nainstalovány další interaktivní učebnice pro první a druhý
stupeň. Dále byly zakoupeny čtyři nové systémy E-beam pro interaktivní práci s tabulí, které byly
umístěny do učeben na prvním i druhém stupni.
Počítačová síť fungovala bez výraznějších dlouhodobějších výpadků, vzniklé problémy byly
řešeny s externí servisní firmou, která školní počítačovou síť spravuje. Během celého školního roku
byly počítače chráněny antivirovou ochranou, která je průběžně aktualizována. Běžné problémy
s funkčností PC spojené s drobnou technickou závadou typu nefunkční myši, zhasnutého monitoru
apod. se obvykle podařilo vyřešit přímo na místě.
Během celého školního roku jsem byl k dispozici všem pedagogickým pracovníkům pro
poskytnutí případné odborné i metodické pomoci při používání informačních technologií ve výuce.

Mgr. Tomáš Kozmér, metodik ICT
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Příloha č. 6

Závěrečná zpráva a hodnocení
činnosti školní družiny
pro rok 2015/2016
Ve školním roce 2015/2016 v rámci školní družiny, stejně jako v předešlých letech, bylo
otevřeno 12 zájmových kroužků a aktivit, jako například kroužek keramický, sportovní, kroužek
hry na flétnu, dovedné ruce, pillates a hodina tělocviku navíc.
Činnost ŠD byla motivována celoročním tématem „Putování za starými pověstmi
českými“. Všechny činnosti byly úspěšně plněny a splněny.
Projektové akce ve ŠD navázané na celoroční plán:
 Září …………… Seznámení se starými pověstmi českými
 Říjen ………….. O Čechovi–Procházka starou Prahou
 Listopad …….. O Krokovi a jeho dcerách - Kaštaniáda
 Prosinec …….. O Bivojovi – Advent na Karlštejně
 Leden ………… O Libuši a Přemyslovi - Dětský karneval „ V peřině“
 Únor ………….. Libušina proroctví – Sněhové stavění
 Březen ……….. O Přemyslovi a Horymírovi – Kamarádka kniha
 Duben ………… O Brunclíkovi – Dopravní odpoledne
 Květen ……….. O Praze a králi Karlu IV. – Čechova stodola
 Červen ……….. O králi Václavovi IV. - Putování na závěr
V rámci zmíněných projektů byl opět pro žáky vytvořen program akcí jako každoroční
výstava knih, diskotéky s tancem a soutěžemi, dopravní a sportovní odpoledne. Velký úspěch měl
již tradiční dětský karneval, který vychovatelky ŠD zorganizovaly na téma „V peřině“ a do kterého
byly zapojeny děti společně s rodiči. Další zdařilá akce byla adventní návštěva hradu Karlštejn,
která se stala již tradicí a sněhové stavění, které se v loňském roce, kvůli špatnému počasí nemohlo
uskutečnit. Celoroční téma jsme zakončili na Svaté Hoře, kde děti vybudovaly vesničky pro známé
postavy ze starých pověstí českých. Do tohoto celoročního projektu se zapojila celá ŠD.
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 a na Svatou Horu, pobyt na dětském EURO hřišti před naší školou a sportovní aktivity
na sportovním hřišti pod Svatou Horou.
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Příloha č. 7

Závěrečná zpráva a hodnocení
činnosti školního klubu
pro rok 2015/2016
V letošním školním roce se do školního klubu přihlásilo 100 žáků 2.stupně ZŠ, hlavně z 6.
a 7. tříd.
Noví žáci se zde naučili základní pravidla kulečníku, stolního fotbalu, stolního tenisu a
šipek.
Ostatní si své dovednosti zdokonalili a prohloubili.
Se zájmem děti hráli i Wii Sports hry /tenis, bowling, baseball, golf a box/ a Wii Fit hry
/rytmické, pohybové, kondiční aj./.
Žáci získali nové vědomosti a dovednosti v zájmových kroužcích při školním klubu
/rybářském, včelařském, keramickém a sportovním/.
Žáci měli po celý rok možnost účastnit se řady turnajů, řešit vědomostní kvízy a testy, hrát
logické a vědomostní hry, malovat, soutěžit.
Ve školním klubu získali žáci i nové kamarády a zpříjemnili si svůj volný čas.
Každoročně přispíváme na nadaci Život dětem . Z prodeje různých předmětů a dárků bylo
zasláno na konto této nadace 1345,-Kč.

Jana Králová, vedoucí vychovatelka ŠK
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