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1. Charakteristika školy   

 
Název organizace Základní škola a Mateřská škola Chlum, 

okres Příbram 

Právní forma organizace Příspěvková organizace 

Vznik organizace 1. 1. 2003 

Součásti organizace Základní škola, mateřská škola, školní 

družina, školní jídelna 

Identifikátor celé organizace (IZO) 600 054 454 

Kapacita – základní škola 82 žáků (200 dle zřizovací listiny) 

Kapacita – mateřská škola 36 dětí 

Kapacita – školní družina 30 žáků 

Kapacita – školní jídelna 240 jídel – 78 žáků, 36 dětí 

Zařazení do sítě škol a školských zařízení 1. 4. 1996 

IČO organizace 71 000 461 

Zřizovatel  Obec Nalžovice 

V zastoupení Starostka paní Jana Pšeničková 

Ředitel školy 2013/2014 Mgr. Jaroslava Procházková 

IZO základní školy 114 001 448 

Velikost ZŠ 7 tříd s 9 postupnými ročníky 

Obce, které mají žáka v ZŠ Nalžovice, Kňovice, Křepenice, Radíč, 

Dublovice, Svatý Jan, Osečany, Drevníky 

Školská rada Předsedkyně paní Jana Mašková 

SRDPŠ Předsedkyně paní Marcela Boučková 

Dálkový přístup www.zsamschlum.cz  

 
   Původní budova školy byla vystavěna 18. století. V roce 1935 byla rozšířena o měšťanskou 

školu a bylo přistaveno druhé patro. V roce 2012 bylo rekonstruováno topení, byla vyměněna 

okna a zateplen celý venkovní plášť budovy.   

   Všechny součásti organizace jsou ve vzájemně propojených budovách, tzv. „pod jednou 

střechou.“ 

 

1.1 Investice 

Co  Kde  Finanční prostředky 

25 notebooků 1. stupeň 273.925,- WOSA 

Myši k notebookům 1. stupeň 2.475,- EU 

Programy a licence do všech 

počítačů 

1. a 2. stupeň 47.300,- EU 

Antivirové programy 1. i 2. stupeň 15.077,- EU 

Flash disky, externí disky, server, 

reproduktory 

Učebna PC, učitelé 11.002,- EU 

Interaktivní tabule 

s příslušenstvím (data projektor) 

1. stupeň 38.650,- EU 

39.671,- EU 

Rozvody internetu + WIFI 1. stupeň 42.720,- 

Počítač k IT 2. stupeň 14.735,- EU 

Program Bakaláři pro matriku Ředitelna  1.720,- 

http://www.zsamschlum.cz/


Lavice 15 kusů Učebna přírodopisu 21.979,- 

Skříň  Ředitelna  10.850,- 

Malování  Tělocvična  10.798,- 

Rekonstrukce toalet se sprchou Přízemí u tělocvičny 116.298,- 

4 CD přehrávače 2. stupeň 8.998,- EU 

Interaktivní programy  Jazykář  11.993,- EU 

Ohrazení pískoviště Zahrada  12.700,- 

Nástěnka  MŠ a vestibul 1.300,- 

Skříň pro personál MŠ Chodba  13.800,- 

Výuková zahrádka s informační 

tabulí 

Pozemek  3.500,- (tabule) 

Kopírka  Ředitelna  pronájem 

Rozvody odpadů Přírodopis – ŠD 

Fyzika - MŠ 

17.731,- 

17.517,- 

Propojení dvou menších tříd pro 

novou třídu MŠ 

MŠ – 1. třída  

Vyspravení podlahy Učebna matematiky  

Natření zárubní dveří ŠJ, ŠD, ředitelna 2.500,- 

Doplnění částí nábytku šatny 

podle počtu nově přijatých dětí 

MŠ 7.450,- 

Výměna dvou tabulí Učebna matematiky a 

českého jazyka 

51.328,- 

Myčka  Školní kuchyně 88.536,- 

Oprava varného kotle Školní kuchyně 8.929,- 

Oplocení zahrádky Pozemek   

Koberec  MŠ 5.235,- 

Nábytek - policový MŠ 7.200,- 

Police  MŠ 11.430,- 

Police  ŠD 3.240,- 

Psací stoly  MŠ 3.893,- 

 

 

 

2. Organizace vzdělávání 
2.1 Vzdělávací program 

   Výuka ve všech ročnících základní školy probíhala podle ŠVP ZŠ A MŠ CHLUM, R1/2007, 

motivační název Naše škola.  

   ŠVP byl doplněn dodatkem podle Opatření ministra č. MŠMT - 2647/2013-210 o témata 

z etické výchovy, dopravní výchovy, z ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí, z rodinné a sexuální výchovy, z finanční gramotnosti, obrany vlasti, korupce. 

   Témata byla zařazena do stávajících předmětů. Vyučující si je zařadili i do svých vlastních 

časových a tematických plánů učiva. 

 



2.2. Organizace vzdělávání a výchovy  
   Ve školním roce 2013/2014 měla škola celkem 7 tříd, s devíti postupnými ročníky. Na prvním 

stupni bylo 51 žáků, na druhém stupni 31 žáků, celkem 82 žáků na začátku školního roku. 

V průběhu roku se 4 žáci odstěhovali. 

 

2.3 Povinně volitelné předměty 

   Na druhém stupni školy byly vyučovány tyto povinně volitelné předměty: 

Základy administrativy   v 6. a 7. ročníku 

Informatika     v 6., 7. a 8. ročníku 

Mediální výchova    v 9. ročníku 

 

2.4 Zájmové útvary    

   Ve školním roce 2013/2014 se mohli žáci naší školy zapojit do těchto zájmových aktivit: 

 

Kroužek  Realizátor  

Angličtina pro MŠ   B. Kadeřábková 

Turistický kroužek M. Pecková 

Tanečky Š. Boumová (Bublíková) 

Háčkování, pletení   H. Kadlečková, B. Kadeřábková 

Konverzace AJ M. Křížová 

Keramický kroužek    J. Pšeničková 

Taneční kroužek (předtančení) J. Procházková 

Cyklistický kroužek – DA-BA   R. Bartoš 

Florbal P. Hochová, J. Dejmková 

 

 

2.5 Školní družina            

   Do školní družiny docházelo 30 žáků, tím byla naplněna její kapacita.  

   Vzdělávací program byl zaměřen jak na vzdělávací, tak na mimoškolní a zájmové aktivity 

v těchto oblastech:  1. Místo, kde žijeme  

2. Lidé kolem nás  

3. Lidé a čas  

4. Rozmanitosti přírody  

5. Člověk a jeho zdraví   
   Ve školní družině pracuje jedna vychovatelka. Provoz školní družiny je od 6:30 hodin do 7:30 

hodin a od 11:30 hodin do 16:30 hodin.  

    Výroční zpráva o činnosti školní družiny je přílohou této výroční zprávy. 

 

2.6 Mateřská škola 

   Od 1. září 2013 do mateřské školy docházelo 36 dětí. Byly rozděleny do dvou tříd – mladší 

děti a předškolní děti. 

   Provoz mateřské školy probíhá od 6:30 hodin do 16:30 hodin.  

   Vzdělávání je uskutečňováno podle RVP PV, je zpracováno do ŠVP pro předškolní 

vzdělávání, je rozčleněno do měsíčních a týdenních plánů.  



   V mateřské škole pracuje vedoucí učitelka pro MŠ a dvě další paní učitelky, celkem na 2,6 

pracovního úvazku. 

   Výroční zpráva o činnosti mateřské školy je přílohou této výroční zprávy. 

 

2.7 Školní jídelna 

   Ke stravování ve školní jídelně v letošním školním roce bylo přihlášeno 36 dětí, 78 žáků a 17 

dospělých. 

   Při sestavování jídelníčku je dbáno na „spotřební koš“, ve kterém jsou průběžně zastoupeny 

všechny doporučené potraviny s důrazem na zdravou stravu a spotřebu ovoce a zeleniny. 

Jídelníček je dálkově přístupný.  

   Ve školní jídelně pracují dvě paní kuchařky a vedoucí školní kuchyně, ta na poloviční 

pracovní úvazek.  

    Výroční zpráva o činnosti školní jídelny je přílohou této výroční zprávy. 

 

 

 

3. Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

3.1 Věková skladba pedagogického sboru (ZŠ, ŠD a asistentky pedagoga) 

 

< 30 let 31 - 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 60 let < Celkem 

4 6 2 0 0 12 

 

   Průměrný věk pedagogického sboru k 31. 8. 2014 je 36,2 let. 

 

3.2 Způsobilost pedagogických pracovníků 

   Devět pedagogických pracovníků školy mělo v tomto školním roce dokončené studium v 

oblasti pedagogických věd: 

1. stupeň     2 učitelky 

2. stupeň      4 učitelky 

management vzdělávání    1 učitelka 

vychovatelství   1 vychovatelka 

asistent pedagoga  1 asistentka 

    

   Tři pedagogičtí pracovníci nemají dosud studium v oblasti pedagogických věd ukončeno, dvě 

studují a jedna je ke studiu přijata (asistentka). 

 

Příjmení  Maturita  Bc. Mgr., MgA., 

Ing. 

Další 

kvalifikace 

Poznámky  

RA gymnázium  1. stupeň ZŠ   

ŠB pedagogické 

lyceum  

   Studuje 1. 

stupeň 



JD dětská sestra   Vychovatel, 

pedagog 

volného 

času UJAK 

 

MCH průmyslová 

škola 

  Asistent 

pedagoga 

 

BK gymnázium ekonomie ekonomie Pedagogika 

pro SŠ 

Přijata ke 

studiu  

1. stupně 

HK obchodní 

akademie 

 ZŠ – M, VT   

MK, uč. obchodní 

akademie 

 ZŠ – ČJ, AJ   

MK, as. rodinná škola    Přijata ke 

studiu AP 

MP gymnázium  ZŠ – ČJ, OV  Přijata ke 

studiu 

výchovného 

poradenství 

MP konzervatoř - 

absolutorium 

 JAMU, hra 

na klarinet 

  

JP učitelství pro 

MŠ 

školský 

management 

management 

vzdělávání 

Speciální 

pedagogika  

Přijata ke 

studiu DPS 

JP gymnázium   B2 NJ Studuje 

vychovatelství 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle úvazků (ZŠ, ŠD a asistentky pedagoga) 

 

ZŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ŠD AP Celkem úvazků 

3,000 5,041 1,000 0,750 9,791 

 

3.4 Specializované činnosti pedagogických pracovníků 

    Na škole pracovali ve specializovaných činnostech tito pedagogové: 

Činnost  Pedagog  

Koordinátor ŠVP Markéta Pecková 

Školní metodik prevence Radka Andrušíková 

Výchovný poradce Markéta Pecková 

Zdravotník školy Jana Dejmková 



Školní parlament Hana Kadlečková 

Speciální pedagog Jaroslava Procházková 

 

3.5 Nepedagogičtí pracovníci podle úvazků (ZŠ a ŠJ) 

 

Ze státního rozpočtu: 

Provozní zaměstnanci Školní jídelna Celkem úvazků 

2,500 2,500 5,000 

2 uklízečky, topička vedoucí ŠJ, 2 kuchařky  

 

   Účetní školy je hrazena z rozpočtu obce. Ostatní nepedagogičtí pracovníci ze státního 

rozpočtu, finančních prostředků poskytovaných škole prostřednictvím krajského úřadu. 

 

3.6 Údaje o pedagogických pracovnících (ZŠ, ŠD a AP) 

 

Pracovní 

zařazení 

Titul  Úvazek  Kvalifikace, 

aprobace  

Roků praxe 

Ředitelka školy Mgr. 1,000 Vedení, MŠ, 

MNGM 

25,83 

Učitelka  

 

Mgr. 

 

1,000 2. stupeň 

(OV, ČJ) 

14,18 

Učitelka  Mgr. 1,000 2. stupeň 

(M, VT) 

6,06 

Učitelka Mgr. 1,000 2. stupeň 

(AJ, ČJ) 

4,29 

Učitelka  Mgr. 1,000 1. stupeň 24,02 

Učitelka  MgA. 0,181 HV 17,97 

Učitelka   0,860 2. stupeň 

(studuje) 

4,02 

Učitelka   1,000 1. stupeň 

(studuje) 

4,86 

Učitelka  Ing. 1,000 SŠ 

ekonomie 

12,62 

Vychovatelka   1,000 vychovatelství 14 

Asistentka  0,500 AP 11,59 

Asistentka   0,250 Přijata ke studiu 0,74 

 

3.7 Asistentka pedagoga 

   Na škole pracovala jedna asistentka pedagoga ve třetím a šestém ročníku pro žáka se 

zdravotním postižením a pro žáka se vzdělávacími obtížemi ve smyslu SPU.  



   Asistentka má 11,59 roků uznané praxe a střední vzdělání a maturitní zkouškou. V letošním 

roce úspěšně zakončila studium pro asistenty pedagoga. Její úvazek celkem činil 20 hodin 

(50%). 

   Druhá asistentka pedagoga na školu nastoupila v prosinci 2013 (do té doby k žákovi 4. 

ročníku s diagnózou autismus docházela jeho babička), studium pro AP zahájí v září 2014. Její 

úvazek činil 10 hodin (25%).  

 

3.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Další vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit vedení školy. Přispívá 

k zavádění nových poznatků do vzdělávání žáků a celkově rozvíjí povědomí pedagogického 

sboru o novinkách ve světě pedagogických věd.  

   Přehled vzdělávacích akcí a seminářů ve školním roce 2013/2014 

Společné vzdělávání: 

Školení BOZP    všichni zaměstnanci školy   27. 8. 2013 

APLA, autismus    všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ  29. 10. 2013 

Školení první pomoci   všichni pracovníci školy  30. 8. 2013  

Školení k obsluze elektro   všichni pracovníci školy  říjen 2013  

Práce na IT a přenos informací všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ 31. 1. 2014 

 

Kadlečková Hana:  

Dovednosti na interaktivní tabuli   Praha    4. 12. 2013 

Program ČŠI iSET     Příbram   13. 5. 2014 

WOSA, vedení žákovského parlamentu Hrachov   celý rok 

 

Křížová Martina, uč: 

Program ČŠI iSET     Příbram   13. 5. 2014 

Funny and Effective English    Praha    22. 11. 2013 

 

Andrušíková Radka: 

Dobré ploty dělají dobré sousedy   Maranatha Sedlčany   9. 10. 2013 

Lidský mozek a osobnost    Maranatha Sedlčany   23. 10. 2013 

WOSA, pravěká historie    Kamýk  n/V   1. 11. 2013 

Autorské čtení     Sedlčany    6. 11. 2013 

Hejného metoda     Praha     23. 1. 2014 

WOSA      Kamýk n/V    14. 2. 2014 

Moudrost ukrytá v lidském těle   Maranatha Sedlčany   18. 2. 2014 

WOSA, novodobá historie    Kamýk n/V   7. 3. 2014 

Odpuštění      Sedlčany    2. 4. 2014 

Bolest těla      Sedlčany    30. 4. 2014 

WOSA, vycházka     Nečíň     30. 5. 2014 

Autorské čtení     Sedlčany    29. 5. 2014 

 



Procházková Jaroslava: 

Školská legislativa     Praha        18. 10. 2013 

Odměňování ve školství    Praha     13. 12. 2013 

Současná MŠ      Praha     27. 2. 2014 

Zákon o pedagogických pracovnících  Praha     9. 6. 2014 

 

Kadeřábková Blažena: 

Medvídkova zdravá strava    Příbram   5. 11. 2013 

Matematika činnostně na IT    Praha    9. 11. 2013 

Nová podoba periodické soustava prvků  Praha    jaro 2014 

Chemické výpočty složení roztoků   Praha    jaro 2014 

 

Pecková Markéta: 

Dovednosti s IT Smart Board   Praha     4. 12. 2013 

 

Pšeničková Jana: 

Kombinované studium     UK Praha   celý rok 

 

Chválová Monika: 

Studium pro asistenty pedagoga  VISK Praha   celý rok 

 

Bublíková Štěpánka: 

WOSA, pravěká historie    Kamýk  n/V   1. 11. 2013 

WOSA, portál Místo pro život   Kamýk n/V    14. 2. 2014 

WOSA, novodobá historie    Kamýk n/V   7. 3. 2014 

WOSA, vycházka     Nečíň     30. 5. 2014 

Kdo chodí v listí    Příbram   31. 10. 2013 

VŠ –  studium:    České Budějovice  celý rok 

 Didaktika Aj  

Reálie anglicky mluvících zemí 

Použití AJ na prvním stupni 

Gramatika 3,4 

 

3.9 Plnění dalších úkolů pracovníky školy 

 

Pracovník - zkratkou Další úkoly 

MP Kabinet ČJ, OV, učitelská knihovna, koordinátor ŠVP, výchovný 

poradce, metodik pro ČJ, uvádějící učitel 2. stupně 

MK Kabinet AJ, NJ, INF, metodik pro cizí jazyky a projektové učení  

MP Kabinet HV 

JP Kabinet TV, sklad učebnic, speciální pedagog, ředitelka školy  

JD Kabinet ŠD, zdravotník školy, školní úrazy 

HK Kabinet M, F, manažer ICT, metodik pro M, školní parlament,  

dotační a grantová řízení 



RA Ovoce do škol, školní metodik prevence, preventista pro zdravý 

životní styl, metodik pro první stupeň ZŠ, uvádějící učitel 1. 

stupně 

JPŠ Kabinet D, PŘ, Z, metodik EVVO, vedení spisovny školy 

ŠB Kabinet PV, VV, PR manažer, žákovská knihovna školy 

BK Kabinet CH, kabinet 1. stupně 

 

 

 

4. Údaje o žácích, výsledcích výchovy a vzdělávání 

4.1 Údaje o přijímání žáků  

   Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2013/2014 proběhl dne 17. ledna 2013. 

Zápis provedly učitelky prvního stupně, které se především zaměřovaly na logopedické 

problémy budoucích žáků a na celkovou školní zralost dítěte. Zapsáno bylo 8 dětí. Na základě 

žádosti rodičů byl pak přijat ještě jeden žák v srpnu 2013. Do prvního ročníku tak v září 2013 

nastoupilo 9 žáků.  

   Další dva žáci byli přijati od září 2013 do čtvrtého ročníku a jeden žák do sedmého ročníku. 

 

4.2 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2013/2014 

 

Ročník  Počet žáků 

k 15.9. 

2012 

Počet žáků k  

27. 6. 2013 

Rozdíl v počtu 

žáků 

Celkem ukončilo 

školní rok žáků 

1. 9 9  9 

2. 13 12 -1 (odstěhování) 12 

3. 13 13  13 

4. 9 8 -1 (odstěhování) 8 

5. 7 7  7 

6. 7 7  7 

7. 11 9 -2 (odstěhování) 9 

8. 7 7  7 

9. 6 6  6 

Celkem 82 78 -4 (odstěhování) 78 

 

4.3 Počet vydaných správních rozhodnutí (od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014) 

    

Rozhodnutí  Počet 

O přijetí do 1. ročníku pro rok 2014/2015 10 

O přijetí do 1. ročníku 2013/2014 po zápisu 1 

O nepřijetí k povinné školní docházce 0 

O odkladu povinné školní docházky 0 

O přijetí do vyššího ročníku 3 



O povolení individuálního vzdělávání žáka 0 

O povolení vzdělávání podle IVP 6 

O dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 

O opakování ročníku ze zdravotních důvodů 0 

O pokračování ve vzdělávání 10. rokem 0 

O nepřijetí do vyššího ročníku 0 

Celkem  20 

 

   Celkem bylo v daném období použito 137 čísel jednacích - 39 od září do prosince 2013 a 98 

čísel jednacích od ledna do června 2014 – jsou to např. rozhodnutí o přijetí do MŠ, o uvolnění 

žáka, potvrzení o kvalifikaci, potvrzení o zaměstnání, rozhodnutí o přijetí do ZŠ, o nepřijetí do 

MŠ, přijetí ke vzdělávání do jiného ročníku než je první, povolení vzdělávání podle IVP. 

 

4.4 Výsledky výchovy 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala na vysvědčení 0 0 

Napomenutí třídního učitele 3 0 

Důtka třídního učitele 0 1 

Důtka ředitele školy 0 0 

Snížená známka z chování o jeden stupeň 0 0 

Snížená známka z chování o dva stupně 0 0 

 

   Ve školním roce spolupracovala škola s kurátorkami pro děti a mládež z odboru sociálních 

věcí MÚ Sedlčany, pro které na jejich žádost vypracovávala posudky o chování a vzdělávání 

ve škole na několik žáků, v jejichž rodinách byl stanoven dohled nad výchovou nezletilých. 

 

4.5 Výsledky vzdělávání – přehled o prospěchu žáků k 27. 6. 2014 

  

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Žáci s 

SPU 

1. 9 9 0 0 0 

2. 12 11 1 0 1 

3. 13 10 3 0 1 

4. 8 4 4 0 1 

5. 7 4 3 0 0 

6. 7 1 6 0 1 

7. 9 3 6 0 1 

8. 7 7 0 0 0 

9. 6 1 5 0 1 

Celkem  78 50 28 0 6 

 

 



4.6 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 Omluvených Neomluvených 

Celkem  Průměr na 

žáka 

Celkem  Průměr na 

žáka 

1. pololetí (82 žáků) 2806 34,22 0 0 

2. pololetí (78 žáků) 3422 44,87 0 0 

Celkem za školní rok  

(80 žáků) 

6228 77,85 0 0 

 

4.7 Uplatnění absolventů školy 

 

Počet vycházejících 

žáků, odcházejících 

na střední školy 

Studium oborů s maturitní 

zkouškou 

Studium oborů s výučním listem 

gymnázium SOŠ SOU 

7 2 3 2 

 

Rozdělení přijatých žáků na SŠ podle ročníků:  
z 9. ročníku -  6 žáků  

z 5. ročníku – 1 žák 

 

4.8 Realizované akce školy ve školním roce 2013/2014 

A. Minimální preventivní program 

   Základní škola měla v letošním školním roce opět zpracovaný Minimální preventivní 

program zaměřený na: 

Metodické a koordinační činnosti 

 Seminář pro pracovníky školy APLA (autismus) 

 Beseda pro žáky 2. stupně Vliv hudby (Mgr. L. Votoček) 

 Beseda pro žáky 1. stupně Zdravé potraviny (Mgr. L. Votoček) 

 Přednáška pro 5 - 9. ročník o drogách (J. Presl) 

 Dotazník na PC o třídním klimatu 

 Dotazník k tématům z prevence 

 Dotazník na PC AŠSK o pohybových aktivitách 

 Testování školních dovedností v 5. a 9. ročníku 

Informační činnosti 

 Školní nástěnka během roku 3x aktualizovaná 

 Předávání informací ostatním pracovníkům školy  

 Aktualizace kontaktů poraden, linek bezpečí  

 Získání nových informací na schůzi metodiků v Příbrami a na přednáškách 



Poradenská činnost: 

 Řešení problémů ze schránky důvěry – 3 krát  

 Řešení vandalství žáků (odmontované kohouty u topení, rozbitá skleněná výplň, 

hygiena na chlapeckých záchodcích, zničené židle, počmárané lavice, …)  

 Řešení šikany a sexuálního chování (vztah chlapců 7. ročníku ke spolužačce) 

 Řešení záškoláctví u 1 chlapec z 5. ročníku  

 Zavedení monitorovacího sešitu u 4 žáků (2 na druhém stupni, dva na 1. stupni)  

 Třídní trio schůzky (rodič, učitel, žák) na podzim a na jaře  

 Získávání informací lze na webových stránkách školy, nástěnce, u vedení školy 

 Spolupráce s PPP, hasiči, Apla, VISK, Drop In, Maranatha, MP Příbram 

 

B. Školní soutěže 

 V letošním školním roce byla pro žáky uspořádána soutěž ve sběru hliníku, ve sběru 

papíru.  

 Na obou stupních školy také proběhly soutěže v recitaci.   

 Školní družina pozvala žáky na soutěž o nejlepšího střelce ze vzduchovky.  

 Hasiči pro naše žáky i pro žáky z okolí uspořádali branný závod Bubu Cup. 

 Mladí hasiči uspořádali soutěž v uzlování 

 Nejstarší žáci připravili pro své mladší spolužáky sportovní den v parku. 

C. Soutěže jiných organizací 

    Žáci naší školy se zúčastnili těchto soutěží pořádaných organizacemi v okolí: 

Soutěž  Kde  Poznámka  

Vytrvalostní běh  Sedlčany 10 žáků (5. místo  

B. Dejmková za čas 06:53,5) 

Pan Zkumavka Internetově 8. + 9. ročník 

Zkusme si to  SOU Sedlčany 7 žáků 

A je to  SOU Červený Hrádek 3 žáci 

Přírodovědný klokan Příbram D. Hochová 62 bodů,  

69. místo ze 450 

Dějepisná olympiáda Příbram 1 žákyně – H. Kasová 

Olympiáda v ČJ Příbram 2 žákyně  

(10. místo D. Hochová) 

Skokan a Borec Sedlčany  3 žákyně 

Chemická olympiáda Chlum  5 žáků 

DA-BA Chlum  1. – 5. ročník 

Anglický jazyk Praha  5. ročník 

Carmina Sedlčany  2. stupeň 

Sedlčanská růže Sedlčany  1. stupeň 

Župní soutěž Nalžovice Mladí hasiči 

T-ball Sedlčany Starší žáci 

Dublovický slavík Dublovice  Mladší žákyně 

M ČR v hasičském sportu Přerov Mladí hasiči 

 



D. Kulturní, společenské a ostatní aktivity školy 

Září: 

 Školní parlament vyjel do Hrachova. 

 Projektové vycházky se rozjely ve školní družině. 

 Sportovní den s organizací DA-BA přivítali žáci prvního stupně. 

 Dřevíčkova dílnička byla letos pěkně náročná. 

 Nacvičovali jsme požární poplach.  

 Klima třídy jsme zkoumali na portálu www.proskoly.cz 

 

Říjen: 

 Školní družina vyšla s fotoaparáty - dvě vycházky WOSA. 

 Hlasovali jsme v projektu Dětský čin roku. 

 Draci našich žáků i jejich rodičů se honili ve větru při Drakiádě. 

 Žáci z prvního stupně a předškoláci shlédli v KDJS Sedlčany pohádku Broučci. 

 

Listopad: 

 S výtvarníkem Petrem Sůsou besedovali žáci dvou nejstarších ročníků. 

 Byl připraven dotazník pro druhý stupeň, který mapoval témata ke 

školnímu preventivnímu programu. 

 11. listopadu jsme lampionovým průvodem přivítali svatého Martina, který sice sám na 

bílém koni přijel, ale sníh nám nepřivezl. 

 Školní parlament se zúčastnil zasedání v Hrachově. 

 Žáci 5. až 9. ročníku vyjeli do Fauny Hrachov a prohlédli si nejen zde chované 

živočichy, ale měli i připravený velmi zajímavý pořad „Pomáháme zvířatům“. 

 Celý první stupeň si při společném vyučování připomenul výročí sametové revoluce a 

vyvěsil nový školní prapor. 

 Muzeum Sedlčany a výstavu Vystěhování Sedlčanska navštívili žáci 8. a 9. ročníku. 

 Nejstarší žáci se podívali na Úřad práce do Příbrami, aby se dověděli informace nutné 

k jejich volbě povolání. 

 Ve družině probíhaly Pohádkové dny a děti si samy nacvičily divadelní představení O 

červené karkulce. 

 Připravili jsme informační leták ke třídním schůzkám. 

 Pro Občanské sdružení Život dětem jsme prostřednictvím prodeje jejich výrobků 

vydělali 435,-Kč. 

 Žáci prvního stupně navštívili jak místní knihovnu, tak i knihovnu v Sedlčanech. 

 Školní parlament pracuje na projektu výukové zahrádky. 

 27. 11. nám studenti Střední zdravotní školy v Příbrami ukázali dovednosti nutné 

k poskytnutí první pomoci. 

 V pátek 29. 11. proběhl tradiční vánoční jarmark a zpívání u vánočního stromečku. 

 Ve spolupráci se správcem internetových stránek jsme sestavili KALENDÁŘ pro rok 

2014 z fotografií z akcí školy. 

 



Prosinec: 

 Organizace DA-BA připravila pro žáky z cyklistického kroužku a pro školní družinu 

vycházku s opékáním špekáčků. 

 2. a 4. ročník navštívil sedlčanskou knihovnu. 

 Nejstarší žáci připravili pro ostatní mikulášskou nadílku. 

 Školní parlament stále pracuje na projektu školní výukové zahrady. 

 Přivítali jsme rodiče budoucích prvňáčků před jejich zápisem. 

 Na Adventní ťukání nás do KDJS Sedlčany pozvala ZUŠ. 

 Ve středu 11. 12. zazpívala děvčata z prvního stupně školy na předvánočním setkání 

důchodců na Chlumu vánoční koledy.  

 Předškoláci vyrazili do sedlčanského muzea na výstavu betlémů. 

 Nacvičili jsme a široké veřejnosti předvedli vánoční besídku.  

 Připravili jsme se i na koncert žáků školy v kostele sv. Václava 23. prosince.  

 

Leden: 

 Zúčastnili jsme se průzkumu AAS ČR, který byl zaměřen na sportování dětí a žáků. 

 Zapsali jsme nové prvňáčky pro příští školní rok (16.1.). V jejich „první zkoušce“ jim 

pomáhaly pohádkové postavy – vodník, víla a princezna.  

 Pracovali jsme na nové interaktivní tabuli, kterou jsme umístili na první stupeň. 

 Ke konci měsíce odjeli osmáci a deváťáci na vyhlášení nejlepších chemiků do Veselí 

nad Lužnicí. 

 Zabruslili jsme si – všichni žáci a jejich učitelky - na zimním stadionu v Sedlčanech. 

 

Únor: 

 Měsíc únor pro nás začal jarními prázdninami. 

 V dotazníku jsme vyjádřili svůj názor na efektivitu vlastního učení. 

 Testovali jsme své schopnosti a dovednosti na portálu www.proskoly.cz 

 Společně jsme si zatančili a zazpívali na karnevalovém karaoke v tělocvičně.  

 Děti z MŠ se zasmály u divadelního představení „V kufru“.  

 Školní parlament se sešel se zahradnicí, aby s ní konzultoval možnosti osázení školní 

výukové zahrádky vhodnými rostlinami.  

 

Březen: 

 První týden jsme vyrazili na lyžařský výcvik a ozdravný pobyt na Monínci. 

 Začali jsme budovat výukovou zahrádku. 

 Podívali jsme se na divadlo: Jak medvědi vařili. 

 Četli jsme babičkám v Klubu důchodců Nalžovice. 

 Vyfotili jsme se na společné třídní pamětní fotografie, letos byly panoramatické. 

 Připravili jsme předtančení na školní ples. 

 Do školy zavítalo několik babiček, aby nám četlo z jejich oblíbených knih. 

 

 

http://www.proskoly.cz/


Duben: 

 V dubnu se naši žáci rozjeli do Sedlčan a navštívili v muzeu výstavu Ze života hmyzu. 

 Školní parlament byl na výjezdním zasedání v Hrachově. 

 Mateřská škola navštívila Čapí hnízdo u Olbramovic. 

 Hasiči vyrazili na jarní soustředění na Vysoký Chlumec. 

 V rámci Dne Země jsme navštívili sběrný dvůr a čistírnu odpadních vod v Sedlčanech. 

 Žáci prvního stupně se jeli do Centra ochrany fauny Hrachov na program k ochraně 

přírody. 

 Zadováděli jsme si na Čarodějnickém reji s maskami a soutěžemi. 

 Nacvičovali jsme požární poplach. 

 Vyplnili jsme dotazníky k prevenci na škole s tématem Moje problémy. 

 

Květen: 

 Děti ze školní družiny se vydaly fotografovat zámecký park a svoje fotografie potom 

umístily na portál Místo pro život. 

 V 5. a 9. ročníku proběhlo testování žáků z matematiky, českého jazyka a anglického 

jazyka. Nejlépe byli připraveni: 

Matematika 9   70%   B. Dejmková,  

AJ 9    88%   E. Fiala,  

ČJ 9    76%   E. Fiala,  

Matematika 5   85%  L. Chudárek, 

AJ 5    54%   O. Pecka,  

ČJ 5    77%   O. Pecka. 

 Připravili jsme besídku ke Dni matek pro všechny naše maminky. 

 Školu jsme otevřeli veřejnosti při Dnu otevřených dveří. 

 Na Májovém poetickém večeru v sedlčanské knihovně zarecitovala naše žákyně Anička 

Čížková. 

 Předškoláci a žáci prvního stupně sledovali Jarní ťukání v KDJS Sedlčany. 

 Žáci prvního stupně navštívili při svém výletě Hornické muzeum v Příbrami. 

 Velkým zážitkem, ale i velkou zodpovědností, bylo jistě vystoupení našich žáků v 

domově seniorů v Sedlčanech. 

 A poslední den měsíce května jsme strávili všichni společně na tradičním Pohádkovém 

lese v zámeckém parku Nalžovice, který byl věnován dětem k jejich svátku. 

 Kytičkový den – 14.5. Český den proti rakovině pro společnost BENKON Benešov 

 2 volné dny 2. a 9. května 

 

Červen: 

 Školní družina se dvakrát sešla se studenty vysokých škol, kteří pro děti připravili 

zajímavá odpoledne se soutěžemi a hrami. 

 Děti mateřské školy a prvního stupně školy si zadováděly při bublinkové show 

s diskotékou a malováním na obličej svých paní učitelek. 



 Nejstarší žáci vyrazili do Prahy. Poprvé na fotografickou výstavu s pracovní dílnou do 

DOXu Tichá síla LIU CHIU  o lidských právech, a podruhé do památníku 

Heydrichiády. 

 Pan Bauer učil 3. a 5. ročník o druhé světové válce zajímavými novými formami. 

 Školní parlament zavítal do Centra ochrany fauny v Hrachově. 

 MŠ a 1. - 4. ročník navštívili představení žáků dublovické školy Královna Koloběžka v 

KDJS. 

 Dvoudenní výlety na školní chatu na Sejce uspořádali i žáci 6. a 7. ročníku a 8. a 9. 

ročníku. 

 Projektový den na Albertových skalách si užili prvňáci, druháci a čtvrťáci.   

 2. a 4. ročník navštívil Království železnic v Praze. 

 Byli jsme i na Rozhledně Veselý vrch u Mokrska. 

 Školní výlet 6. a 7. ročníku směřoval na Husitské dny do Tábora 

 Podívali jsme se do Městského muzea v Sedlčanech. 

 Došli jsme také k památníku druhé světové války na Cestě Zlomených křídel. 

 Žáci i zaměstnanci školy vyplnili dotazník evaluace školy. 

 Žáci 9. ročníku dokončili celkem 7 čísel školního časopisu ŠKOLNÍK – ŠKOLNÍ 

OBČASNÍK 

 

E. Projektové dny a projektová výuka 

   Školní jídelna se připojila k projektu Naše posvícení, organizace Jeden svět na školách, kdy 

se vařilo pouze z místních surovin. Žáci pekli domácí chleba a vařili čaj z přírodnin. 

   Každý měsíc byl stanoven projektový týden. Všichni pracovníci školy si v rámci svých 

pracovních náplní připravovali zajímavé hry, cvičení, soutěže, jídla, učivo,… vždy se společnou 

tématikou. Projektové týdny posloužily nejen k lepší komunikaci mezi jednotlivými 

zaměstnanci navzájem, ale hlavně učily naše žáky, že informace získané v jednom předmětu, 

lze hravě využít i v ostatních vyučovaných předmětech a v praktickém životě.  

   Témata: 

Září:    TÝDEN NÁVRATU DO ŠKOLY 

Říjen:   DRAČÍ TÝDEN 

Listopad:  TÝDEN BAREVNÉHO LISTÍ 

Prosinec:  VÁNOČNÍ TÝDEN 

Leden:  TÝDEN O ŽENÁCH  

Únor:   TÝDEN ZIMNÍCH SPORTŮ 

Březen:  TÝDEN KNIHY 

Duben:  DOPRAVNÍ TÝDEN 

Květen:  KYTIČKOVÝ TÝDEN 

Červen:  TÝDEN ZDRAVÉ STRAVY 

   V říjnu si žáci 3. a 5. ročníku založili Stranu ochrany přírody a věnovali se některým 

přírodním aspektům: vařili dýňový džus, hrabali listí, krmili lesní zvěř, připravili banánový 

koktejl, pečovali o bezobratlovce v třídním insektáriu. 

 

 



F. EU OP-VK 

    Do tohoto projektu se škola zapojila již v druhém pololetí školního roku 2011/2012 a v 
letošním školním roce byl projekt ukončen. 

   V srpnu 2013 byla poslána 3. monitorovací zpráva, která byla přijata a schválena.  

   Celý školní rok pedagogický sbor dokončoval práci na didaktických výukových materiálech, 

na dokumentaci a učitelé se školili v oborech ITC, přírodních vědách a v anglickém jazyce. 

   Dále byly dočerpány finance z rozpočtu dotace. Z peněz bylo dokoupeno programové 

vybavení PC, CD přehrávače, data-projektor, interaktivní tabule, reproduktory. 

   Na začátku února byla odeslána 4. monitorovací zpráva, k níž byly přiloženy všechny 

didaktické výukové materiály, dokumenty (seznamy vzdělávacích materiálů, záznamové archy 

a prezenční listy) a osvědčení o absolvovaných školeních. Monitorovací zpráva byla přijata a 

schválena, přičemž nebyla uznána dvě osvědčení a jedna sada výukových materiálů. Vše bylo 

napraveno do odeslání konečné monitorovací zprávy v červenci 2014. Ta byla schválena 

MŠMT dne 19. 8. 2014 a projekt tím byl po formální stránce dokončen. 

 

G. Projekt WOSA 

   Od konce školního roku 2012/2013 je Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram 

zapojena do projektu WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti, který 

realizuje Sdružení obcí Sedlčanska. Projekt bude ukončen ve školním roce 2014/2015. 

   Projekt je rozdělen do 4 hlavních aktivit: 

Aktivita 1: Zapojena paní starostka Jana Pšeničková. 

V rámci této aktivity je vytvořen archiv textů a článků, v nichž byli osloveni pamětníci v obci. 

(Paměť regionu). Cílem je zachovat historii obce. 

Aktivita 2: Zapojena paní Štěpánka Bublíková (Boumová), Mgr. Radka Andrušíková. 

Paní učitelky se účastní různých seminářů v oborech historie, zajímavosti v obci, o novodobých 

dějinách (jeden blok lektorovala R. Andrušíková s názvem Sametová revoluce), o možnostech 

využití vycházek  

R. Andrušíková si zpracovala: 

1) OBČAN: téma Volby, vznik nové strany (odučeno říjen 2013) 

2) OBČAN: téma Sametová revoluce (odučeno listopad 2013) 

3) HISTORIE: téma období po 2 sv. válce po „sametové revoluci“  

Š. Bublíková (Boumová) zpracovala: 

1) OBEC: Chlum a Albertovy skály 

2) OBEC: Léto a naše vesnice 

Aktivita 3: Zapojena paní Jana Dejmková. 

   Školní družina se účastnila 5 didaktických vycházek po okolí společně s fotografem M. 

Voříškem, které byly zpracovány na portál Místo pro život. 

   Témata: 1) Řemesla na kostele sv. Václava 

2) Jak si pohrál podzim v parku? 

3) Významné budovy v obci 

4) Návštěva v truhlářské dílně 

5) Jak nám slouží místní park? 

   Dále se družina účastnila dvou her, které pro ně připravili studenti VŠ. 

  1) Bez kyslíku 

  2) Dobývání hradů 

Aktivita 4: Zapojena Mgr. Hana Kadlečková 

   Vybraní žáci se účastnili ve školním roce 2013/2014 šesti zasedání žákovského parlamentu 

v Hrachově pod vedením p. Boubala a čtyř zasedání ve škole (v rámci projetu WOSA). Na 

těchto zasedáních se učili pravidla komunikace, rozvíjeli verbální i neverbální komunikaci, 



účastnili se různých didaktických her pro rozvoj osobnosti a posílení sebedůvěry. Dále se 

zabývali tématikou související se vzděláváním, životem v obci, chodem školy. 

   Žáci ve škole prosazovali své zájmy (například si zvolili oběd, který jim paní kuchařky 

uvařily, prosadili obnovení vybavení školy – nové lavice, židle), a začali s realizací jimi 

vybraného projektu Výuková relaxační zahrádka. O tomto projektu jednali se starostkou obce 

a ředitelkou školy, které souhlasily s tímto projektem, a společně se dohodli na vhodném místě 

pro vybudování zahrádky. Žáci se zamysleli nad tím, jak by zahrádka měla vypadat, k jakému 

účelu bude používána a co se na ní bude nacházet. V tom jim pomohly dotazníky, které rozdali 

žákům ve škole a které následně vyhodnotili. K vytvoření návrhu plánu zahrádky si přizvali 

zahradnici, která jim pomohla s výběrem rostlin, keřů, stromů, bylin a s uspořádáním zahrádky. 

Následně se zapojila do projektu celá škola, včetně školní družiny. Všichni žáci pomáhali 

s úpravou terénu, sázením stromků, bylin a vytvořením cestiček. Projekt v tomto školním roce 

nebyl dokončen a jeho realizace bude pokračovat v následujícím školním roce. 

   Díky projektu WOSA bylo škole zapůjčeno 25 notebooků značky HP, které byly vybaveny 

operačním systémem WIN 8, a do školní družiny 5 fotoaparátů.  

 

 

 

 

5. Řízení školy 

   Od srpna 2013 řídí školu Mgr. Jaroslava Procházková, která byla jmenována do této funkce 

po konkurzu. Ten proběhl v květnu 2013. 

 

5.1 Spolupráce s rodiči 

   Třídní schůzky probíhají formou TRIÍ – kdy se rozhovoru účastní nejen zákonný zástupce a 

učitelka, ale i žák. Tak jsou zabezpečeny stejný objem a obsah informací pro všechny strany 

účastnící se vzdělávacího procesu. Lze také ihned reagovat na situace, které při vzdělávání žáka 

nastaly, popřípadě si nechat žákem některé jeho aktivity a nejasnosti vysvětlit. Třídní schůzky 

touto formou se konaly v listopadu 2013 a v dubnu 2014.  

   Zákonní zástupci podepsali formulář, ve kterém souhlasí s poskytováním informací o svém 

dítěti buď pouze jednomu zákonnému zástupci, nebo oběma zákonným zástupcům z řad rodičů. 

Pěstouni ani opatrovníci v řadách našich zákonných zástupců nejsou.  

   Informace jsou poskytovány i třetí osobě, ale pouze na základě písemné plné moci – 

v letošním roce nebylo použito.  

   Zákonní zástupci poskytují také souhlas s uveřejňováním fotografií svých dětí na 

propagačním a prezentačních materiálech školy.  

   Další informace zákonných zástupců směrem ke škole se týká zdravotního stavu dítěte 

vzhledem k možnostem jejich vzdělávání či jejich účasti na mimoškolních aktivitách.  

   Rodiče jsou ve škole vždy vítáni, snažíme se vzájemně vyřešit každý problém.  

   

   Ve spolupráci s rodiči byly uspořádány tyto akce: 

 Schůzka s rodiči nových prvňáků 

 Beseda s rodiči budoucích prvňáků 

 Zápis do prvního ročníku pro další školní rok 

 Vánoční jarmark 

 Vánoční besídka 



 Ples školy 

 Besídka ke Dni matek  

 Den otevřených dveří 

 Pohádkový les 

 Rozloučení s budoucími školáky 

 Závěr školního roku 

 

Sponzorské dary škole od SRDPŠ: 

 Balíček sladkostí k Mikulášské nadílce pro 1. – 9. ročník dne 5. 12. 2013 

 Pronájem ledu na bruslení pro 1. – 9. ročník dne 30. 1. 2014 

 Doprava do Fauny Hrachov pro 5. – 9. ročník v listopadu 2013 

 Zaplacení Bubnování pro 1. - 4. ročník dne 10. 1. 2014 

 Odměny na konci školního roku 200,- Kč na jeden ročník dne 27. 6. 2014 

 Proplacení Bublinkové show pro 1. – 5. ročník dne 4. 6. 2014 

 Zaplacení Karaoke pro ŠD a MŠ dne 19. 2. 2014 

 

Sponzorské dary škole: 

 Sazenice stromků pro osazení výukové zahrádky – J. Sůsa 

 Chrániče kolen pro florbal – Šimkovi 

 Dvě tuny drti na cestičky u výukové zahrádky – SÚS Sedlčany 

 Dárkové předměty – MP Příbram 

 Vánoční stromek – A. Chlastáková 

 Nařezaný materiál ke zhotovení ptačích budek – P. Rubant LBR 

 Papír na kreslení – M. Pešička 

 Vybavení pro kreslení pro 1. ročník – RICOH 

 Suma 10.000,- Kč – Turistická provozní Praha 

 Židle do školní jídelny - SRPDŠ 

 

5.2 Spolupráce se školskou radou 

   Školská rada se letos sešla při schvalování výroční zprávy pro rok 2012/2013 v říjnu 2013. 

Na jaře 2014 při předávání informací ředitelkou školy o rozhodnutí okresního soudu Příbram 

ve sporu s bývalým zaměstnancem školy.  

   Učitele při jednání školské rady zastupují H. Kadlečková, M. Pecková, Š. Bublíková; 

zřizovatele J. Pšeničková, R. Bouček, J. Mašková; rodiče H. Švagrová, J. Čekalová, L. 

Šimková.  

 

5.3 Spolupráce s dalšími organizacemi 

   Škola při své výchovně vzdělávací činnosti spolupracovala s těmito organizacemi: 

Mateřská škola Chlum  

MP Příbram – zajištění materiálů k prevenci 

Komunitní centrum Lukášek – výstava prací žáků v centru 

Knihovna Nalžovice – exkurze 

Knihovna Sedlčany - exkurze 



Klub důchodců Nalžovice – recitace a čtení babičkám 

ČHJ Nalžovice – kroužek mladých hasičů 

PPP Příbram – zajištění vyšetření žáků s SPU 

Odbor školství MěÚ Sedlčany – dohled nad žáky ze sociálně slabých rodin 

DA-BA Sedlčany – organizace běžeckých a cyklistických dopolední pro žáky školy 

APLA – práce s žáky s autismem 

Drop In – přednáška 

Maranatha – samostudium metodika prevence 

Městské muzeum Sedlčany  - návštěva výstav, výtvarné dílny, přednášky 

KDJS – divadelní a pěvecká představení 

Informační centrum Sedlčany – informace a informační materiály 

Turisté Sedlčany – společné akce 

 

5.4 Pedagogická rada 

   V letošním roce se pedagogická rada sešla šestkrát – přípravný týden, první čtvrtletí, pololetí, 

třetí čtvrtletí, závěr klasifikace školního roku, konec školního roku.  

   O pedagogických radách jsou vedeny písemné záznamy s podpisy přítomných, nebo těch, 

kteří zápis četli. 

   Současně se schází tým pracovníků školy z různých částí organizace na provozních poradách. 

Ty jsou svolávány buď každý měsíc, nebo při důležité situaci. Letos to bylo celkem třináctkrát. 

 

5.5 Stížnosti na činnost školy 

   Ve školním roce 2013/2014 byly ředitelkou školy šetřeny celkem čtyři stížnosti na činnost 

učitelky školy – řešeno: osobním pohovorem ředitelky školy s dotčenou učitelkou, ústním 

napomenutím učitelce školy, sepsáním směrnice o nutnosti informovat ředitelku školy a 

stanovením zástupnosti ředitelky školy, konzultací s dotčenou učitelkou. 

   

5.6 Údaje o spolupráci s odborovou organizací  

   Na škole působí odborová organizace, která je pravidelně informována o personálních a 

ekonomických otázkách školy:  

 proškoleni zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, 

 platové zařazení zaměstnanců podle daných tarifů následující, 

 informace o rozvázání pracovního poměru, 

 zpráva o hospodaření organizace,  

 rozvrh výuky,   

 rozvrh dohledů nad žáky,  

 rozvržení pracovní doby provozních zaměstnanců,  

 rozvržení provozu školy, 

 kritéria odměn, 

 nové pracovní poměry,  

 přidělení rozpočtu na platy pro naši organizaci,  

 stanovení osobního příplatku a odměn,  

 kritéria pro stanovení odměn,  



 úprava směrnice k cestovním náhradám podle platné vyhlášky, 

 zásady čerpání FKSP pro rok 2014.  

    

5.7 Údaje o revizích 

   Všichni pracovníci prošli pravidelným ročním školením k problematice BOZP. Kontrolní 

orgány prováděly prověřování situace na pracovištích každé pololetí a byly odstraněny některé 

nedostatky  - zavěšení hasicích přístrojů, upevnění stojacích hasicích přístrojů, upevnění 

bezpečnostní pásky ve dveřích MŠ, elektro revize v celé budově, hmotnostní označení zatížení 

regálů po celém provozu, instalace zábradlí v kotelně, určení vlivu prostředí budov. 

   Ostatní revize probíhaly podle stanoveného plánu.  

Revize  Čas  

Revize spalinové cesty leden 

Revize nářadí v tělocvičně podzim 

Elektro revize + spotřebiče prosinec 

BOZP školení srpen 

PO, BOZP (Jindřich) leden, duben, červenec, říjen 

Hasicí přístroje  říjen 

Čištění komínů duben, říjen 

 

5.8 Archiv 

   Vedením archivu byla pověřena Jana Pšeničková. Po rozdělení archiválií podle data uložení 

byl požádán Státní archiv Příbram o převzetí archiválii, které už nemusí být nadále uloženy 

v organizaci. Po provedené kontrole byly archiválie převzaty k trvalému uložení do Okresního 

archivu v Příbrami.  

 

5.9 Inventarizace majetku 

   Inventarizace hmotného i nehmotného majetku probíhala podle předem stanoveného plánu 

ke konci kalendářního roku 2013. Byl zkontrolován a spočítán všechen majetek organizace i 

majetek, který je organizaci propůjčován zřizovatelem.  

   Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 je součástí příloh této zprávy.  

   Zpráva za rok 2014 bude zhotovena v lednu 2015.  

   Hospodářský výsledek za rok 2013 byl kladný, nevyčerpané prostředky zřizovatel organizace 

určil na nákup dvou kusů tabulí do tříd druhého stupně školy. 

 

6. Poradenské služby 

6.1 Kariérové a výchovné poradenství 

   Ve škole zajišťuje kariérové a výchovné poradenství výchovný poradce Mgr. Markéta 

Pecková podle předem stanoveného plánu.  

   Zajišťuje kontakt mezi školou, žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a specifickými 

poruchami chování (SPCH) a jejich rodiči. Pomáhá žákům devátého ročníku při volbě střední 

školy, zajišťuje propagační materiály středních škol. Organizuje setkání rodičů, žáků a učitelů 

při problémech jejich dětí s některou oblastí vzdělávání či výchovnými problémy ve škole. 

   Zpráva o činnosti výchovného poradce je přílohou této zprávy. 



6.2. Prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů  

   Ve škole zajišťuje prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů školní 

preventistka Mgr. R. Andrušíková.  

   Zpráva o činnosti v oblasti prevence je součástí příloh této zprávy. 

 

6.3. Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování  

   Na 1. stupni byla práce vedena třídními učitelkami a pod dohledem pedagogicko-

psychologické poradny na základě diagnóz a zpráv. U dvou žáků spolupracovala asistentka 

pedagoga. Žáci s SPU a SPCH pracují na základě sepsaného individuálního vzdělávacího plánu 

(IVP). V průběhu školního roku byla SPU diagnostikována dalšímu žákovi z druhého ročníku. 

   Na 2. stupni se učitelé soustředili na jednotlivé žáky s SPU v rámci svých výukových 

předmětů, hlavně na plnění individuálního přístupu, kladné motivace a využití PC programů 

tam, kde běžné metody nestačily. Tito tři žáci také pracují na základě sepsaného a schváleného 

IVP, jeden za pomoci asistentky pedagoga. 

 

 

 

7. Údaje o výsledcích kontrol  
   V letošním školním roce proběhly tyto kontroly: 

 KHS Středočeského kraje, pracoviště Příbram – rozšíření kapacity MŠ povolila 

 Revize tělocvičny, nářadí a náčiní – bylo nutné opravit pískoviště 

 Účetní audit třikrát – směrnici o inventarizaci bude nutné v letošním roce ještě doplnit 

 OSSZ Příbram – bez problémů 

 ZP Příbram – bez problémů 

 BOZP a PO – viz kapitola 5.7 

 Revize elektro – porušení přístroje revizní technik buď znehodnotil, nebo opravil 

 Státní archiv Příbram – bez problémů 

 ČŠI – řešila stížnost obyvatele obce, ve dvou bodech nedůvodná; je nutné pravidelně 

uvádět denního zástupce ředitelky školy vyvěšením jeho jména na dveřích ředitelny 

školy 

 

 

 

8. Další záměry školy 

   I v dalším školním roce navázat na vizi školy: „Naše škola se stane místem, kam většina dětí 

bude chodit ráda.“ 

   Zvláště: 

 Upevňovat a rozvíjet dynamiku klimatu školy 

 Učit se pracovat jako tým 

 Upevňovat a zlepšovat image školy na veřejnosti 

 Rozvíjet zásady pro práci a hodnocení – komunikace, kooperace, práce, adaptace         

   Budeme se snažit dodržet i některé výhledové aktivity, které vyplynuly z evaluační zprávy 

školy: 



 Obnova učebnic, židlí, pracovních stolků, tabulí, pomůcek do tělocvičny, nákup koše 

na plastové obaly 

 Více využívat notebooky, IT ve výuce 

 Upevňovat komunikaci žáků, jejich aktivní přístup k učivu a vzdělávání vůbec 

 Zkvalitnit přenos informací tak, aby se všechno dostalo ke všem pracovníkům; zavést 

pravidlo, že ředitelka musí být informována vždy 

 Rozvíjet sociální a kamarádské vztahy mezi spolužáky 

 Stmelovat kolektiv pracovníků organizace 

 Projektová témata obohatit o kooperativní výuku některé hodiny 

 Posilovat uplatnění poznatků a dovedností v praxi 

 

 

 

9. Adresáti výroční zprávy  

 Školská rada při ZŠ Chlum 

 Obec Nalžovice 

 Veřejnost prostřednictvím internetových stránek školy 

 

 

 

10. Přílohy 

   Nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti základní školy jsou: 

 Výroční zpráva o činnosti MŠ Chlum 

 Výroční zpráva o činnosti ŠD Chlum 

 Výroční zpráva o činnosti ŠJ Chlum 

 Roční hodnocení MPP  

 Zpráva o hospodaření školy v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chlumu, dne 27. 8. 2014     Mgr. Jaroslava Procházková, 

         ředitelka školy 

 

 

 


