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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 83 žáků (200 dle zřizovací listiny) 

Kapacita – mateřská škola 50 dětí 

Kapacita – školní družina 30 žáků 

Kapacita – školní jídelna 146 jídel – 77 žáků, 50 dětí, 19 dospělých 

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 2014/2015 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, Osečany, Drevníky, Sedlčany 

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. Kompletní rekonstrukce budovy s výměnou topných těles 

byla provedena v roce 2012.   

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

střechou.“ 

 

1.1 Investice 

 

Co  Kde  

Židle  Školní jídelna 

Stolky  Školní jídelna 

Elektrický sporák Školní kuchyně 

Antivirové programy Počítače 1. i 2. stupeň 

Obnova softwaru  Počítače  

Nástěnky MŠ  Chodba  

Pomůcky přírodověda 1. stupeň 

Židle pro učitele 4 kusy 2. stupeň 

Stolky pod počítače Učebna ČJ 

Program Bakaláři pro matriku Ředitelna  

Drobné opravy  Školní kuchyně 

Malování  Sklady, chodba, WC 

Oprava stropu WC Přízemí   

Pomůcky pro NJ 2. stupeň 

http://www.zsamschlum.cz/


Učebnice M, Z a jiné dle potřeb Sklad učebnic 

Dokončení výukové zahrádky Nádrž na vodu 

Ohřívače teplé vody WC dívek 

Náčiní pro TV Tělocvična  

Rekonstrukce odpadů Východní část budovy 

Rekonstrukce zadního dvora Dvůr  

Rekonstrukce vodovodní trubky U tělocvičny 

Multifunkční zařízení, kopírka Sborovna 2. stupně 

Multifunkční zařízení Učebna PC 

Reproduktory k PC Učebna ČJ 

Propojení dvou menších tříd pro 

novou třídu MŠ + podlaha 

MŠ – 1. třída 

 

 

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.  

   Témata RVP ZV byla zařazena jak do hlavních vyučovaných předmětů, tak i do 

průřezových témat, která jsou většinou plněna formou projektových týdnů či dnů. 

   Vyučující si vytvářejí své časové a tematické plány učiva, které podléhají kontrole ze strany 

vedení školy i ze strany kontrolních orgánů ČŠI. 

 

2.2. Organizace vzdělávání a výchovy  
   Ve školním roce 2014/2015 pracovala základní škola s žáky v celkem 7 třídách, s devíti 

postupnými ročníky. Na prvním stupni bylo k 30. 6. 2015 53 žáků, na druhém stupni 30 žáků, 

celkem 82 žáků na začátku školního roku a 83 žáků na konci školního roku. Do základní 

školy v podzimním a jarním období dochází i žák, který má jako kmenovou školu ZŠ a MŠ 

Špindlerův Mlýn. 

 

2.3 Povinně volitelné předměty 

   Na druhém stupni školy byly vyučovány 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 2014/2015 při základní škole působilo 11 zájmových kroužků:   

 

Kroužek  Realizátor  

Angličtina pro MŠ   B. Kadeřábková 

Turistický kroužek M. Pecková 

Sborový zpěv Š. Bublíková 

Háčkování  H. Kadlečková  

Šikovné ruce M. Blažková (J. Dejmková) 

Keramický kroužek    J. Pšeničková 

Cvičení s Verčou V. Sosnovcová (J. Dejmková) 



Taneční kroužek  J. Procházková 

Cyklistický kroužek  P. Čekal 

Mladí hasiči J. Dejmková, J. Mašková, M. Boučková 

Florbal P. Hochová (J. Dejmková) 

 

2.5 Školní družina            

   Do školní družiny docházelo 30 žáků.  

   Vzdělávací program školní družiny byl zaměřen jak na vzdělávací, tak na mimoškolní, 

výchovné a zájmové aktivity.  

   Školní družina byla zapojena v projektu WOSA, který se zaměřoval na rozvoj dovedností 

žáků malých škol. Školní družina přispěla svými aktivitami na portál www.mistoprozivot.cz. 

   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 2014 do mateřské školy docházelo 49 dětí. V listopadu bylo přijato ještě jedno 

přistěhované dítě. Kapacita 50 dětí v MŠ byla naplněna. Děti byly rozděleny do dvou tříd – 

mladší děti a děti předškolního věku. 

   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 tři další paní učitelky; jejich pracovní 

úvazky byly v průběhu roku upravovány, takže na konci školního roku činily 3,3 pracovního 

úvazku. 

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

 

2.7 Školní jídelna 

   Ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2014/2015 přihlášeno 50 dětí, 77 žáků a 19 

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. V jídelníčku jsou vždy podle platné legislativy označovány 

alergenní látky v používaných potravinách obsažené. 

   Ve školní jídelně pracují dvě paní kuchařky na plný pracovní úvazek, jedna pomocná 

kuchařka na 3 hodiny denně 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 5 3 0 0 12 

 

   Průměrný věk pedagogického sboru k 31. 8. 2015 je 37,25 let. 

 

3.2 Způsobilost pedagogických pracovníků 

   Podle zákona č. 563/2005 o pedagogických pracovnících, v platném znění, splňují učitelky 

(ZŠ, ŠD, AP) požadavky na kvalifikaci takto:  

1. stupeň     1 učitelka (2 studují) 

2. stupeň      4 učitelky (1 studuje) 

management vzdělávání    1 učitelka 

vychovatelství   1 vychovatelka 

asistent pedagoga  2 asistentky 

   Pedagožkám, které jsou nekvalifikované, byly na základě doporučení MŠMT uděleny 

výjimky po dobu jejich studia pro přímou pedagogickou práci se žáky podle § 32 odst. 1  

písm. b zákona o pedagogických pracovnících, je sledováno jejich studium a souhlas s jejich 

působením na škole byl vysloven i školskou radou.  

 

Označení  Matu- 

rita  

Bc. Mgr., MgA., 

Ing. 

Další 

kvalifikace 

Poznámky  

RA ano  1. stupeň ZŠ  Přijata ke studiu 

prevence  

ŠB ano     Studuje 1. stupeň 

JD ano   Vychovatel, 

pedagog 

volného času  

 

MCH ano   Asistent 

pedagoga 

Studuje 

předškolní 

vzdělávání 

BK ano ekonomie ekonomie Pedagogika 

pro SŠ 

Studuje  

1. stupeň 

HK ano  ZŠ – M, VT   

MK, uč. ano  ZŠ – ČJ, AJ   

MK, as. ano   Asistent 

pedagoga 

Přijata ke studiu  

1. stupně a 

speciální 

pedagogiky 

MP ano  ZŠ – ČJ, OV  Studuje výchovné 

poradenství 

MP ano  hra na 

klarinet 

 Učitelka  

ZUŠ Sedlčany  

JP ano školský 

manage-

ment 

management 

vzdělávání 

Speciální 

pedagogika  

Studuje v oblasti 

pedagogických 

věd 2. + 3. stupeň 

JP ano   B2 NJ Studuje 



vychovatelství, 

studuje EVVO a  

C 1 NJ 

 

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

 

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

3,000 5,000 1,000 1,000 10,000 

 

3.4 Specializované činnosti pedagogických pracovníků 

    Specializované činnosti vykonávají tito zaměstnanci školy: 

 

Činnost  Zaměstnanec  

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 

Koordinátor EVVO Jana Pšeničková 

 

3.5 Nepedagogičtí pracovníci podle úvazků (ZŠ a ŠJ) 

Ze státního rozpočtu: 

 

Provozní zaměstnanci Školní jídelna Celkem úvazků 

2,500 2,870 5,370 

2 uklízečky, topič vedoucí ŠJ, 3 kuchařky  

 

   Plat účetní školy je hrazen z rozpočtu zřizovatele Obce Nalžovice. 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., Bc. 1,000 Vedení, MŠ, 

MNGM 

28,75 

Učitelka  

 

Mgr. 

 

1,000 2. stupeň 

(OV, ČJ) 

15,09 

Učitelka  Mgr. 1,000 2. stupeň 

(M, VT) 

6,98 

Učitelka Mgr. 1,000 2. stupeň 

(AJ, ČJ) 

5,21 

Učitelka  Mgr. 1,000 1. stupeň 24,93 

Učitelka  MgA. 0,230 HV 18,89 



Učitelka   0,770 2. stupeň 

(studuje) 

5,0 

Učitelka   1,000 1. stupeň 

(studuje) 

5,78 

Učitelka  Ing. 1,000 SŠ, ekonomie 

1. stupeň  

(studuje) 

13,53 

Vychovatelka   1,000 vychovatelství 17,91 

Asistentka  0,500 AP 12,51 

Asistentka   0,500 AP 1,65 

 

3.7 Asistentka pedagoga 

   Na škole pracovala jedna asistentka pedagoga ve čtvrtém a sedmém ročníku pro žáka se 

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

   Druhá asistentka pedagoga v letošním roce dokončila studium pro asistentky pedagoga. 

Pracovala u žáka ve třetím a v pátém ročníku ve smyslu vzdělávacích obtíží SPU a s 

diagnózou autismus Aspergerův syndrom. 

 

3.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

   Další vzdělávání pedagogických pracovníků slouží k doplnění znalostí jednotlivých 

pracovníků, k rozvoji klíčových kompetencí pracovníků, k rozšíření povědomí v pedagogice, 

ve specializovaných činnostech a vzdělávání žáků vůbec.   

 

   Přehled vzdělávacích akcí a seminářů ve školním roce 2014/2015 

Školení BOZP, PO   všichni zaměstnanci školy   26.8.2014 

První pomoc    všichni zaměstnanci školy   29.8.2014 

Obsluha elektropřístrojů všichni zaměstnanci školy  29.10.2014 

Školení iSET   všichni učitelé školy   25.8.2014 

 

   Kadlečková Hana:  

Dotace EU pro školy     Praha   16.4.2015 

Program ČŠI iSET ŠVP   Praha   5.2.2015 

WOSA, vedení žákovského parlamentu Hrachov  15.12.2014 

Instruktor lyžování    Černá Hora  15.12.-19.12.2014 

Konference WOSA     Sedlčany   22.1.2015 

MAS, pracovní schůzka   Počepice  29.4.2015 

    

   Andrušíková Radka: 

Právní odpovědnost při výuce TV  Praha    17.10.2014 

Voda základ života    Sedlčany  8.1.2015 

Architektura – slavné vily SK  Sedlčany  15.1.2015 

Konference WOSA    Sedlčany  22.1.2015   

Mezilidské vztahy    Sedlčany  28.1.2015 

Genderové vztahy ve škole   Sedlčany  3.2.2015 

Aby záda nebolela    Sedlčany  3.3.2015 

Země – naše planeta    Sedlčany  7.4.2015 



Lukášek, prezentace školy, téma: Žena Sedlčany  9.4.2015 

MAS, pracovní schůzka   Počepice  29.4.2015 

Zdravá výživa selským rozumem  Sedlčany  4.5.2015 

MPP – konference    Praha   4.6.2015 

Zdravá výživa pro děti a rodiče  Sedlčany  8.6.2015 

MAS – problém krajiny   Nečín   18.6.2015 

 

   Procházková Jaroslava: 

Konference WOSA    Sedlčany  22.1.2015 

MAS, pracovní schůzka   Počepice  29.4.2015 

Studium v oblasti pedagogických věd České Budějovice celý rok 

Badatelsky orientovaná výuka  České Budějovice 22.5.2015 

Aktuální změny v právních předpisech Praha   24.4.2015 

Jaký bude kariérní systém učitelů  Praha   6.3.2015 

Rozbor  změn v zákoně o ped. prac.  Praha   27.1.2015 

MAS, pracovní schůzka    Chlum   1.7.2015 

 

   Kadeřábková Blažena: 

Učitelství 1. stupně    České Budějovice celý rok 

 

   Pecková Markéta: 

Studium výchovného poradenství  Praha   celý rok 

 

   Pšeničková Jana: 

Kombinované studium vychovatelství UK Praha  celý rok 

EVVO      e-learning  celý rok 

Evaluace v EVVO    Praha   27.3.2015 

Spisová a archivní služba   Praha   18.9.2014 

 

   Chválová Monika: 

Jazyk a řeč     Praha   18.11.2014 

Kreativní tvoření    Praha   24.3.2015 

 

   Křížová Martina: 

Studium pro asistenty pedagoga  Praha   celý rok 

Setkání asistentů pedagoga   Praha   24.11.2014 

 

   Bublíková Štěpánka: 

VŠ – studium pro 1. stupeň   České Budějovice celý rok 

 

   Podrázká Monika: 

Hudební a taneční výchova   Příbram  9.10.2014 

Obecná pedagogika v praxi   Praha   duben 2015 

   Dejmková Jana: 

Základy první pomoci   Nalžovice  15.9.2014 

Jazyk a řeč, jazyková chvilka   Praha   18.11.2014 

Kreativní tvoření     Praha   24.3.2015 



Úrazy dětí ve školách    Praha   4.6.2015 

 

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 mléko, 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 2014/2015 proběhl dne 16. ledna 2014. 

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

problémy budoucích žáků, na celkovou školní zralost dítěte, orientaci v číselné řadě, 

poznávání základních barev, sluchovou a zrakovou percepci, schopnost navázat komunikaci, 

ochotu plnit zadané úkoly. Zapsáno bylo 11 dětí. Na základě doporučení PPP Příbram bylo 

pak vyhověno žádosti rodičů o doklad školní docházky u jednoho dítěte. Do prvního ročníku 

tak v září 2014 nastoupilo 10 žáků.  

   V listopadu byla přijata jedna žákyně do devátého ročníku.  

 

4.2 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2014/2015 

 

Ročník  Počet žáků k  

15. 9. 2014 

Počet žáků k  

30. 6. 2015 

Rozdíl v počtu 

žáků 

Celkem ukončilo 

školní rok žáků 

1. 10 10  10 

2. 9 9  9 

3. 12 12  12 

4. 14 14  14 

5. 8 8  8 

6. 6 6  6 

7. 7 7  7 

8. 9 9  9 

9. 7 8 + 1 přestup 8 

Celkem 82 83  83 



 

4.3 Počet vydaných správních rozhodnutí (od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015) 

    

Rozhodnutí  Počet 

O přijetí do 1. ročníku pro rok 2015/2016 17 

O přijetí do vyššího ročníku 1 

O povolení vzdělávání podle IVP 7 

O uvolnění z TV 2 

O přijetí v průběhu roku do MŠ 3 

O ukončení docházky do MŠ  2 

O přijetí do MŠ po zápisu 18 

O nepřijetí do MŠ po zápisu 9 

Celkem  59 

 

   Celkem bylo v daném období použito 127 čísel jednacích - 37 od září do prosince 2014 a 90 

čísel jednacích od ledna do června 2015. 

 

4.4 Výsledky výchovy 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí třídního učitele 1 3 

Důtka třídního učitele 0 3 

Důtka ředitele školy 1 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 a orgánů OSPOD, 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 30. 6. 2015 

  

Ročník Počet žáků Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Žáci 

s SPU a 

SPCH 

1. 10 10 0 0 0 

2. 9 9 0 0 1 

3. 12 7 4 1 1 

4. 14 6 8 0 1 

5. 8 3 5 0 1 

6. 6 2 4 0 1 

7. 7 2 5 0 1 

8. 9 3 6 0 1 

9. 8 5 3 0 0 

Celkem  83 47 35 1 7 



 

4.6 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 Omluvených Neomluvených 

Celkem  Průměr  

na žáka 

Celkem  Průměr  

na žáka 

1. pololetí (83 žáků) 3421 41,22 0 0 

2. pololetí (83 žáků) 4323 52,08 0 0 

Celkem za školní rok  

(83 žáků) 

7744 93,30 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 

8 4 4 0 

 

Rozdělení přijatých žáků na SŠ podle ročníků:  
z 9. ročníku -  8 žáků  

 

4.8 Realizované akce školy ve školním roce 2014/2015 

 

A. Minimální preventivní program 

   Minimální preventivní program byl zaměřený na: 

        Metodické a koordinační činnosti 

 Seminář pro žáky 2. stupně na téma ŠIKANA (p. Zapletal) 

 Praktický seminář pro žáky 1. stupně na téma VZTAHY A ZODPOVĚDNOST nejen 

ke zvířatům - PES SORBON (p. Zapletal) 

 Spolupráce s organizací DA-BA (dopravní prevence + cyklistika) 4x/rok 

 Přednáška na téma DROGY pro 5. - 9. ročník (J. Presl, Drop In) 

 Dotazník pro 2. - 9. ročník se statistickým zpracováním zaměřený na třídní vztahy 

 Dotazníkové šetření pro 2. - 8. ročník na téma matematická a čtenářská gramotnost 

(web: Pro školy) 

 Dotazník pro 2. - 9. ročník týkající se bezpečí x šikany ve škole  

 Dotazník pro 2. – 9. ročník zaměřený na vztahy vyplňujícího k ostatním a ke škole 

 Anketa pro AAS v 5. – 9. ročníku o sportovním a pohybovém vyžití žáků 

 Praktický seminář pro 8. + 9. ročník Moje krev – moje zdraví + neviditelná výstava 

 Měsíční projekt v 1. třídě MOJE ZOUBKY-MOJE ZODPOVĚDNOST 

 Týdenní projekt OVOCNÝ TÝDEN v 1. třídě. 

 

       Informační činnost 

 Školní nástěnka - byla zaměřena na ochranu soukromí a na informace pro pomoc při 

šikaně a manipulaci  

 Předávání informací ostatním pracovníkům školy - formou přeposlání vhodných 

nabídek emailem (doporučení využití portálu Jeden svět na školách, CD…) 



 Aktualizace kontaktů - poraden, linek bezpečí – vyvěšení na nástěnku 

 Získání nových informací z došlých e-mailů z PB p. Stočes, z konference MPP 

(ČSAV Praha), přednášky (Genderové vedení třídy, Mezilidské vztahy, MAS 

Sedlčansko, Laktea-Ovoce do škol, …) 

      Poradenská činnost: 

 Schránka důvěry – řešeny čtyři dotazy a podněty 

 Během roku bylo řešeno nevhodné používání mobilu – natáčení spolužáků  

 Třídní učitelé pravidelně na třídních schůzkách informují rodiče o chování jejich dětí, 

nabízejí konzultaci v odpoledních hodinách, případně jindy po domluvě. Rodiče dále 

mohou získat informace na webových stránkách školy, nástěnce, u vedení školy. 

 Jeden rodič vyhledal preventistku k poradenské službě ohledně svého dítěte 

 Škola spolupracuje s PPP, hasiči, Apla, VISK, Drop In, Maranatha 

 

B. Školní soutěže 

 Také v tomto školním roce byla pro žáky uspořádána soutěž ve sběru hliníku a ve 

sběru papíru.  

 Žáci prvního i druhého stupně školy se hledali mezi sebou nejlepšího recitátora.  

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

 Žáci devátého ročníku připravili pro mladší spolužáky sportovní „šipkovanou“ na 

trasách v okolí školy. 

 Hasiči uzlovali v tělocvičně 

 

C. Soutěže jiných organizací 

 

Soutěž  Kde  Poznámka  

Zkusme si to  SOU Sedlčany Žáci 8. a 9. ročníku 

Thing blue cup Příbram Kroužek florbalu 

Pan Zkumavka – chemická 

soutěž 

Veselí nad Lužnicí 13 žáků z 8. a 9. ročníku 

A je to!  SOU Červený Hrádek 4 žáci 8. a 9. ročníku 

Školní kolo Chemické 

olympiády. 

Chlum 6 žáků 8. a 9. ročníku 

Okresní kolo Chemické 

olympiády 

Příbram Hana Kasová, Tereza 

Pudilová 

Sedlčanská růže Sedlčany  Tereza Blažková, David 

Hanáček, David Macháček 

Soutěž Carmina  Sedlčany  Šárka Hanáčková, Eliška 

Dragounová 

Matematický klokan. 

 

Chlum + ČR 2. – 9. ročník 

Přírodovědný klokan  Chlum + ČR 8. + 9. ročník  

Petr Petřina 31. místo z 182 

žáků v okrese Příbram 

Velikonoční trojboj Sedlčany  1. – 4. ročník 

Dublovický slavík – soutěž Dublovice  První stupeň,  



v pěveckých dovednostech  Eliška Soukupová 1. místo 

Sedlčanská T-ballová liga.  Sedlčany  1. – 7. ročník 

Olympiáda v ČJ Chlum + okresní kolo v 

Příbrami 

Daniela Hochová 5. místo 

Dějepisná olympiáda   

 

D. Kulturní, společenské a ostatní aktivity školy 

Září:  

 Zahájení školního roku v nově vybavené školní jídelně s 10 prvňáčky. Žáci devátého 

ročníku se stali jejich patrony. 

 Zasedání školního parlamentu v Centru Ochrany fauny Hrachov v rámci projektu 

WOSA. 

 Účast 8. a 9. ročníku na Vědeckém jarmarku v Praze. 

 Dvě divadelní představení Divadélka pro školy pro MŠ a ZŠ. 

 Sportování na kolech s DA-BA Sedlčany. 

 Vystoupení žáků školy na oslavách k 650. výročí první zmínky o obci Nalžovice.  

 Den otevřených dveří pro veřejnost. 

 Prezentace požárního útoku mladých hasičů na Zámeckých slavnostech. 

Říjen: 

 Zahájení činnosti zájmových kroužků.  

 Zasedání školního parlamentu v Centru Ochrany fauny Hrachov. 

 Technické zajištění počítačového kurzu pro seniory.  

 Projektové zpracování voleb na prvním stupni spolu s panem Ivanem Bauerem a 

prezentace ve volební místnosti na Obecním úřadě Nalžovice. 

 Návštěva žáků 2. a 4. ročníku v Muzeu a Knihovně Sedlčany. 

 Noční podívaná žáků 5. ročníku a jejich rodičů na Hvězdárně Sedlčany. 

 Výroba dřevěné hračky při Dřevíčkově dílničce. 

 Zajištění tradiční Drakiády na poli za Chlumem. 

 Nácvik nových komunikačních a spolupracujících her se zástupcem WOSA panem 

Boubalem. 

 Dokončení školního projektu realizace výukové a relaxační zahrádky. Je osázená 

místními dřevinami, bylinkami a trvalkami, bylo instalováno jezírko, výuková tabule, 

štěrkové cestičky a lavičky.  

 Návštěva Dne otevřených dveří v Zemědělské společnosti Nalžovice - Nová Ves. 

Prohlídka areálů, stájí zvířat i bioplynové stanice – všichni žáci školy.  

 Návštěva žáků 6. a 7. ročníku v Muzeu Sedlčany - exponáty, které se vztahují  

k 1. sv. v., zajímavosti a jejich výtvarné ztvárnění. 

 Práce na projektech k první světové válce. Úprava pomníků padlých v jednotlivých 

obcích, fotografování, zjišťování informací o padlých, hledání různých zajímavosti 

k válce, prezentování poznatků před ostatními spolužáky.  

Listopad 

 Diskuse žáků 6. a 7. ročníku s paní Mikuláškovou nad deníkem z první světové války. 



 Návštěva starších žáků na generální zkoušce ÚH AČR v Praze, poslech známých i 

méně známých skladeb a písní, setkání i s několika interprety, např. panem Josefem 

Lauferem. Prohlídka prostor a nádvoří Pražského hradu. 

 Spoluúčast na Martinské lampionové slavnosti v parku.  

 Exkurse žáků 1. a 3. ročníku u právě narozených štěňátek, získání informací k péči  

o malé tvory. 

 Třídní schůzky s informacemi o prospěchu a chování formou TRIÍ. 

 Závody s organizací DA-BA v tělocvičně. 

 Zhlédnutí divadelního představení „Eva tropí hlouposti“ žáky druhého stupně  

Na Fidlovačce v Praze. 

 Zajištění putovní výstavy Olga Havlová pro veřejnost, ale hlavně pro žáky školy, kteří 

se tak s touto osobností blíže seznámili. 

 Uspořádání tradičního vánočního jarmarku se zpíváním u stromečku.  

Prosinec 

 Setkání ředitelů a starostů zapojených obcí k ukončení projektu WOSA Sdružení obcí 

Sedlčanska v Hrachově.  

 Realizace mikulášské nadílky s čerty a sladkostmi devátým ročníkem. 

 Zhlédnutí divadelního vystoupení Kašpárek o Vánocích. 

 Svolání informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků. 

 Volba nové školské rady. 

 Příprava vánoční besídky pro rodiče i veřejnost.  

 Návštěva Rybovy Vánoční mše v KDJS Sedlčany žáky 4. – 9. ročníku. 

 Příprava třídních vánočních besídek. 

 Zpívání v kostele pod vedením paní učitelky Bulínové na vánočním koncertě. 

Leden  

 Návštěva divadelního představení sedlčanských ochotníků: „Zítra to roztočíme, 

drahoušku“ žáky druhého stupně. 

 Příprava zápisu budoucích prvňáčků s pohádkovými postavami a sladkými odměnami. 

 Návštěva předškoláků ve výuce v letošním prvním ročníku. 

 Uzavření rok a půl trvajícího projektu Sdružení obcí Sedlčanska WOSA. 

 Bruslení na stadionu v Sedlčanech.  

 Připojení školy k více než 300 školám v republice, které se zúčastnily akce: Sněhuláci 

pro Afriku.     

Stavění sněhuláků ze sněhu, ale i jejich malování, kreslení, vytváření z barevných 

papírů i z vaty, kreslení křídami na okna či na dlažbu dvora. Vyfocení sněhuláků, 

spočítání, jejich přihlášení do soutěže a odeslání výsledné částky 570,- Kč na účet 

společnosti, která dodala jízdní kola do Afriky, aby se mohly děti na černém 

kontinentu pohodlněji dostávat do školy.  

   Únor 

 Rozebírání osobnosti Václava Havla se známým učitelem panem Ivanem Bauerem  

a žáky prvního stupně. 

 Poznávání významného prezidenta v projektu Muzea Sedlčany a ZUŠ Sedlčany žáky 

druhého stupně. 



 Návštěva předškolních děti a žáků 1. – 3. ročníku v Planetáriu v Praze. 

 Výjezd na lyžařský výcvik a ozdravný pobyt na Monínec.  

Březen 

 Hraní T-ballu s organizací Pegas. 

 Procvičení obratnosti s organizací DA-BA v tělocvičně. 

 Nácvik předtančení v rytmu cha-cha a kankánu na ples školy.  

 Besedování se spisovatelkou Markétou Vítkovou o její knize Dinosauři. 

 Celoškolní bádání – zatmění Slunce. 

 Saunování v Sedlčanech. 

 Ples školy 

 Získání titulu Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně  

za environmentální aktivity školy v oblasti ochrany přírody. 

Duben  

 Výuka žáků žáky při aprílovém Dnu naruby.  

 Příprava k testování pro přijímací řízení na střední školy „nalejvárna“ z českého 

jazyka i matematiky pro žáky 9. ročníku po celý jeden týden.  

 Třídní schůzky formou TRIÍ – učitel + rodič + žák. 

 Zapojení školy do projektu: Ukliďme Česko. 

 Výjezd žáků z florbalového kroužku do Prahy na finále Thing Blue cupu na stadion 

Sparty. 

 Soustředění hasičského kroužku na Vysokém Chlumci. 

 Beseda žáků druhého stupně v Knihovně Sedlčany k 2. sv. v. o vystěhování 

Sedlčanska. 

 Čarodějnický rej na zahradě školy. 

Květen 

 Zajištění projektových aktivit k 70. výročí konce druhé světové války. Vytváření 

kreseb a maleb s válečnou tématikou, sestavování prezentací, sledování autentických 

dokumentárních filmů, vyzpovídání pamětníků, sdělování osvojených informací 

ostatním, přinesení relikvií z válečného období, besedování s pamětnicí, návštěva míst 

v okolí školy i v blízkých vesnicích, která jsou spjatá s pobytem německé armády na 

Nalžovicku, uctění památky padlých na místním hřbitově.  

 Výlet žáků 3. a 5. ročníku do Prahy do galerie pohádkových postaviček, animace Malá 

z rybárny. 

 Zhlédnutí povedeného anglického divadelního představení Peter Black v Sedlčanech 

žáky druhého stupně. 

 Nácvik besídky s tanečkem, básničkami i písničkami pro maminky ke Dni matek. 

 Zapojení se do květinového Českého dne proti rakovině, prodejem měsíčku 

zahradního získáno pro nadaci 4.370 korun. 

 Tipování výsledků našich hokejistů na mistrovství světa, které se letos konalo v naší 

republice. 

 Výjezd žáků 4. a 5. ročníku do Knihovny Sedlčany na zhlédnutí pořadu věnovaného  

2. sv. válce s projektem.  

 Výlet prvňáčků do Vrchotových Janovic. 



 Návštěva prvňáků na Muzejní noci v Muzeu Sedlčany. 

 Pohádkový les v zámeckém parku.  

Červen 

 Výlet žáků 2. a 4. ročníku do Tábora. 

 Závody na kolech i v běhu pod vedením organizace DA-BA. 

 Prezentace kankánu nacvičeného tanečním kroužkem na Farmářských trzích 

v Sedlčanech. 

 Vystoupání sedmáků na horu Blaník spolu se studenty sedlčanského gymnázia. 

 Výlety jednotlivých ročníků na školní chatu na Sejcích.  

 Cyklistické výlety 1. a 3. ročníku po okolí. 

 Návštěva divadelního představení v Příbrami žáky 6. až 9. ročníku a jejich výlet na 

malebný zámek v Březnici. 

 Užívání si krásného Školního show v divadle v Sedlčanech, které nastudovali žáci 

dublovické školy, žáky 1. – 5. ročníku. 

 Předvedení divadelního představení Zvířátka a loupežníci, které nacvičily děti z MŠ, 

svým budoucím starším spolužákům ze základní školy.  

 Rozloučení patronů z 9. ročníku se svými svěřenci z 1. ročníku formou divadélka. 

 Přírodovědný výlet 2. a 4. ročníku Sedlčany, přehrada. 

 Pěší výlety po okolí školy. 

 Výjezd osmáků do Počepic na golf. 

 Husovy stopy – projekty prvního i druhého stupně školy. 

 Slavnostní zakončení školního roku - předání odměn za práci v kroužcích, 

vyhodnocení nejlepších žáků školy, pasování prvňáků na čtenáře, rozdání vysvědčení.  

 

E. Projektové dny a projektová výuka 

   Každý měsíc byl do plánu výuky zařazen projektový týden. V daném týdnu či v týdnech 

předcházejících nebo následujících si všichni do své výuky téma podle svých nápadů zařadili 

a plnili tu nejen témata předmětů ŠVP, ale i průřezová témata, která při projektech najdou 

velkou míru uplatnění.   

   Témata: 

Září   Jsme tu zpět 

Říjen  Dýňový týden + barevný týden – pondělí zelené, úterý bílé, středa žlutá, 

čtvrtek hnědý a pátek oranžový 

Připomenutí 1. sv. v.   

Listopad  Má vlast, ČR, obec 

Vztah k vlasti  

Rok české hudby  

Prosinec  Vánoční týden 

Leden   Nový rok 

Únor   Rodina a mezilidské vztahy 

Březen  Moje kniha 

Duben   Velikonoce 

Květen  Druhá světová válka 

Červen  Letní čas 



Připomenutí Mistra Jana Husa  

 

   F. Projekt WOSA 

   Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, ve školním roce 2014/2015 

ukončila projekt WOSA.  

   Na začátku školního roku proběhlo setkání všech účastníků projektu WOSA, kde byly 

představeny a shrnuty veškeré výstupy z jednotlivých aktivit a celý projekt byl ukončen. 

Aktivita 1: Zapojena paní starostka Jana Pšeničková. 

   V rámci této aktivity se vytvořily články z vyprávění pamětníků. Byly vybrány 

nejzajímavější příspěvky, které se přečetly na setkání zúčastněných.  

Aktivita 2 a 3:  
Aktivita 2: Zapojena paní Štěpánka Bublíková, Mgr. Radka Andrušíková.  

Aktivita 3: Zapojena paní Jana Dejmková. 

   Jako výstup této aktivity vznikl portál www.mistoprozivot.cz, kde jsou zveřejněny veškeré 

výstupy z těchto aktivit (fotografie, výukové materiály, testy, inspirace pro školní družiny, hry 

v přírodě, výtvarné inspirace, výukové metody …).  

Aktivita 4: Zapojena Mgr. Hana Kadlečková 

   Výstupem této aktivity je metodické DVD pro vedoucí žákovského parlamentu. Videa ze 

zasedání ŽP s jejich činnostmi jsou zveřejněna na www.mistoprozivot.cz. Mgr. Hana 

Kadlečková dostala za splnění této aktivity certifikát lektora žákovského parlamentu. 

 

G. Testování žáků 

   Pro porovnávání výsledků vzdělávání na škole je důležité zjistit, zda výsledky našich žáků 

odpovídají průměru v České republice nebo se nějak odlišují, abychom mohli svou vzdělávací 

snahu nasměrovat správně.  

   V letošním roce jsme testovali v těchto oblastech: 

 V září jsme se zapojili do celostátního průzkumu o sportování žáků druhého stupně 

během letních prázdnin – výsledek byl zarážející, v celé ČR 53 % dětí nesportuje 

vůbec. 

 Klima v jednotlivých ročnících jsme otestovali při výzkumu na portále 

www.proskoly.cz . Získali jsme informace o žácích, kteří mají ve třídě největší vliv na 

ostatní ať už v kladném či v negativním smyslu. Ve výsledných grafech se pak objevili 

i vzájemné vazby ve třídách a celkové skóre klimatu třídy: 

9. ročník celkové skóre   96%  

8. ročník  celkové skóre  93% 

7. ročník celkové skóre   87% 

6. ročník celkové skóre   78% 

5. ročník celkové skóre   72% 

4. ročník celkové skóre   80% 

3. ročník celkové skóre   64% 

2. ročník celkové skóre   71% 

 Na portálu www.proskoly.cz žáci devátého ročníku testovali v listopadu svou profesní 

orientaci. Každému byla vymezena skupina oborů, kudy by se měl ubírat jeho zájem 

při přihlašování se na střední školu, i doporučen typ povolání, který by byl pro něj 

podle jeho schopností a dovedností vhodný. 

http://www.mistoprozivot.cz/
http://www.mistoprozivot.cz/
http://www.proskoly.cz/
http://www.proskoly.cz/


 V listopadu jsme testovali čtenářskou gramotnost u žáků druhého až devátého ročníku. 

Program vyhodnotil žáky, kteří umějí s textem pracovat a umějí hledat informace, ale 

současně vyhodnotil i ty, kteří tyto dovednosti dosud nemají.  

Nad 50% úspěšností byli:  

2. ročník  4 žáci 

3. ročník 2 žáci 

4. ročník 11 žáků 

5. ročník 5 žáků 

6. ročník 4. žáci 

7. ročník 8 žáků 

8. ročník 6. žáků 

9. ročník 6 žáků 

 Čtenářskou gramotnost jsme znovu otestovali u žáků 2. – 8. ročníku v květnu spolu  

s matematickou inteligencí. Program tentokrát vyhodnotil žáky, kteří neumí svoje 

znalosti používat v souvislostech. 

 Žáci 9. ročníku byli v květnu podrobeni testování ČŠI ČR. Jako škola jsme byli 

vybráni mezi několik škol, které byly otestovány v oblasti přírodovědné a 

společensko-vědní. Jednalo se o zjištění schopností žáků propojit znalosti a 

kompetence z chemie, fyziky, přírodopisu a dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy.  

Celková úspěšnost školy v přírodovědné gramotnosti dosáhla 59% (ČR 51%), 

ve společensko-vědní gramotnosti 58% (ČR 56%). Výsledky byly také vyhodnoceny 

pro jednotlivé žáky a ti si je mohli nahlédnout pod svým heslem na portálu ČŠI a 

porovnat se tak s ostatními žáky v republice. 

 Studentka UK v Praze zadala našim žákům dotazník k zájmovým aktivitám, který jí 

poslouží do její seminární práce. 

 Každý žák zpracoval na konci prvního pololetí Vlastní hodnocení žáka, které sloužilo 

po vyhodnocení k lepšímu náhledu vyučujících na jejich předmět. Hodnocení 

vypracovali žáci 2. - 9. ročníku, celkem jich bylo 61. Vyplynulo z něj, že nejvíce se 

žákům daří matematika, oblíbeným předmětem je i přírodopis, hůře pracují, když se 

ostatní baví; méně oblíbeným předmětem je český jazyk, nejvíce se žák naučí, když je 

v klidu; většina žáků pak dodala, že se budou více učit, aby byli úspěšnější.  

 V závěru školního roku opět proběhl průzkum AAS k aktuálnímu vztahu současné 

mladé generace k pohybovým aktivitám. Tohoto průzkumu se účastnili žáci od 5. do  

9. ročníku; výsledky budou zpracovány až na podzim příštího školního roku. 

 V rámci podkladů pro evaluační zprávu školy byly žákům 2. – 9. ročníku rozdány 

koncem června dotazníky, které zjišťovaly aktuální klima školy a byly v této zprávě 

vyhodnoceny. Evaluační zpráva školy není veřejným dokumentem.  

 

 

5. Řízení školy 
   Řízení školy je standardní, v organizaci pracuje na vedoucím místě ředitelka školy, vedoucí 

učitelka MŠ a vedoucí školní jídelny – ta zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti. 



   Informace jsou zaměstnancům školy poskytovány prostřednictvím internetových stránek 

školy, pomocí vyvěšených týdenních plánů školy, osobními konzultacemi se zaměstnanci, 

v plánovacím sešitě.  

   Každý z pedagogů má zpracovaný časový a tematický plán pro výuku svého předmětu. 

Tento plán vyučující v pololetí a v závěru školního roku zhodnotil.  

   Každý ze zaměstnanců školy má zpracovaný plán vlastního rozvoje na daný školní rok – ten 

také hodnotí v pololetí a na konci školního roku.  

   Hospitace u pedagogických pracovníků školy probíhají podle zpracovaného plánu hospitací, 

které jsou vždy známy pro daný měsíc vyvěšením ve sborovně školy. Ředitelka má 

zpracovaný plán kontrol na jednotlivých součástech organizace. Současně od ledna 2015 

probíhá kontrola podle kompetencí vedoucích pracovníků organizace.  

   Pedagožky si začaly zpracovávat vlastní portfolio; na konci školního roku bylo provedeno 

zhodnocení práce učitelek podle předem známých kritérií – příprava na kariérní systém 

učitelů. 

   Mezi učitelkami jsou uskutečňovány i vzájemné hospitace 1 krát za pololetí, které výrazně 

pomáhají při nahlédnutí do práce celého týmu. V závěru školního roku byla sepsána 

Evaluační zpráva celková i za jednotlivé úseky organizace. 

 

5.1 Spolupráce s rodiči 

   Třídní schůzky probíhají formou TRIÍ – zákonný zástupce + učitelka + žák. Tak jsou 

poskytované informace při vzájemné komunikaci stejné a nedojde k jejich zkreslení ani 

z jedné strany. Třídní schůzky se konaly v listopadu 2014 a v dubnu 2015.  

   Zákonní zástupci podepisují tyto formuláře, které výhradně slouží pro potřeby školy:  

 Souhlas rodičů s odchodem dítěte z budovy školy v době polední pauzy. 

 Informovaný souhlas zákonného s poskytováním informací dané osobě; Informace 

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

roce nebylo použito. 

 Informace pro školu o alergiích dítěte a lécích, které musí dítě užívat. 

 Informace o postižení dítěte. 

 Souhlas rodičů s fotografováním dítěte při akcích školy. 

   Zákonní zástupci jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek, 

internetových stránek školy, třídních schůzek či domluvených individuálních konzultací, 

mohou si také domluvit schůzku s výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového 

chování nebo ředitelkou školy. Informace po telefonu nepokládá škola za vhodné. 

   Pro informace mohou rodiče sáhnout i do školního časopisu, který vydává 9. ročník. Letos 

se školní časopis jmenoval SCOOL! a vyšlo celkem 7 čísel. Ta jsou dostupná na 

internetových stránkách školy. 

  

   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. 2014 

 Pronájem ledu na bruslení pro 1. – 9. ročník dne 29. 1. 2015 

 Odměny na konci školního roku 200,- Kč na jeden ročník dne 30. 6. 2015 

 Zaplacení Karaoke pro ŠD a MŠ v únoru 2015 

 Příspěvek na zaplacení dopravy na výlet do Prahy – ÚH AČR a Pražský hrad 

 Proplacení programu k primární prevenci 

Sponzorské dary škole: 

 Sazenice stromků pro osazení výukové zahrádky – J. Sůsa 

 Sazenice trvalek na výukovou zahrádku – J. Sůsová 

 Tuna štěpky pod stromky na výukové zahrádce – SÚS Sedlčany 

 Vánoční stromek a chvoj – M. Caltová, rodina Chudárkova, P. Šimek 

 Stoly do školní jídelny – SRPDŠ 

 Příspěvky rodičů pro pobyt žáků na Sejcích  

 

5.2 Spolupráce se školskou radou 

   Školská rada se letos sešla při schvalování výroční zprávy za školní rok 2013/2014 dne 

17. září 2014.  

   V listopadu 2014 bylo ukončeno volební období stávajících členů a po volbách mezi rodiči, 

učitelkami i zástupci zřizovatele se noví členové sešli dne 11. 12. 2014. Byla zvolena 

předsedkyně školské rady paní Jana Mašková. Současně bylo schváleno, aby i po nabytí 

účinnosti novely zákona o pedagogických pracovnících, ve škole pracovaly učitelky, které 

teprve studují.  

   Další schůzka školské rady proběhla dne 2. 4. 2015, kdy byli členové informováni o vývoji 

probíhajícího soudního sporu s bývalým zaměstnancem a současně o novém soudním sporu, 

který tento zaměstnanec vyvolal. 

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

zřizovatele J. Pšeničková, J. Podrázký, Z. Malý; rodiče M. Tatková, D. Kotrbáčková,  

J. Mašková.  

 

5.3 Spolupráce s dalšími organizacemi 

   Škola při své výchovně vzdělávací činnosti spolupracovala s těmito organizacemi: 

Mateřská škola Chlum  

MP Příbram  

Komunitní centrum Lukášek – výstava prací žáků v centru 

Knihovna Nalžovice  

Knihovna Sedlčany – návštěva programů 

Klub důchodců Nalžovice  

ČHJ Nalžovice – kroužek mladých hasičů 



PPP Příbram – zajištění vyšetření žáků s SPU 

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

OSPOD – psaní zpráv na žáky, kteří jsou pod dohledem OSPOD 

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 

MAS Sedlčany – spolupráce nad rozvojem oblasti ve školské problematice 

Sdružení obcí Sedlčanska – projekt WOSA 

ZS Nalžovice, a.s. - exkurze 

 

5.4 Pedagogická rada 

   V letošním školním roce se pedagogická rada jako poradní orgán ředitelky školy sešla 

sedmkrát – přípravný týden, říjen, 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. 

   Tým zaměstnanců školy se při pravidelných provozních poradách sešel celkem šestnáctkrát 

– řešily se otázky provozu, bezpečnosti, zřízení vrátnice a její personální zajištění, uzamykání 

budovy školy, dalších úkolů či mimořádných situací. 

 

5.5 Stížnosti na činnost školy 

   Ve školním roce 2014/2015 nebyly ředitelkou školy šetřeny žádné stížnosti na činnost 

učitelek školy. 

   

5.6 Údaje o spolupráci s odborovou organizací  

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

ekonomických otázkách školy:  

 proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, 

 platové zařazení zaměstnanců podle daných tarifů následující, 

 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 2015, 

 ochrana osobních údajů, osobní spis zaměstnance, 

 dovolená zaměstnanců, 

 pracovní úrazy.  

    

5.7 Údaje o revizích 

   Všichni zaměstnanci byli proškoleni k problematice BOZP a PO. Kontrolní orgány 

prováděly prověřování situace na pracovištích každé pololetí a nebyly řešeny žádné 

nedostatky. 

    

   Ostatní revize probíhaly podle stanoveného plánu.  

Revize  Čas  

Revize spalinové cesty leden 

Revize nářadí v tělocvičně podzim 

BOZP školení srpen 

PO, BOZP (Jindřich) leden, duben, říjen 

Hasicí přístroje  červen 

Čištění komínů leden, říjen 

 

5.8 Archiv 

   Vedením archivu je pověřena Jana Pšeničková. V letošním roce nedošlo k ukládání 

archiválií do Státního archivu v Příbrami, pouze byly uloženy archiválie z minulého školního 

roku do spisovny.   

 

5.9 Inventarizace majetku 

   Inventarizace hmotného i nehmotného majetku probíhala podle předem stanoveného plánu 

ke konci kalendářního roku 2014. Byl zkontrolován a spočítán všechen hmotný i nehmotný 

majetek organizace i majetek, který je organizaci propůjčován zřizovatelem.  

   Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 je součástí příloh této zprávy.  

   Zpráva za rok 2015 bude zhotovena v lednu 2016.  

   Hospodářský výsledek za rok 2014 byl kladný, nevyčerpané prostředky zřizovatel 

organizace určil na nákup náčiní do tělocvičny. 

 

 

 

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.  

   Řeší oblast kontaktů mezi školou, žáky se specifickými poruchami učení a specifickými 

poruchami chování a jejich rodiči. Pomáhá žákům devátého ročníku při volbě střední školy. 

Organizuje setkání rodičů, žáků a učitelů při problémech jejich dětí s některou oblastí 

vzdělávání či výchovnými problémy ve škole. Dbá na sestavení individuálního plánu žáků 

integrovaných do naší základní školy. Řeší kázeňské přestupky žáků. O jednáních pořizuje 

písemné záznamy. Sestavuje plány postupného rozvoje žákům, kteří mají potíže se 

vzděláváním. 



   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 rizikového chování 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  

   1. stupeň – integrováni 4 žáci – 2 krát SPU, 1 krát zdravotní postižení, 1 krát autismus. U tří 

žáků pracovala asistentka pedagoga. 

   2. stupeň – integrováni 2 žáci – 2 krát SPU. U jednoho žáka pracovala asistentka pedagoga. 

U jednoho žáka ještě sestaven individuální vzdělávací plán v oblasti SPCH. 

 

6.4 Žákovský parlament 

   Na škole pracuje školní žákovský parlament sestavený ze zástupců žáků jednotlivých 

ročníků. Vedením parlamentu byla pověřena Mgr. Hana Kadlečková. Žáci se zabývají 

aktivitami  

ve škole a řešením problémů, které vyplývají z každodenního života školy. Se závěry jednání 

je seznámena ředitelka školy a ta na ně také reaguje – co je v silách školy změnit a co určitě 

nejde realizovat. V letošním školním roce se sešel parlament 3 krát. 

 

 

7. Údaje o výsledcích kontrol  
   Ve školním roce 2014/2015 byly provedeny tyto kontroly: 

 Revize tělocvičny, nářadí a náčiní – vyřazeny kruhy 

 Účetní audit třikrát – bez problémů 

 OSSZ Příbram – bez problémů 

 BOZP a PO – bez problémů 

 ČŠI – pravidelná kontrola chodu celé organizace po šesti letech v dubnu 2015. 

V inspekčním protokolu není vyznačeno žádné pochybení podle současně platných 

zákonů a vyhlášek. V inspekční zprávě jsou popsána některá doporučení ČŠI pro 

zlepšení současného stavu školy v oblasti zkvalitňování vzdělávací a výchovné 

činnosti v organizaci.  

Na základě Inspekční zprávy č. j. ČŠIS-1018/15-S konané u Základní školy a 

Mateřské školy Chlum, okres Příbram ve dnech 27. 4. až 29. 4. 2015 přijala právnická 

osoba vykonávající činnost školy tato organizační opatření ke zlepšení stavu: 

 

Číslo  Podnět  Návrhy na zlepšení 

1 Zápisy z jednání 

pedagogických rad a 

provozních porad 

neobsahují přijatá opatření 

ke zlepšování stavu 

Při zápisech z pedagogických rad a provozních porad 

bude opatření pro zlepšování stavu vždy zapsáno 

jako poslední bod zápisu s termínem kontroly a 

jmenováním toho, kdo je zodpovědný za realizaci. 

Termín: od června 2015 

2 Jedna učitelka MŠ 

nesplňuje podmínky 

Učitelka studuje předškolní pedagogiku na střední 

škole, každý měsíc informuje vedení školy o 



odborné kvalifikace pokračování ve studiu, předkládá výsledky zkoušek. 

Termín: celý školní rok 2015/2016 

3 Tři učitelky ZŠ nesplňují 

podmínky odborné 

kvalifikace 

Všechny učitelky aktuálně studují na vysokých 

školách, je jim pravidelně sledována docházka na 

výuku, odevzdávají potvrzení o studiu vydané 

fakultou, informují vedení školy o termínech konání 

zkoušek a v závěru roku odevzdají výkaz 

dokončeného ročníku aktuálního vzdělávání –  

JP 2. ročník, BK 1. ročník, ŠB 3. ročník.  

Termín: červen a září 2015, celý školní rok 

2015/2016 

4 Druhá asistentka pedagoga 

získává odbornou 

kvalifikaci 

Asistentka pedagoga studium úspěšně dokončila 

v květnu 2015 závěrečnou zkouškou a dodala 

osvědčení o ukončení kurzu pro asistenty pedagoga. 

5 Studium k výkonu 

specializovaných činností 

zatím neabsolvovala žádná 

pracovnice 

Výchovný poradce – učitelka ukončila první rok 

studia 

Koordinátor EVVO – ukončí v srpnu 2015 

Preventistka rizikového chování – ke studiu se 

přihlásila v červnu 2015 

Koordinátor ICT – přihlásí se až v průběhu roku 

2016, protože pro velký počet studujících už by 

v příštím školním roce škola jen těžce pokryla počet 

vyučovacích hodin suplováním. 

Termín: sledovat studium učitelek po celý příští 

školní rok 

6 Souběžné působení dvou 

učitelek MŠ  

Efektivní využití souběžného působení dvou učitelek 

v MŠ na druhé třídě předškoláků bude probíhat tak, 

že podle pracovní doby bude druhá učitelka přítomna 

na třídě již od 9.00 hodin a budou společně pracovat 

souběžně v různých skupinách dětí, tak aby mohlo 

probíhat diferencované předškolní vzdělávání. 

Termín: od září 2015 

7 Organizace činností dětí 

v MŠ při relaxaci po obědě 

Relaxace dětí MŠ u předškolní třídy spočívá 

v uvolnění dětí na koberci – k dispozici jsou polštáře 

a podložky i několik přikrývek – po obědě, je čtena 

pohádka nebo puštěno mluvené slovo. Klidový režim 

probíhá až do 13.00 hodin. 

Termín: již od 1. 5. 2015 

8 Aktuální zařazení výuky 

anglického jazyka v MŠ 

nerespektuje zásady 

psychohygieny 

Výuka anglického jazyka bude nově zajištěna přímo 

učitelkou MŠ v dopoledních hodinách formou 

skupinové práce s dětmi za přítomnosti druhé 

učitelky. Termín: od září 2015 

9 Ve třídě starších dětí MŠ 

nebyly využity možnosti 

širší nabídky podnětů 

Ředitelka a vedoucí učitelka MŠ se ve svých 

hospitacích zaměří na sledování promyšlené 

motivace dětí pro činnosti tak, aby postupně na sebe 

navazovaly a působily jednotně.  



Termín: od května 2015 

10 Práce v menších skupinách 

v MŠ  

Při plánování svých činností se učitelky MŠ zaměří 

na pravidelné zařazování skupinových činností dětí 

při souběžném využití práce dvou učitelek.  

Termín: od května 2015 při činnostech, kdy jsou obě 

učitelky podle rozvrhu pracovní doby přítomny, od 

září 2015 podle nové pracovní doby od 9.00 hodin 

11 Podávání oběda ve třídě 

větších dětí 

Po konzultaci s vedoucí školní jídelny budou děti 

docházet do jídelny v době od 11.50 polévka 12.00 

hlavní jídlo – druhá třída MŠ (žáci ZŠ již budou po 

obědě), v první třídě MŠ bude polévka vydávána od 

11.45 hodin  

Termín: září 2015 

12 Pitný režim v době ranního 

scházení dětí v MŠ  

Nápoj je pro děti k dispozici od 7.00 hodin 

Termín: od května 2015 

Pro děti jsou vytvořeny koutky pro pitný režim, kde 

jsou vedeny k samostatnosti – visí zde hrnečky na 

háčcích a na stolečkách jsou menší konvičky 

s nápojem po celý den, dítě si tak může kdykoli nalít 

nápoj, čistotu a doplnění nápoje v tomto prostoru 

sleduje školnice. 

Termín: září 2015 

13 Při prezentaci svých 

výsledků žáci hovoří 

potichu 

Žáci jsou vedeni k hlasitému projevu s využitím 

podnětů pro zopakování řečeného.  

Termín: květen 2015 

14 Chybí známky za první 

pololetí z TV 

Paní učitelka byla na skutečnost upozorněna 

ředitelkou školy.  

Termín: květen 2015 

Byl domluven minimální počet známek ve 

výchovách pro další školní rok na tři. Ředitelka bude 

pravidelně jedenkrát za pololetí sledovat stav známek 

v ŽK. Termín: od září 2015 

15 Informování rodičů při 

přechodu dětí do ZŠ 

Informování rodičů bude probíhat formou společných 

schůzek minimálně třikrát za rok. Z těchto jednání 

budou provedeny zápisy.  

Termín: od září 2015 

16 Uložení pomůcek a 

vymezení prostor 

venkovního areálu 

Bylo projednáno se zřizovatelem. 

Termín: květen 2015 

17 Zařazování sebehodnocení 

žáků a jejich vzájemného 

hodnocení 

Projednáno s učitelkami 

Termín: již od května 2015 

 

   Uvedená zlepšení byla sledována jak v konci školního roku 2014/2015, tak jsou náplní 

práce organizace v následujícím školním roce 2015/2016. Zlepšení budou také uvedena v 

další výroční zprávě školy za školní rok 2015/2016. 



 

8. Další záměry školy 
   I v dalším školním roce chceme pokračovat v naplňování vize školy: „Naše škola se stane 

místem, kam většina dětí bude chodit ráda.“ 

   

   Zvláště se opíráme o závěry evaluace školy: 

 Upevňovat a rozvíjet i nadále dynamiku klimatu školy 

 Pracovat jako tým 

 Konflikty řešit okamžitě, informovat o nich vedení školy 

 Zlepšovat image školy na veřejnosti 

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

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

na plastové obaly 

 Více využívat techniku ve výuce 

 Upevňovat komunikaci žáků, jejich aktivní přístup ke vzdělávání  

 Zkvalitnit přenos informací všem zaměstnancům  

 Rozvíjet sociální vztahy mezi spolužáky a mezi žáky a učitelkami 

 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 výchovného poradce 2014/2015 

 Zpráva o hospodaření školy v roce 2014 

 

 

 

 

 

 

V Chlumu dne 27. 8. 2015     Mgr. Jaroslava Procházková 

         ředitelka školy 

 

 

 

 



 


