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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, obsazenost – základní škola 200 - 93 žáků  

Kapacita, obsazenost – mateřská škola 56 – 56 dětí 

Kapacita, obsazenost – školní družina 45 – 42 žáků 

Kapacita, obsazenost – školní jídelna 240 – 169 jídel = 91 žáků, 56 dětí, 22 

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 2016/2017 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 

Školská rada předsedkyně paní Jana Mašková 

SRDPŠ předsedkyně paní Marcela Boučková 

Dálkový přístup www.zsamschlum.cz  

 

   Školu v Chlumu založil asi roku 1676 František Antonín Koniáš z Vydří. Byla jednotřídní  

a neměla svou stálou budovu. Teprve na konci 18. století byla zřízena škola ze špitálu svatého 

Felixe. V roce 1935 byla rozšířena o měšťanskou školu a bylo přistaveno druhé patro. 

Kompletní rekonstrukce budovy s výměnou topných těles, oken a zateplením pláště budovy 

byla provedena v roce 2012.   

   Všechny součásti organizace – ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ - jsou ve vzájemně propojených budovách.  

 

1.1 Investice 2016/2017 

 

Co  Kde  

Židle  4. ročník 

Stolky ŠD 

Pomůcky pro výuku matematiky 1. stupeň 

Učebnice přírodopisu a AJ 2. stupeň 

Židle ŠD 

Koberec  ŠD 

Koše na tříděný odpad 1. a 2. stupeň 

Tělocvičné náčiní  Tělocvična  

Skleník  Výuková zahrádka 

Školní maskoti Sborovna  

http://www.zsamschlum.cz/


Plynový sporák Školní kuchyně 

Šatní skříňky Šatna ZŠ 

Polohovací židle MŠ 

Polohovací vak MŠ 

Výměna osvětlení Učebny a kabinety 2. stupně 

Software pro matematiku PC 

Vymalování  Učebny a kabinety 2. stupně 

Aktualizace AVG programu PC v učebně a notebooky 

Lišty k pracovním stolům Školní kuchyně 

PC program stravné Účetní  

Kráječ, strouhač Školní kuchyně 

Mrazák  Školní kuchyně 

Skříň na chemické látky 2. stupeň 

Koberec  1. ročník 

Nástěnky  2. stupeň 

Mapy 1. a 2. stupeň 

   

   V letošním školním roce škola získala finanční dotaci z OP VVV Šablony pro ZŠ Chlum 

v celkové výši 382.700,-Kč. Dotace bude čerpána od listopadu 2016 do října 2018. Je použita 

pro financování školního asistenta a pro rozvoj kvalifikovanosti pedagogického sboru – oblast 

čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a komunikace v AJ. 

 

 

 

2. Organizace vzdělávání 
2.1 Vzdělávací program 

   Výuka ve všech devíti postupných ročnících základní školy ve školním roce 2016/2017 

probíhala podle aktualizovaného 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 dnů či projektových období. 

   Všichni vyučující si vytvářejí své časové a tematické plány učiva pro jednotlivé předměty  

a pro jednotlivé ročníky, které podléhají kontrole ze strany vedení školy i ze strany kontrolních 

orgánů. 

 

2.2. Organizace vzdělávání a výchovy  

   Ve školním roce 2016/2017 pracovala základní škola s žáky v celkem 7 třídách, s devíti 

postupnými ročníky. Na prvním stupni bylo k 30. 6. 2017 58 žáků, na druhém stupni 35 žáků, 

celkem 91 žáků na začátku školního roku a 93 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 2016/2017 při základní škole působilo 10 zájmových kroužků:   

 

Kroužek  Realizátor  

Angličtina pro MŠ   B. Kadeřábková 

Řezbářský kroužek V. Křížek 

Šikovné ruce Š. Bublíková 

Háčkování  H. Kadlečková  

Čtenářská dílna  M. Křížová 2 

Keramický kroužek    J. Pšeničková 

Dokážu to M. Křížová 1 

Taneční kroužek  J. Procházková 

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

Florbal J. Podrázký 

 

2.5 Školní družina            

   Do školní družiny docházelo v letošním školním roce 42 žáků – nebyla zcela naplněna 

zvýšená kapacita ŠD 45 žáků. Přijímání žáků k zájmovému vzdělávání podléhá správnímu 

řádu.  

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

výchovné a zájmové aktivity.  

   Ve školní družině pracovaly dvě vychovatelky ve dvou odděleních. 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 2016 do mateřské školy docházelo 56 dětí – zvýšená kapacita 56 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 3,45 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 2016/2017 bylo přihlášeno 56 dětí, 91 žáků 

a 22 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 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 

0 7 6 0 0 13 

 

   Průměrný věk pedagogického sboru k 31. 8. 2017 je 39,23 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:  

1. stupeň     1 učitelka (2 studují) 

2. stupeň      4 učitelky (1 studuje) 

management vzdělávání    1 učitelka 

vychovatelství   2 vychovatelky 

asistent pedagoga  2 asistentky 

   Pedagožkám, které dosud studují, 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 jsou povinné 

odevzdávat výpisy o svém studiu.  

    

Označení  Matu- 

rita  

Bc. Mgr., 

MgA., Ing. 

Další 

kvalifikace 

Poznámky  

RA ano  1. stupeň ZŠ  Studuje prevenci  

= specializační 

studium 

ŠB ano      

JD ano   Vychovatel, 

pedagog 

volného času  

 

MCH ano   Asistent 

pedagoga, 

předškolní  

a mimoškolní 

pedagogika 

 

BK ano Ekono-

mie 

Ekonomie  Pedagogika pro 

SŠ 

Studuje  

1. stupeň 

HK ano  ZŠ – M, VT   

MK2 ano  ZŠ – ČJ, AJ   

MK1 ano   Asistent 

pedagoga 

Studuje 1. stupeň a 

speciální pedagogiku 

MP ano  ZŠ – ČJ, OV  Výchovné poradenství  

= specializační  

činnost 

MP ano  hra na 

klarinet 

 Učitelka  

ZUŠ Sedlčany  



JP ano školský 

mana- 

gement 

Manage-

ment 

vzdělávání 

Speciální 

pedagogika, 

pedagogické 

vědy pro  

2. a 3. stupeň 

 

JP ano Vycho-

vatel-

ství 

 B2 NJ Studuje výchovu ke 

zdraví a speciální 

pedagogiku 

 

 

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

 

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

2,863 5,227 1,583 1,000 10,673 

 

 

3.4 Specializační činnosti pedagogických pracovníků 

    Specializační 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 Školní asistent Celkem úvazků 

2,125 2,875 0,5 5,500 

2 uklízečky, topič vedoucí ŠJ,  

3 kuchařky 

1 školní asistent  

 

   Plat účetní školy je hrazen z rozpočtu zřizovatele Obce Nalžovice. Ostatní nepedagogičtí 

pracovníci ze státního rozpočtu, finančních prostředků poskytovaných škole prostřednictvím 

krajského úřadu. Školní asistent je hrazen prostřednictvím získané dotace Šablony pro ZŠ 

Chlum. 

 

 

 

 

 



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, 2. a 3. 

stupeň 

30,75 

Učitelka  

 

Mgr. 

 

1,000 2. stupeň 

(OV, ČJ) 

17,09 

Učitelka  Mgr. 1,000 2. stupeň 

(M, VT) 

8,98 

Učitelka Mgr. 1,000 2. stupeň 

(AJ, ČJ) 

7,21 

Učitelka  Mgr. 1,000 1. stupeň 26,93 

Učitelka  MgA. 0,227 HV 20,89 

Učitelka  Bc. 1,000 2. stupeň 

(studuje) 

6,93 

Učitelka   0,863 1. stupeň 

(studuje) 

12,62 

Učitelka  Ing. 1,000 3. stupeň,  

ekonomie 

1. stupeň  

(studuje) 

15,53 

Vychovatelka   1,000 Vychovatel, 

pedagog 

volného času 

21,91 

Asistentka  0,500 AP 7,78 

Asistentka, 

vychovatelka 

 0,500 AP 14,51 

 

3.7 Asistentka pedagoga 

   Na škole pracovaly dvě asistentky pedagoga, obě kvalifikované pro výkon dané činnosti. 

Pomáhaly podle pokynů učitelů žákům ve čtvrtém, pátém, šestém a sedmém ročníku - zdravotní 

postižení, vzdělávací obtíže ve smyslu SPU a s diagnózou autismus Aspergerův syndrom. 

   Asistentky se u jednotlivých žáků střídají a poskytují jim pomoc v případě, že nerozumí, 

nestihnou, nenajdou, nemohou,… 

 

3.7.1 Školní asistent 

   Na škole od 1. 11. 2016 pracuje jako nepedagogický pracovník také školní asistentka. Ta je 

hrazena ze získané státní dotace Šablony. Pomáhá vytipovaným žákům v jednotlivých 

ročnících, kteří vykazují potřebu 1. stupně podpůrných opatření, kteří jsou ze sociálně méně 

podnětného prostředí, poskytuje pomoc při výletech, exkurzích, doprovází žáky na různé akce. 

 

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 znalostí v pedagogice, ve 

specializovaných činnostech a vzdělávání žáků vůbec.   



   Přehled vzdělávacích akcí a seminářů ve školním roce 2016/2017 

Školení BOZP, PO   všichni zaměstnanci školy   26.8.2016 

První pomoc    všichni zaměstnanci školy   30.8.2016 

Obsluha elektropřístrojů všichni zaměstnanci školy  29.8.2016 

   Kadlečková Hana:  

Investice ve školství   Sedlčany   6.9.2016 

Zelená nejen pro kluky  Petrovice   22.9.2016 

Matematika pro život   Praha    15.11.2016 

Ověřování materiálů MA  Chlum    5.12.2016 

Kurz H-mat    Sedlčany   4.1.2017 – 26.4.2017 

Ověřování materiálů MA  Chlum    24.1.2017 

Inkluze, dílny    Petrovice   23.3.2017 

Sociální rozvoj MAS   Sedlčany   6.4.2017  

    

   Andrušíková Radka: 

Studium MPP  (2. ročník)  Praha UK   celý rok 

Čtenářská gramotnost   Dublovice   leden - červen 

Listování    Sedlčany 

Myšlenkové mapy   Sedlčany 

JSNŠ     Sedlčany 

Konverzace v AJ   Sedlčany   duben – červen 

   

   Procházková Jaroslava: 

Strategický plán MAP  Sedlčany   6.9.2016 

Dotace OP VVV   Sedlčany    15.9.2016 

Polytechnika     Petrovice   22.9.2016 

Povinný poslední ročník MŠ   Praha    5.10.2016 

Inkluze     Sedlčany   15.11.2017 

Matematická pregramotnost  Chlum    21.11.2017 

Školství 2017    Praha    22.11.2016 

Právní předpisy 2017   Sedlčany   19.12.2016 

Řídící tým MAS   Sedlčany   9.1.2017 

Podpůrná opatření   Praha    16.2.2017 

Klima třídy    Kamýk nad Vltavou  23.2.2017 

Partnerství     Petrovice   23.3.2017 

Inkluze MAS    Sedlčany   5.4.2017 

Spolupráce MAS   Sedlčany   6.4.2017 

Matematická pregramotnost  Chlum    24.5.2017 

Expertní skupina MAS  Kamýk nad Vltavou  18.7.2017 

 

   Martina Křížová 2: 

Seminář POKOS   Praha    26.4.2017 

 

   Kadeřábková Blažena: 

Učitelství 1. stupně (3. ročník) České Budějovice  celý rok 

Chemické pokusy   Praha    podzim 

Matematická pregramotnost  Kosova Hora   podzim 



   Pecková Markéta: 

Studium výchovného poradenství  Praha   celý rok 

Aktiv výchovných poradců    Příbram  16.5.2017 

Čtenářská gramotnost    Dublovice  leden – červen 

 

   Pšeničková Jana: 

Kombinované studium (4. ročník)  UK Praha  celý rok 

Předcházení vzniku odpadů   Praha   3.10.2016 

 

   Chválová Monika: 

Setkání vychovatelek ŠD   Petrovice  26.10.2016 

Zážitková pedagogika   Sedlčany   9.3.2017 

ADHD/ADD výchovné problémy      Praha   22.3.2017 

 

   Křížová Martina: 

Učitelství 1. stupně    Praha   celý rok 

Speciální pedagogika    Praha   celý rok 

Matematická pregramotnost   Chlum   21.11.2016 

Matematická pregramotnost    Kosova Hora  podzim 

 

   Monika Podrázká: 

Škola hry na zobcovou flétnu   Praha   listopad – květen 

Cestujeme kolem světa   Praha   23.2.2017 

Nové metody a formy ve výuce  Praha   19.5.2017 

  

   Dejmková Jana: 

Setkání vychovatelek ŠD   Petrovice  26.10.2016 

Zážitková pedagogika   Sedlčany  9.3.2017 

Výtvarné dílny s V. Křenkovou   Sedlčany  celý rok 

 

   Červenková Hana: 

Pracovně právní předpisy   Praha   7.11.2016 

Školní stravování moderně   Praha   8.11.2016 

Hygienické minimum    Příbram  13.4.2017 

Platové předpisy    Praha   14.6.2017 

 

   Kozlová Ivana: 

Hygienické minimum    Příbram  13.4.2017 

Ukázky výroby a zpracování surovin Kralupy  18.5.2017 

 

   Šmídková Milena: 

Hygienické minimum    Příbram   13.4.2017 

 

   Sosnovcová Eva: 

Hygienické minimum    Příbram  13.4.2017 

 

 



   Bulínová Jaroslava: 

Od Mikuláše k Vánocům   Praha    13.10.2016 

EVVO v MŠ     Praha   22.11.2016 

Cestujeme kolem světa   Praha   23.2.2017 

Předčtenářská gramotnost   Praha   11.4.2017 

Rozvoj rozumových schopností  Praha   23.5.2017  

   

   Bartošová Martina: 

Od Mikuláše k Vánocům   Praha   13.10.2016 

EVVO v MŠ     Praha   22.11.2016 

Předčtenářská gramotnost   Praha   11.4.2017 

Seminář pro osoby pečující   Kladno   4.5.-7.5.2017 

Rozvoj rozumových schopností  Praha   23.5.2017 

 

   Hrochová Irena: 

Předmatematická výchova nově  Praha   8.12.2016 

Formativní hodnocení dětí   Praha   15.2.2017 

EVVO v MŠ      Praha   12.4.2017 

 

   Křížová Pavlína: 

Poruchy chování a koncentrace  Praha   31.10.2016 

EVVO v MŠ      Praha   12.4.2017 

Maturitní zkouška     Praha   27.5.2017 

 

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, AŠSK 

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 2016/2017 proběhl dne 18. ledna 2016. 

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 12 dětí. Zákonní zástupci dvou dětí požádali v určeném termínu o 

odklad školní docházky. Do prvního ročníku tak v září 2016 nastoupilo 10 žáků.  

   V průběhu prvního pololetí byl přijat jeden žák do osmého ročníku a na konci prvního pololetí 

byl přijat jeden žák do pátého ročníku.  

 

 

4.2 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2016/2017 

Ročník  Počet žáků k  

15. 9. 2016 

Počet žáků k  

30. 6. 2017 

Rozdíl v počtu 

žáků 

Celkem ukončilo 

školní rok žáků 

1. 10 10  10 

2. 15 15  15 

3. 11 11  11 

4. 10 10  10 

5. 11 12 + 1 přestup 12 

6. 12 12  12 

7. 8 8  8 

8. 6 7 + 1 přestup 7 

9. 8 8  8 

Celkem 91 93  93 

 

 

4.3 Počet vydaných správních rozhodnutí (od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017) 

    

Rozhodnutí  Počet 

O přijetí do 1. ročníku pro rok 2017/2018 18 

O přijetí do vyššího ročníku 2 

Přijetí k zájmovému vzdělávání 42 

O povolení vzdělávání podle IVP 8 

O uvolnění z TV 1 

O ukončení docházky do MŠ  0 

Povolení odkladu školní docházky 1 

O přijetí do MŠ po zápisu 22 

O nepřijetí do MŠ po zápisu 0 

Celkem  94 

 

   Celkem bylo v daném období použito 209 čísel jednacích - 74 od září do prosince 2016 a 135 

čísel jednacích od ledna do června 2017. 

 

 



4.4 Výsledky výchovy 

 

 2016/2017 

Napomenutí třídního učitele 7 

Důtka třídního učitele 3 

Důtka ředitele školy 3 

Snížená známka z chování o jeden stupeň 1 

Snížená známka z chování o dva stupně 1 

 

   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. 2017 

  

Ročník Počet žáků Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Žáci 

s SPU a 

SPCH 

1. 10 10 0 0 0 

2. 15 15 0 0 0 

3. 11 8 3 0 1 

4. 10 5 5 0 2 

5. 12 8 4 0 1 

6. 12 6 6 0 1 

7. 8 4 4 0 2 

8. 7 2 5 0 0 

9. 8 1 7 0 1 

Celkem  93 52 39 0 8 

 

4.6 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 

 Omluvených Neomluvených 

Celkem  Průměr  

na žáka 

Celkem  Průměr  

na žáka 

1. pololetí (93 žáků) 3736 40,17 0 0 

2. pololetí (93 žáků) 4744 51,01 0 0 

Celkem za školní rok  8480 91,18 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 1 6 1 

 



Rozdělení přijatých žáků na SŠ podle ročníků:  

z 9. ročníku -  8 žáků  

z 5. ročníku – 2 žáci 

 

4.8 Realizované akce školy ve školním roce 2016/2017 

 

A. Minimální preventivní program 

   Kvalitativní hledisko 

- Programy plní své cíle (klima ve třídách i v celé škole, vykazují zlepšení celkového 

stavu), přesto budeme pokračovat v dotazníkovém šetření Klima tříd a budovat 

pozitivní vztahy všech žáků k sobě navzájem (řešeno vulgární vyjadřování, agrese) 

- Je třeba více se zaměřit na jedince na okraji kolektivu, posílit jejich silnější stránky a 

namotivovat je ke kladnému vztahu ke škole a k autoritě učitele (1 žák - udělena 3 

z chování) 

- Podporovat vztahy s rodiči, ukazovat vhodné společné přístupy při výchově dětí, 

osvědčili se pravidelné intervence rodičů a tzv. společná strategie rodič + učitel  

- Vlastním příkladem i názory podporovat programy o riziku vzniku závislosti na legálně 

povolených látkách, je třeba zapojit a více informovat rodiče (školní ples) 

- Opětovným zapojením se do projektu: Ovoce a mléko do škol podporovat zdravý 

životní styl, kteří ne všichni žáci využili. 

- Nabízením volnočasových aktivit a aktivním zapojením žáků do jejich příprav 

předcházet nevhodnému chování (pyrotechnika, vandalismus, agrese) 

- Důslednost v udělování sankcí za porušená pravidla, důslednost vyžadovat i od rodičů 

(systém omlouvání/uvolňování z vyučování – předcházení záškoláctví, mobilní 

telefony/nežádoucí fotografování – kyberšikana) 

- Podporovat větší sdílení informací pedagogických pracovníků 

- Pokusit se zajistit návštěvu psychologa na škole, případně proškolení sboru 

 

Kvantitativní hledisko 

Přímá práce s žáky 

Specifické preventivní aktivity, reagující na 

individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 

přímé práce 

Blok primární prevence 2 98 2 

Interaktivní seminář 2 80 4 

Beseda  4 128 5 

Komponovaný pořad 2 68 14 

Pobytová akce - - - 

Situační intervence 1 15 1 

Jiné - - - 

 

Přehled konkrétních uskutečněných specifických i nespecifických aktivit na škole: 

- Handicapovaní mezi námi (další z besed s handicap. Danielem)  1. - 7. tř. 

- Zábavná pyrotechnika       5. - 9. tř. 

- Normální je nekouřit        6. - 9. tř. 

- Klima třídy         2. -  9. tř. 

- Květinový den (charita)     celá škola + veřejnost 

- Běh pro školu v Africe (charitativní projekt)  celá škola + veřejnost 

- Finanční gramotnost        8. – 9. tř. 



- Drogy hravě (PC)        8. + 9. tř. 

- Kyberšikana         6. - 7. tř. 

- Zvířata v kleci (podpora petice)      1. + 3. + 5. tř. 

- Ovoce do škol        celá škola 

- Zdravý týden         1. tř. 

- Dotazníkové šetření zaměřené na užití legálních návykových látek 6. - 9. tř. 

Závěrem: 

   S jakýmkoli problémem se žáci mohou obrátit přímo na učitele, případně metodický tým. 

Pokud si netroufnou, tak použít schránku důvěry. V druhém pololetí rapidně ubylo vzkazů typu 

„on nás zlobí, on nám nadává“. Další pomoc mohou poskytnout pak odborní pracovníci poraden 

a linek bezpečí, jejichž aktuální čísla stále visí na nástěnce školy. 

 

B. Školní soutěže 

• Soutěž ve sběru hliníku a ve sběru papíru.  

• Soutěž ve střelbě ze vzduchovky.   

• Soutěž o nejlepšího recitátora prvního a druhého stupně.  

• Branný závod Bubu Cup. 

• SCIO testy v 9. ročníku. 

 

C. Soutěže jiných organizací 

 

Soutěž  Kde  Poznámka  

Vytrvalostní běh  Sedlčany Vybraní žáci 

Olympiáda v českém jazyce  8. a 9. ročník 

Pan Zkumavka – chemická 

soutěž 

Veselí nad Lužnicí 8. a 9. ročník 

A je to!  SOU Červený Hrádek Kluci 8. ročníku 

Prezentace Lukášek Sedlčany 7. ročník 

Soutěž ve střelbě Zasáhni! Sedlčany 8. ročník, 1. místo 

Sedlčanská růže Sedlčany  4 žáci 

Závody dračích lodí Sedlčany 1. a 3. místo 

Matematický klokan Chlum + ČR Šimon Smolka výborný i v 

okrese 

Přírodovědný klokan  celorepubliková 8. + 9. ročník, Kotrbáčková 

59 bodů, Milosavljevič 54 

bodů, Kříž L. 48 bodů 

Piškvorky  Sedlčany 2. stupeň 

Velikonoční trojboj Sedlčany  1. - 3. ročník 

Dublovický slavík – soutěž 

v pěveckých dovednostech  

Dublovice  Alena Soukupová 1. místo  

Sedlčanská T-ballová liga.  Sedlčany  1. - 5. ročník 4. místo 

Přehlídka VV prací Lukášek Sedlčany 1., 6. a 7. ročník 

Soutěž v AJ Praha  5. ročník 

Speedmat ČR Šimek Vojtěch 1. místo 

 



D. Kulturní, společenské a ostatní aktivity školy 

Září: 

• Zahájení školního roku 

• Schůzka s rodiči prvňáků 

• Zapojení do projektů MAS Sedlčansko 

• Jízda zručnosti se spolkem DA-BA 

• Práce na projektu OP VVV Šablony 

• Příprava školní chaty na zimu 

• Schválení dokumentů školy školskou radou 

Říjen: 

• Zahájení činnosti zájmových kroužků 

• Praktikantka v ZŠ 

• Beseda o myslivosti 

• Návštěva Knihovny Sedlčany 

• Výtvarná výchova v Kosově Hoře a na kolech 

• Zvolení maskota v jednotlivých třídách, psaní příběhů o maskotech 

• Hodnocení klimatu tříd na www.proskoly.cz 

• Drakiáda v ŠD 

• Exkurze do Štoly Josef Smilovice 

• Spaní ve škole s družinou 

Listopad:  

• Návštěva Knihovny Sedlčany - 3. a 5. ročník 

• Soutěže s DA-BOU v tělocvičně – 1. a 2. ročník 

• VV s paní Bazalovou – 6. a 7. ročník 

• Bruslení v Sedlčanech – ŠD 

• Zvolení maskota školy a zadání jeho ušití 

• TRIA ve všech ročnících 

• Návštěvní den, možnost pro dospělé navštívit výuku – MŠ, ZŠ 

• Svatý Martin s lampionovým průvodem 

• Školení učitelek z okolních škol v rámci MAS, nová metoda práce s kostičkami 

• Preventivní program o pyrotechnice – 3. – 9. ročník 

• Vánoční jarmark 

• Vánoční zpívání u stromečku 

• Den řemesel Sedlčany – 1. ročník 

• Divadelní představení Trapas nepřežiju Sedlčanech – 5. – 9 ročník 

Prosinec:  

• Vánoční tvoření s paní Hottmarovou - 1. – 6. ročník 

• Beseda na téma Mikuláš - 1. – 6. ročník 

• Divadelní představení na Fidlovačce Praha - 7. – 9. ročník 

• Brožury k 340. výročí založení školy na Chlumu  

• Mikulášská nadílka  

• Ťukání Sedlčany - 1. – 5. ročník 

• Divadlo Vánoční příběh - 1. - 3. ročník 

• Vystoupení na Farmářských trzích Sedlčany - pěvecký sbor 

• Vystoupení na Vánočním koncertě v kostele Chlum - pěvecký sbor 

http://www.proskoly.cz/


• Vánoční besídka školy    

• Výlet k betlému Křepenice -  6. – 9. ročník 

• Třídní besídky      

• Stromečky pro zvířátka - 1., 3., 5. – 9. ročník 

Leden: 

• Plavecký výcvik v 1. – 5. ročníku 

• Návštěva Knihovna Sedlčany -  1. ročník 

• Rudolfinum Praha - 1. – 9. ročník (dva programy) 

• Výstava Lego Holešovice 

• Semináře – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, polytechnická výchova 

• Deskové hry 

• Třídní schůzky v 1. ročníku 

• Pololetní vysvědčení 

• Bruslení na zimním stadionu Sedlčany - 1. – 9. ročník 

Únor:  

• Dokončení plaveckého výcviku 

• Pololetní prázdniny 

• Praxe studentky pedagogické fakulty 

• Lyžařský výcvikový kurz 

• Projektový den Kryštof Kolumbus 

• Závody DA-BA pro 3. – 5. ročník v tělocvičně 

• Dřevíčkova dílnička 

• Divadla Minor Praha Klapzubova jedenáctka - 2. – 6. ročník 

• Přihlášky na střední školy 

• Maškarní diskotéka 

• Bubnování s MAP Sedlčany 

• Preventivní programy (Kouření 8. + 9. ročník, Kyberšikana 5. – 7. ročník) 

• Prezentace v Knihovně Sedlčany Koukej, tady žiju! 7. ročník 

• Pololetní prázdniny 

Březen:  

• Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 

• Divadelní představení Tři bratři v Sedlčanech (1. – 5. ročník) 

• Mobilní planetárium – všichni žáci školy 

• Ples SRPŠ v Křepenicích, taneční a hudební vystoupení žáků 

• Mezinárodní den vody, program Fauny Hrachov – všichni žáci 

• Beseda s paní Vítkovou o nevidomých a nad její knihou 

• První ročník + MŠ - kooperace před zápisem, návštěva ve škole 

• Spaní ve škole, Noc s Andersenem (3. + 5. ročník) 

• Saunování (1. + 3. ročník) 

Duben  

• Proběhl zápis do prvního ročníku, zapsáno bylo 18 dětí 

• Saunování se zúčastnili žáci 1. a 3. ročníku 

• Tereza a Katka prezentovaly své práce v sedlčanské knihovně 

• 4. – 9. ročník se zapojil do dne s Armádou ČR v rámci POKOS – příslušníci 21. 

základny taktického letectva 



• Ve všech ročnících se rozběhl projekt Velikonoce, kde si žáci připomněli tradice a 

sami si velikonoční symboly i vyrobili 

• Žáci 9. a 5. ročníku absolvovali přijímací zkoušky na střední školy 

• Rodiče byli informováni o chování a prospěchu na TRIÍCH 

• Dokončili jsme projektové téma Objevení Ameriky 

• Čarodějnický týden probíhal v ŠJ i v MŠ 

• Děvčata vystoupila na farmářských trzích v Sedlčanech s tancem flamenco 

• 3. a 5. ročník navštívil Knihovnu Sedlčany a zapojil se do programu k českým 

pověstem 

Květen:  

• Návštěva Mistrovství světa ve fotbale děvčat v Příbrami – 8. a 9. ročník 

• Ročníkové fotografie – celá ZŠ 

• Cyklistické závody DA-BA   - 1. – 5. ročník 

• Kytičkový den – Český den proti rakovině – 9. ročník – vybráno 3.289,- Kč 

• Soustředění hasičského kroužku 

• Besídka ke Dni matek – celá škola 

• Zápis do MŠ 

• Návštěva anglického divadla v Sedlčanech – 3. – 9. ročník 

• Příprava tábořiště na Sejcích - 9. ročník 

• Organizace semináře Matematická pregramotnost u nás ve škole 

• Sběr papíru a hliníku 

• Výzkum AP pro UK Praha 

• Muzejní noc – 1. – 3. ročník 

• Výlet do Prahy – 5. ročník 

Červen:  

• Kouzelník v MŠ a na 1. stupni ke Dni dětí 

• Oběd na přání žáků 

• Výlet na Konopiště – 2. stupeň 

• Pohádkový les v zámeckém parku pro děti i veřejnost 

• Projektový den Marie Terezie – 2. stupeň 

• Indiánské léto – projekt školní družiny 

• TEP faktor – školní výlet 8. ročníku 

• Hrusice a okolí – školní výlet 1. stupně 

• Sejce, dvou denní pobyt – 2. + 4. ročník 

• Sejce, dvoudenní pobyt – 3. + 5. ročník 

• Divadelní představení Království vod v Sedlčanech – 1. – 5. ročník 

• Rozloučení s předškoláky, besídka Koblížek na cestách 

• ZOO Praha – 9. ročník 

• Charitativní běh pro africkou školu v Etiopii -  ZŠ i MŠ 

• Sejce, pobyt na školní chatě - 6. + 7. + 8. ročník 

• Koupání na Cholíně – 1. + 2. + 4. + 8. + 9. ročník 

• Koupání na Musíku – 1. ročník  

• Závěr školního roku s vyhodnocením nejlepších žáků a rozloučení se žáky 9. ročníku 

 

 



E. Projektové dny a projektová výuka 

   V letošním školním roce jsme projektová témata připravili opět na celé jedno čtvrtletí, aby 

mohla být důkladně připravena a zpracována jak učitelkami, tak žáky.  

   Každé téma bylo shrnuto ve formě prezentací žáků. Koordinátorka projektů potom zapsala 

obsah a přínos jednotlivých témat do závěrečné zprávy. Témata byla doplněna o klíčové 

kompetence z průřezových témat ŠVP. 

   

   Témata: 

1. Téma: Školní maskot Základní školy a Mateřské školy Chlum 

2. téma:  Připravujeme 340. výročí založení školy   

3. téma:  Objevení Ameriky 1492 

4. téma:  Marie Terezie - žena, matka, císařovna 

 

F. Testování žáků 

   V letošním školním roce jsme testovali žáky v těchto oblastech: 

➢ Klima v jednotlivých ročnících jsme otestovali při výzkumu na portále 

www.proskoly.cz . Získali jsme informace o celkové atmosféře v jednotlivých třídách 

(zábava, respekt, kamarádství, spolupráce, bezpečí, důvěra, pohoda. Ve výsledných 

grafech se pak objevily i vzájemné sociometrické vazby ve třídních kolektivech. Na 

podzim dosáhl nejlepšího celkového skóre 94 % 8. ročník a nejhoršího 2. ročník s 55%, 

na jaře dosáhli 93 % žáci 9. ročníku a jen 62 % žáci 2. ročníku.  

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

orientaci.  

➢ Matematickou gramotnost jsme otestovali u žáků 2. – 9. ročníku v květnu u 

matematického klokana. Šimon Smolka dosáhl na 103 bodů, Zuzana Chudárková na 92 

bodů.  

➢ Žáci 9. ročníku byli v listopadu podrobeni zkušebnímu testování k přijímacím 

zkouškám na střední školy s maturitou z matematiky, českého jazyka a všeobecných 

studijních předpokladů pomocí testů SCIO.  

➢ Každý žák 2. – 9. ročníku zpracoval na konci prvního pololetí Vlastní hodnocení žáka 

za pololetí – zajímavé jsou tyto odpovědi: 

Hůře pracuji ve hluku - 28 krát 

Daří se mi – označen určitý předmět – 35 krát 

Nejvíce se naučím, když poslouchám a dávám pozor – 20 krát 

Doma se učím – 36 krát 

Nejoblíbenější předmět je matematika – 26 krát 

Obtížný je český jazyk - 35 krát 

Důležitý je český jazyk – 44 krát 

Výborný prospěch mám v matematice – 23 krát 

➢ V rámci podkladů pro evaluační zprávu školy byly 75 žákům 2. – 9. ročníku  

a 15 učitelkám rozdány koncem června dotazníky, které zjišťovaly informace o 

prostorech školy a jejím vybavení, o vyučování a o klimatu školy.  

➢ V únoru žáci druhého stupně prošli dotazníkovým šetřením na téma alkohol a cigarety. 

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


➢ K hodnocení znalostí v oblasti přírodopisu přispěly i Závěrečné žákovské práce pro 8. 

a 9. ročník na téma vztahující se k přírodě či k vesmíru. Nejlepší práce zpracovali 

Chudárek, Fiala, Malý, Dragounová, Chvála a Kotrbáčková. 

➢ Žáci 9. ročníku byli zapojeni do testování ČŠI v květnu 2017. Ve fyzice dosáhli 

průměrného skóre 46 % (nejlepší Purmann 58%), v matematice průměrného skóre  

34 % (nejlepší Purmann 47 %) a v českém jazyce průměrného skóre 58 % (nejlepší 

Křížová 71 %). 

 

 

5. Řízení školy 
   Řízení školy vychází ze standardních postupů, v organizaci pracuje na vedoucím místě 

ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ, vedoucí vychovatelka ŠD 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.  

   Volný den vyhlásila letos ředitelka školy jeden (po schválení zřizovatelem) na 18. 11. 2016. 

   Celá organizace byla uzavřena o vánočních a velikonočních prázdninách, při ostatních 

prázdninách byla v provozu MŠ a ŠJ, kam mohli docházet i žáci ZŠ. O hlavních prázdninách 

trval provoz MŠ a ŠJ do 21. 7. 2017. 

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

plán vyučující v pololetí a v závěru školního roku zhodnotil písemně v pololetním hodnocení 

předmětu a jednotlivých žáků.  

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

také hodnotí na konci školního roku a je součástí portfolia.  

   Hospitace u pedagogických pracovníků školy probíhají podle zpracovaného plánu hospitací  

- konají se jako hodinové, půlhodinové nebo námětové. Ředitelka má zpracovaný plán kontrol 

na jednotlivých součástech organizace a stanoveny náměty kontrol pro jednotlivé měsíce. 

Současně po celý rok probíhá kontrola podle kompetencí vedoucích pracovníků organizace.  

   Učitelky zpracovávají vlastní portfolio; na konci školního roku bylo provedeno zhodnocení 

práce učitelek podle předem známých kritérií pohovorem u ředitelky školy – příprava na 

kariérní systém učitelů. Učitelky si také vytvořily vlastní SWOT analýzu, která bude podkladem 

pro jejich plán DVPP na další školní rok 

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

pomáhají při nahlédnutí do práce celého týmu. V letošním roce byla zařazena i nová metoda 

práce (také 1 krát za pololetí) - výměna v hodině kolegyně, kdy učitelka odučila zcela jiný 

předmět, než na který má aprobaci, zvládla sama i jeho přípravu a písemně zapsala obsah 

hodiny. Výměna pomáhá orientaci učitelek v jiném předmětu, ale i žáků, kteří si tak daný 

předmět osvěží jiným dospělým a jiným způsobem práce. 

   V závěru školního roku byla sepsána Evaluační zpráva 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 2016 a v dubnu 2017.  

   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 pro školu o alergiích dítěte a lécích, které musí dítě užívat nebo o zdravotním 

omezení. 

• 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, školním metodikem prevence 

rizikového chování nebo ředitelkou školy. Informace dané po telefonu nepokládá škola za 

vhodné. 

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

školní časopis jmenoval „def“ a vyšlo celkem 5 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 

• 340. výročí založení školy 

• Zápis do prvního ročníku pro další školní rok 

• Vánoční jarmark 

• Vánoční besídka 

• Ples školy 

• Besídka ke Dni matek  

• Den otevřených dveří 

• Pohádkový les 

• Dohled a pomoc při organizování školních i mimoškolních aktivit 

• Rozloučení s budoucími školáky 

• Závěr školního roku 

 

Sponzorské dary škole od SRDPŠ: 

➢ Balíček sladkostí k Mikulášské nadílce pro 1. – 9. ročník  

➢ Pronájem ledu na bruslení pro 1. – 9. ročník  

➢ Odměny pro nejlepší žáky na konci školního roku  

➢ Zaplacení Karaoke pro ŠD a MŠ v únoru 2017 

➢ Proplacení programu k primární prevenci 1. – 9. ročník 

➢ Představení kouzelníka k dětskému dni pro 1. stupeň 

➢ Výlet na Konopiště pro 2. stupeň 

➢ Stoly do 4. ročníku 

 

Sponzorské dary škole: 

➢ Vánoční stromek před školu  - p. Procházka 

➢ Vánoční stromky do tříd – rodina Chudárkova, rodina Kopkova, rodina Čejkova 

➢ Chvoj – M. Caltová 

➢ Příspěvky rodičů pro pobyt žáků na Sejcích 



➢ Příspěvky rodičů na Pohádkový les 

➢ Příspěvky rodičů na lampionový průvod sv. Martina  

➢ Příspěvky rodičů na vánoční jarmark 

➢ Příspěvky rodičů na ples 

 

5.2 Spolupráce se školskou radou 

   Školská rada se letos sešla při schvalování výroční zprávy za školní rok 2015/2016 dne 

21. září 2016.  

   Dále školská rada projednávala školní řád, klasifikační řád, počet žáků ve škole, informace o 

studujících učitelkách, informace o šablonách. 

   Učitele při jednání školské rady zastupují H. Kadlečková, M. Pecková, B. Kadeřábková; 

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  

Spolupráce se školami v regionu i významnými osobnostmi v regionu 

MP Příbram  

Komunitní centrum Lukášek – výstava prací žáků v centru 

Knihovna Nalžovice  

Knihovna Sedlčany – návštěva programů 

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 

Městské muzeum Sedlčany  - návštěva výstav, výtvarné dílny, přednášky 

Člověk v tísni - Jeden svět na školách 

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 Šablony 

 

 

5.4 Pedagogická rada 

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

desetkrát – přípravný týden, září 2 krát, první čtvrtletí, pololetí, únor, třetí čtvrtletí, květen, 

závěrečná 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 především otázky provozu, bezpečnosti, uzamykání budovy školy, dalších úkolů, 

měsíčních plánů či mimořádných situací. 

 



5.5 Stížnosti na činnost školy 

   Ve školním roce 2016/2017 byly ředitelkou školy řešeny tři stížnosti – nevhodné chování 

žáka k handicapovanému spolužákovi; štípání spolužačky do paží; slovní rozepře mezi rodičem 

a učitelkou.     

   

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, 

• školení první pomoci, 

• 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, 

• informace o výpovědi pro nesplnění kvalifikačních předpokladů, 

• zásady pracovní smlouvy na dobu určitou, 

• 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 kalendářní rok 2016, vyúčtování 2015, 

• ochrana osobních údajů, osobní spis zaměstnance, dovolená zaměstnanců. 

 

 

 5.7 Údaje o revizích 

   Všichni zaměstnanci byli proškoleni k problematice BOZP a PO, poskytování první pomoci 

a manipulaci s elektrozařízením.  

   Kontrolní orgány prováděly prověřování situace na pracovištích každé pololetí a případné 

drobné nedostatky byly odstraněny ihned nebo v závazném termínu. 

   Revize probíhaly podle stanoveného plánu.  

 

Revize  Čas  

Revize spalinové cesty Září 2016, leden 2017 

Revize nářadí v tělocvičně Říjen 2016 

BOZP školení Srpen 2016 

PO, BOZP (Jindřich) Srpen 2016, duben 2017 

Hasicí přístroje  Červen 2017 

Čištění komínů Září 2016, leden 2017 

Revize kotle Září 2016 

Revize plynového sporáku Květen 2017 

 



5.8 Archiv 

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

archiválií do Státního archivu v Příbrami (až 2019), pouze byly uloženy archiválie z minulého 

školního roku do spisovny školy.   

 

5.9 Inventarizace majetku 

   Inventarizace hmotného i nehmotného majetku probíhala podle předem stanoveného plánu 

ke konci kalendářního roku 2016. Byl zkontrolován a spočítán všechen hmotný i nehmotný 

majetek organizace i majetek, který je organizaci propůjčován zřizovatelem.  

   Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 je součástí příloh výroční zprávy.  

   Zpráva za rok 2017 bude zhotovena v lednu 2018.  

   Hospodářský výsledek za rok 2016 byl kladný, zbylé prostředky byly přesunuty 

do rezervního fondu 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.  

   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 pedagogické podpory 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 – 1 krát porucha pozornosti, 1 krát SPU a ADHD, 1 krát SPU, 

1 krát ADHD. U dvou žáků pracovala asistentka pedagoga. 

   2. stupeň – integrováni 4 žáci – 1 krát tělesné postižení, 1 krát autismus, 1 krát LMP, 1 krát 

dysfázie. U dvou žáků pracovala asistentka pedagoga.  

 

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 2016/2017 byly provedeny tyto kontroly: 

• Revize tělocvičny, nářadí a náčiní – bez problémů 

• Účetní audit – nevhodně zaúčtovaná jedna faktura 

• OSSZ Příbram – bez problémů 

• BOZP a PO – bez problémů 

• ČŠI – pravidelná kontrola chodu celé organizace se konala v dubnu 2015. V inspekční 

zprávě byla 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 přijala právnická osoba vykonávající činnost školy 

organizační opatření ke zlepšení stavu – většinou již bylo splněno (pro školní rok 

2016/2017 zbývají 3 z celkových 17 opatření):  

     Výchovná poradkyně dokončila studium k výkonu specializované činnosti; 

Do zápisů z pedagogických rad a provozních porad se tam, kde je to nutné, 

zapisuje i termín a zodpovědná osoba. 

   Organizační opatření, která přijala právnická osoba vykonávající činnost školy ke zlepšení 

stavu – ještě se realizují (2 ze 17): 

 

Číslo  Podnět  Návrhy na zlepšení 

1 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 ukončeno Bc., studuje 1. ročník Mgr., BK studuje 

3. ročník, MK studuje 2. ročník.  

Termín: celý školní rok 2017/2018 

2 Studium k výkonu 

specializovaných činností 

zatím  

Koordinátor EVVO - zatím nestuduje 

Preventistka rizikového chování – učitelka ukončila 

druhý rok studia 

Koordinátor ICT – přihlásí se v průběhu roku 2017, 

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 školní rok 

2017/2018 

 

   Zlepšení stavu budou uvedena v další výroční zprávě školy za školní rok 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 



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 dynamiku pozitivního klimatu školy a kulturu školy 

➢ Pracovat jako tým a intenzivně spolupracovat mezi jednotlivými částmi organizace  

➢ Zlepšovat image školy na veřejnosti 

➢ Zásady pro práci a hodnocení – komunikace, kooperace, práce, adaptace  

 

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 2016/2017 

• Zpráva o hospodaření školy v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

V Chlumu dne 29. 8. 2017     Mgr. Jaroslava Procházková 

         ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


