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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 - 98 žáků  

Kapacita, obsazenost – mateřská škola 66 – 58 dětí 

Kapacita, obsazenost – školní družina 45 – 45 žáků 

Kapacita, obsazenost – školní jídelna 240 – 171 jídel = 90 žáků, 58 dětí, 23 

dospělých  

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

IČ organizace 71 000 461 

Zřizovatel  Obec Nalžovice 

V zastoupení starostka paní Jana Pšeničková 

Ředitel školy 2017/2018 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, Buková, 

Čelina, Sedlčany 

Školská rada předsedkyně paní Jana Mašková 

SRPŠ 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 pláště budovy byla provedena v roce 2012.   

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

 

1.1 Investice 2017/2018 

 

Co  Kde  

Soubor pomůcek pro výuku M 2. stupeň 

Míče a drobný materiál Tělocvična  

AVG programy PC 

Učebnice P, Z, AJ 2. stupeň 

Výmalba chodeb  Z 1. patra do přízemí + celé přízemí včetně sociálního 

zařízení 

Natření zárubní a dveří Přízemí 

Výměna osvětlení  Přízemí + tělocvična  

Bezbariérová úprava  WC dívky přízemí 

Tiskárna  Spodní sborovna 

Dva učitelské stolky Učebna M a 1. ročníku 

Rekonstrukce skladu Školní kuchyně 

http://www.zsamschlum.cz/


Nábytek  Učebna M 

Regálové police  Archiv + sklad v kuchyni 

Nástěnky  2. stupeň a schodiště 

Nástěnné obrazy Chodby  

Bidetové spršky WC dívky 1. patro + přízemí 

Mapy 1. a 2. stupeň 

   

   V letošním školním roce pokračovala škola v naplňování finanční dotaci z OP VVV Šablony 

pro ZŠ Chlum v celkové výši 382.700,-Kč. Dotace bude vyčerpána do konce října 2018. Byla 

použita pro financování školního asistenta a pro rozvoj kvalifikovanosti pedagogického sboru 

– oblast čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a komunikace v AJ. 

   Škola současně zažádala o dotaci z rozvojového programu OP VVV Šablony II, na 

financování školního asistenta a rozvoj školy v oblasti kariérového poradenství s termínem 

začátku aktivit 1. 11. 2018. 

   Škola poskytla v rámci darovací smlouvy s Městským muzeem Sedlčany vysoké nástěnné 

hodiny do muzejních sbírek. 

 

 

 

2. Organizace vzdělávání 
 

2.1 Vzdělávací program 

   Výuka ve všech devíti postupných ročnících základní školy ve školním roce 2017/2018 

probíhala podle aktualizovaného ŠVP ZŠ A MŠ CHLUM, R1/2007, motivační název Naše 

škola. Současně byl ŠVP doplněn o program Společně to zvládneme, UVP 2, kde jsou obsaženy 

minimální úrovně vzdělávání pro žáky integrované s lehkým mentálním postižením. 

   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 2017/2018 pracovala základní škola s žáky v celkem 7 třídách, s devíti 

postupnými ročníky. Na prvním stupni bylo k 30. 6. 2018 60 žáků, na druhém stupni 36 žáků, 

celkem 98 žáků na začátku školního roku (jeden v průběhu roku odešel na soukromou školu a 

druhý změnil bydliště) a 96 žáků na konci školního roku.  

 

 

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 2017/2018 při základní škole působilo 8 zájmových kroužků:   



 

Kroužek  Realizátor  

Angličtina pro MŠ   B. Kadeřábková 

Řezbářský kroužek V. Křížek 

Šikovné ruce Š. Bublíková 

Háčkování  H. Kadlečková  

Turistický kroužek  M. Pecková 

Keramický kroužek    J. Humhalová 

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 45 žáků – byla zcela naplněna kapacita 

ŠD. 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 2017 do mateřské školy docházelo 58 dětí – zvýšená kapacita 66 dětí v MŠ nebyla 

naplněna. Děti byly rozděleny do tří tříd – mladší děti, děti středního věku a děti předškolního 

věku. 

   Provoz mateřské školy probíhá od 6:30 hodin do 16:30 hodin, povinné předškolní vzdělávání 

trvá od 8.00 do 12.00 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 čtyři další paní učitelky; jejich pracovní 

úvazky činily 4,62 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 2017/2018 bylo přihlášeno 58 dětí, 90 žáků 

a 23 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 4 9 0 0 13 

   Průměrný věk pedagogického sboru k 31. 8. 2018 je 40,69 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  3 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  Úvazek   Bc. Mgr., 

MgA., Ing. 

Další 

kvalifikace 

Poznámky  

R 1,000  1. stupeň ZŠ Školní metodik 

prevence 

 

Š 0,750    
 

J,ŠD 1,000   Vychovatel, 

pedagog 

volného času  

 

MO 1,050   Asistent 

pedagoga, 

předškolní  

a mimoškolní 

pedagogika 

 

B 1,000 ekono-

mie 

Ekonomie  Pedagogika pro 

SŠ 

Studuje  

1. stupeň 

H 1,000  ZŠ – M, VT   

M2 1,000  ZŠ – ČJ, AJ   

M1 1,000   Asistent 

pedagoga 

Studuje 1. stupeň a 

speciální pedagogiku 

M 1,00  ZŠ – ČJ, OV Výchovný 

poradce 

 

MHV 0,227  hra na 

klarinet 

   

J,Ř 1,000 školský 

mana- 

gement 

Manage-

ment 

vzdělávání 

Speciální 

pedagogika, 

pedagogické 

vědy pro  

2. a 3. stupeň 

 



J 1,000 vycho-

vatel-

ství 

 B2 NJ Studuje výchovu ke 

zdraví a speciální 

pedagogiku 

H,AP 0,500   Asistent pedag.  

 

 

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

 

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

3,0 5,227 1,55 2,750 12,527 

 

 

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 Humhalová 

 

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 Asistentka pedagoga 

   Na škole pracovaly tři asistentky pedagoga kvalifikované pro výkon dané činnosti. Pomáhaly 

integrovaným žákům podle pokynů učitelů v pátém, šestém, sedmém a osmém ročníku. 

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

nestihnou, nenajdou, nemohou,… 

 

3.7. 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 probíhalo letos dle plánu rozvoje pedagogických 

pracovníků a podle potřeb školy. 

 

   Přehled vzdělávacích akcí a seminářů ve školním roce 2017/2018 

Školení BOZP, PO   všichni zaměstnanci školy   29. 8. 2017 

První pomoc    všichni zaměstnanci školy   30. 8. 2017 

Obsluha elektropřístrojů všichni zaměstnanci školy  30. 8. 2017 

DAS právní služby  všichni zaměstnanci ZŠ + vedoucí z. listopad 2017 

 

   Kadlečková Hana:  

Schůzka s E. Zirhutovou (zlomky) Chlum    11. 9. 2017 a 25. 9. 2017 

Školení GDPR   Kamýk n/V   18. 1. 2018 

Inspirace pro zkvalitnění výuky Praha    11. 4. 2018 

Fyzikální dílny   Příbram   9. 10. + 9. 11. + 7. 12. 2017 

         11. 1. + 15. 3. + 19. 4. 2018 

MAS – dotace    Sedlčany   9. 5. 2018 

 

   Andrušíková Radka: 

Metodický kurz v AJ    Praha    duben, květen 2018 

Listování 

Scénické čtení    Sedlčany   2 dny 

MAP – konzultace, ověřování  Sedlčany 

 

   Procházková Jaroslava: 

Školství 2018    Praha UZS   21. 9. 2017 

Právní úskalí ve školství  Praha     9. 10. 2017 

O výchově a vzdělávání  Praha    29. 11. 2017 

Novely právních předpisů  Sedlčany    18. 12. 2017 

Partnerství MAP   Sedlčany    15. 1. 2018 

GDPR na školách od A do Z   Praha    23. 1. 2018 

Školská legislativa   Praha    20. 2. 2018 

 

   Křížová Martina 2: 

Ekoabeceda    Praha    25. 10. 2017 

Internet ve výuce AJ   Praha     4. 12. 2017 

Jak na mediální gramotnost  Praha    15. 2. 2018 

Kurz aromaterapie    Praha 

 

   Pecková Markéta: 

Aktiv výchovných poradců    Příbram  květen 2018 

   Kadeřábková Blažena: 

Učitelství 1. stupně   České Budějovice  celý rok 

Matematika Hejného    Nechvalice   12. 2. – 20. 2. 2018 



Anglický jazyk   Praha     duben, květen 2018 

 

   Humhalová Jana: 

Kombinované studium   UK Praha  celý rok 

Psychologie třídy, Braun   Kamýk n/V  listopad 2017 

Archivní a spisová služba   Praha   14. 6. 2018 

 

   Chválová Monika: 

Pojďme si hrát do přírody   Praha   6. 10. 2017 

Pohybové hry     Sedlčany  listopad 2017 

Nevyhazujte starý papír   Příbram  27. 3. 2018 

 

   Křížová Martina 1: 

Učitelství 1. stupně    Praha   celý rok 

Speciální pedagogika    Praha   celý rok 

 

   Dejmková Jana: 

Pojďme si hrát do přírody   Praha   6. 10. 2017 

Pohybové hry     Sedlčany  listopad 2017 

Nevyhazujte starý papír   Příbram  27. 3. 2018 

Výtvarné dílny    Sedlčany  5x v roce 

 

   Červenková Hana: 

Platové předpisy    Praha   4. 12. 2017 

GDPR      Praha   23. 1. 2018 

Hygienické minimum    Příbram  29. 3. 2018 

Účetnictví     Praha   14. 6. 2018 

 

   Kozlová Ivana: 

Hygienické minimum    Příbram  29. 3. 2018 

 

   Podzimková Zdeňka: 

Hygienické minimum    Příbram   29. 3. 2018  

 

   Sosnovcová Eva: 

Hygienické minimum    Příbram  29. 3. 2018 

 

   Bulínová Jaroslava: 

Komunikace s rodiči    Praha   21. 9. 2017 

Staré pověsti české    Praha   30. 11. 2017 

Barevné království    Praha   26. 4. 2018 

Obecní knihovna    Nalžovice  od 1. 1. 2018 

Divadlo pro dospělé    Nalžovice  jaro, léto 2018  

  

   Bartošová Martina: 

Komunikace s rodiči    Praha   21. 9. 2017 

Matematická komunikace   Petrovice  16. 10. 2017 



Matematika v MŠ     Nechvalice  20. 11. 2017 

Staré pověsti české    Praha   30. 11. 2017 

Barevné království    Praha   26. 4. 2018 

Čtenářská gramotnost    Vysoký Chlumec 30. 5. 2018 

Školení pěstounů    Aronie   20. 6. – 28. 6. 2018 

 

   Dvořáková Irena: 

Pedagogická podpora dětí   Praha   24. 10. 2017 

Podpora a rozvoj jazykových schopností Praha   3. 11. 2017 

Tvoříme pravidla s dětmi   Praha    3. 5. 2018 

    

   Kovaříková Štěpánka: 

Jak rozvíjet rozumové schopnosti  Praha   24. 10. 2017 

 

   Křížová Pavlína: 

Jak rozvíjet rozumové schopnosti   Praha   14. 11. 2017 

Grafomotorika a rytmická cvičení   Praha   11. 4. 2018 

 

 

4. Údaje o žácích, výsledcích výchovy a vzdělávání 
4.1 Údaje o přijímání žáků  

   Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 proběhl podle nové právní úpravy dne 3. 

dubna 2017. Zápis provedly učitelky prvního stupně ve spolupráci s učitelkou MŠ z předškolní 

třídy a zaměřovaly se při něm na celkovou školní zralost dětí, orientaci v číselné řadě, 

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

ochotu plnit zadané úkoly. Zapsáno bylo 18 dětí. Zákonní zástupci jednoho dítěte požádali 

v určeném termínu o odklad školní docházky a u jednoho dítěte oznámili přijetí do jiné školy. 

Do prvního ročníku tak v září 2017 nastoupilo 16 žáků.  

   V průběhu prvního pololetí byl přijat jeden žák do soukromé školy s rozšířenou výukou 

jazyků a na konci prvního pololetí se jeden žák odstěhoval.  

 

4.2 Údaje o počtu žáků ve školním roce 2017/2018 

Ročník  Počet žáků k 15. 9. 2017 Počet žáků k 30. 6. 2018 Rozdíl v počtu žáků 

1. 16 16  

2. 11 11  

3. 15 15  

4. 9 8 - 1 přestup 

5. 10 10 
 

6. 9 8 - 1 přestup 

7. 13 13 
 

8. 8 8 
 

9. 7 7 
 

Celkem 98 96 
 

4.3 Počet vydaných správních rozhodnutí (od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018) 

    

Rozhodnutí  Počet 



O přijetí do 1. ročníku pro rok 2018/2019 18 

O přijetí do vyššího ročníku 0 

Přijetí k zájmovému vzdělávání 45 

O povolení vzdělávání podle IVP 9 

O uvolnění z TV 1 

O ukončení docházky do MŠ  0 

Povolení odkladu školní docházky 2 

O přijetí do MŠ po zápisu 14 

O nepřijetí do MŠ po zápisu 0 

Celkem  89 

   Celkem bylo v daném období použito 159 čísel jednacích - 42 od září do prosince 2017 a 117 

čísel jednacích od ledna do června 2018. 

 

4.4 Výsledky výchovy 

 

 2017/2018 

Napomenutí třídního učitele 9 

Důtka třídního učitele 2 

Důtka ředitele školy 1 

Snížená známka z chování o jeden stupeň 0 

Snížená známka z chování o dva stupně 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. 2018 

  

Ročník Počet žáků Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Žáci 

s SPU a 

SPCH 

1. 16 16 0 0 0 

2. 11 10 1 0 0 

3. 15 11 4 0 1 

4. 8 5 3 0 2 

5. 10 4 6 0 2 

6. 8 2 6 0 1 

7. 13 7 6 0 1 

8. 8 0 8 0 2 

9. 7 1 6 0 0 

Celkem  96 56 40 0 9 

 

4.6 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin za celý školní rok 

 



 Omluvených Neomluvených 

Celkem  Průměr  

na žáka 

Celkem  Průměr  

na žáka 

1. pololetí (98 žáků) 3725 38,01 0 0 

2. pololetí (96 žáků) 4949 51,55 0 0 

Celkem za školní rok  8674 89,42 0 0 

 

4.7 Uplatnění absolventů školy 

 

Počet vycházejících 

žáků, odcházejících 

na střední školy 

Studium oborů s maturitní 

zkouškou 

Studium oborů s výučním listem 

gymnázium SOŠ SOU 

7 0 7 0 

 

Rozdělení přijatých žáků na SŠ podle ročníků:  
z 9. ročníku -  7 žáků  

z 5. ročníku – 1 žák 

 

4.8 Realizované akce školy ve školním roce 2017/2018 

 

A. Školní preventivní program 

   Nástěnka 

 žáci během roku mají možnost využít vyvěšená telefonní čísla pro odbornou pomoc 

při řešení jejich problémů 

 mohou si přečíst aktualizované články na téma manipulace, drogy, zdravý životní styl, 

co jíme, bezpečí v dopravě 

 

Schránka důvěry 

 je vybírána každý měsíc (případně dle potřeby) 

 připomínky/stížnosti řešeny aktuálně 

 během roku se objevily 3 lístečky (žalování, nadávání, zlobení ve třídě) 

 

ŠPP 

naše krátkodobé cíle v preventivní vizi školy a uskutečněné ne/specifické aktivity: 

motto roku 2017/2018: STROM V NÁS 

Žiji současností 

Stavím si pevný základ, vím, kam patřím. Vztahy mezi nejbližšími, jejich narušení, 

láska, pomoc, důvěra, ztráta nebo odchod někoho blízkého. Mám právo, ale i povinnost 

Žiji budoucností 

Kam chci směřovat, kam porostu a jaké mám plány, co mohu zlepšit a čím mohu přispět 

sobě, ostatním, planetě, kde se uplatním? 

Poučil jsem se minulostí 

Kde jsou mé kořeny? Jak bylo, chci víc? 

 

 

Byly realizovány tyto programy: 

Název programu Ročník Realizátor Počet hodin 



Princ a princ 

(partnerské vztahy) 

1+8+9 metodik 2 

senioři (učíme se navzájem) 6+8+9 metodik, lektor 3 

klima školy (dotazník)2x 2-9 třídní učitel 2 

bezpečně v dopravě (výtvarně-

dopravní dílna) 

8+9 učitel VV 4 

DA–BA (dopravní výchova) 1-5 DA -BA 2 

na kole do terénu 2+4 třídní učitel 8 

TH (prevence patologic. chování) 3+5 metodik 5 x 1 

finanční gramotnost 6-9 učitel matematiky 1x2, 1x3 

drogy trochu jinak (PC) 8+9 učitel chemie 1 

   

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 

Zkusme si to  Sedlčany  9. ročník 

Olympiáda v českém jazyce Chlum  8. a 9. ročník 

Pan Zkumavka – chemická 

soutěž 

Veselí nad Lužnicí 8. a 9. ročník 

A je to!  SOU Červený Hrádek 8. + 9. ročník (3x 1. místo, 1x 

2. místo, 1x 3. místo 

Prezentace Svoboda slova Sedlčany 8. + 9. ročník (3x 1. místo) 

Soutěž ve střelbě Zasáhni! Sedlčany 2. stupeň (1. + 2. místo) 

Sedlčanská růže Sedlčany  4 žáci 

Carmina  Sedlčany  2. místo 

Závody dračích lodí Sedlčany 3. místo 

Matematický klokan Chlum + ČR 2. – 9. ročník 

Dějepisná olympiáda Příbram 1 žák 

Piškvorky  Sedlčany 8. + 9. ročník (10 žáků) 

Velikonoční trojboj Sedlčany  1. - 3. ročník 

Dublovický slavík  Dublovice  1. místo  

Sedlčanská T-ballová liga.  Sedlčany  2. místo 1. - 3. ročník 

Pythagoriáda  Příbram  3 žáci, 6. a 7. ročník 

Soutěž v AJ Praha  5. ročník 

Vybíjená  Sedlčany  1. stupeň  

Speedmat ČR 2. stupeň 

D. Kulturní, společenské a ostatní aktivity školy 

Září: 



 Zahájení školního roku  

 Schůzka rodičů žáků prvního ročníku 

 Vědecký jarmark Praha (8. + 9. ročník) 

 Projekt „Jména“ (1. stupeň) 

 Cyklistické závody s DA-BA Sedlčany 

 Společný den na Sejcích (1. + 9. ročník) 

 Dřevíčkova dílnička (1. stupeň) 

Říjen: 

 Začátek práce 8 zájmových kroužků 

 Exkurze do Skanzenu Vysoký Chlumec (3. + 5. ročník) 

 Úklid tábořiště na Sejcích (9. ročník) 

 Drakiáda na Libešově  

 Plstění u Lochů v Kňovičkách (3. + 5. ročník) 

 Soutěže s DA-BOU v tělocvičně 

Listopad: 

 Projekt Svatý Martin v zámeckém parku 

 TRIA = třídní schůzky žák – rodič – učitel 

 Tvorba medailí a ozdobných placek s panem Kamilem Novotným 

 Prvňáčci se fotí pro Příbramský deník 

 Zahájení plaveckého výcviku (1. stupeň) 

 Projektový den: A je tu advent 

Prosinec: 

 Tradiční jarmark, vánoční kavárna a zpívání u stromečku 

 Čertovská nadílka 

 Návštěva programu ZUŠ Sedlčany Ťukání 

 Dne zdraví na SŠ zdravotní v Příbrami 

 Výstava betlémů v Novém Kníně (3. + 5. ročník) 

 Návštěva Mše vánoční J. J. Ryby v Sedlčanech 

 Druhé setkání s rodiči předškoláků 

 Vystoupení na Farmářských trzích v Sedlčanech  

 Vánoční besídka s jednotným tématem Josef Lada 

 Třídní vánoční besídky 

 Vánoční prázdniny 

Leden: 

 Studenti SOŠ Dubno - prezentace k požární ochraně a připravenosti (1. + 2. stupeň) 

 Bruslení na stadionu v Sedlčanech 

Únor: 

 Soutěže se spolkem DA-BA (3. – 5. ročník)  

 Bubnování s panem Šušorem  

 Olympijské hry v barvách olympijských kruhů – oblečení v barvě modré, černé, 

červené, žluté a zelené 

 Diskotéka s karaoke  

 Lyžařský výcvik (21 žáků) na Monínci  

 Beseda s úspěšným závodníkem v rallye Dakar panem Macíkem  



Březen: 

 Jarní prázdniny 

 12. školní ples SRPŠ - vystoupení děvčat s dvěma tanečními čísly, „šerpování“ 

deváťáků  

 Praha Rudolfinum, vystoupení České filharmonie (žáci 5. – 9. ročníku) 

 Návštěva v Knihovně Nalžovice v rámci připomenutí Měsíce knihy 

 Sedlčanská knihovna - za autorskou pohádkou (2. a 4. ročníku) 

 Dny řemesel v Muzeu Sedlčany (3. + 5. ročník) 

 Spaní ve škole v rámci Noci s Andersenem (1. ročník) 

 Tři setkání dětí MŠ a prvňáků - příprava předškoláků k zápisu do ZŠ 

 Drátkování s paní Kučerovou (3. + 5. ročník) 

Duben: 

 Zápis do budoucího prvního ročníku  

 Celostátní akce „Ukliďme Česko“  

 TRIA 

 Divadelní představení v Sedlčanech v anglickém jazyce (3. až 8. ročník) 

 Přijímací zkoušky na střední školy  

 Mladí hasiči - soustředění před sezonou na Vysokém Chlumci 

 Zábavné čarodějnické odpoledne 

 Představení ochotníků Lotrando a Zubejda v Sedlčanech 

Květen: 

 Fotografování na ročníkové fotografie   

 Výukový projekt na JE Temelín a hradě Zvíkov (5. – 9. ročník) 

 Koncert FOK Praha, skladba Péťa a vlk (1. stupeň) 

 ZUŠ Sedlčany u nás ve škole - vystoupení Jak šumí les 

 Polytechnické vzdělávání pro žáky druhého stupně v dílně 1. ZŠ Sedlčany  

 Besídka ke Dni matek  

 Závody s DA-BA Sedlčany na kolech 

 Projekt Kytičkový den na podporu prevence rakoviny 

 Lektor anglického jazyka – rodilý mluvčí + žáci 9. ročníku - intenzivní kurz po celý 

týden 

 Film o N. Wintonovi spojený s besedou (6. – 8. ročník) 

 Přednáška s praktickými příklady situací z oblasti finanční gramotnosti (2. stupeň) 

Červen: 

 Pohádkový les v zámeckém parku k oslavě Dne dětí 

 Cyklistický výlet na Hrazany a oppidum, do Štětkovic či Počepic 

 Kouzelnické představení (1. stupeň) 

 Pobyt na školní chatě na Sejcích – téměř všechny ročníky 

 Pořad o recyklaci odpadů Tonda obal 

 Historická exkurze do Prahy (nejstarší žáci) 

 Beseda na téma Rok osmiček (8. + 9. ročník) 

 Hry k finanční gramotnosti (2. stupeň) 

 Výlet do ZOO Praha (6. + 7. ročník) 



 Druhý ročník charitativního běhu pro Afriku - výtěžek věnován na vybavení africké 

školy 

 Rozloučení se školním rokem, pasování na čtenáře, odměny pro nejlepší žáky a 

rozloučení s deváťáky. 

 

E. Projektové dny a projektová výuka 

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

byla plně využita jeho hloubka a rozsah. 

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

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

z průřezových témat ŠVP. 

     Témata: 

1. Téma: Jak se jmenují 

2. téma:  Josef Lada   

3. téma:  Škola za první republiky 

4. téma:  Pomáháme 

 

F. Testování žáků 

   Ve školním roce jsme testovali žáky v těchto oblastech: 

 Klima v jednotlivých ročnících jsme otestovali při výzkumu na portále 

www.proskoly.cz v září a opět ke konci školního roku. Získali jsme informace o celkové 

atmosféře v jednotlivých třídách. Ve výsledných grafech se pak objevily i vzájemné 

sociometrické vazby ve třídních kolektivech. Na podzim dosáhl nejlepšího celkového 

skóre 89 % 8. ročník i 9. ročník a nejhoršího 3. ročník s 67 %, na jaře dosáhli 96 % žáci 

9. ročníku a jen 65 % žáci 3. ročníku.  

 Na portálu www.proskoly.cz žáci osmého a devátého ročníku testovali v říjnu svou 

profesní orientaci.  

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

u matematického klokana.  

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

zkouškám na střední školy z matematiky, českého jazyka a všeobecných studijních 

předpokladů pomocí testů SCIO.  

 Každý žák 2. – 9. ročníku (76) zpracoval na konci prvního pololetí Vlastní hodnocení 

žáka za pololetí – některé výsledky:  

hůře pracuji, když je hluk      45 žáků 

nejvíce se naučím, když je ticho     21 žáků 

doma se připravuji tak, že si připravím potřebné věci  36 žáků 

můj nejoblíbenější předmět je - matematika   18 žáků 

za obtížný předmět považuji - český jazyk   26 žáků 

důležitý je předmět – matematika    33 žáků 

výborný prospěch mám – v matematice   13 žáků 

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

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

o klimatu školy.  

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

a 9. ročník na téma Člověk v průběhu času.  

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


 Dotazník k šikaně žákům 6. a 7. ročníku zadala studentka husitské teologické fakulty 

UK. 

 Dotazník k monitorování růstu kojených dětí zpracovávali rodiče pro JČU PF. 

 

 

5. Řízení školy 
   Řízení školy vychází ze standardní organizační struktury, ve škole pracuje na vedoucím místě 

ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ, vedoucí vychovatelka ŠD a vedoucí školní jídelny – ta 

zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti ve škole. 

   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 dvakrát – 30. 4. a 7. 5. 2018. 

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

prázdninách byla v provozu MŠ a ŠJ. O hlavních prázdninách probíhal provoz MŠ a ŠJ do 20. 

7. 2018. 

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

plán vyučující v pololetí a v závěru školního roku zhodnotí 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. Plán vychází z celkové koncepce 

rozvoje školy. 

   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. 

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

práce učitelek na portfoliu - to bude podkladem pro plán DVPP na další školní rok 

   Mezi pedagogickými pracovníky jsou uskutečňovány i vzájemné hospitace 1 krát za pololetí, 

které výrazně pomáhají při nahlédnutí do práce celého týmu. V letošním roce bylo zařazeno i 

týmové učení a badatelsky orientovaná výuka. 

   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 2017 a v dubnu 2018.  

   Zákonní zástupci poskytují svůj souhlas s odchodem dítěte z budovy školy v době polední 

pauzy, s poskytováním informací dané osobě, informace pro školu o alergiích dítěte a lécích, 

které musí dítě užívat nebo o zdravotním omezení, souhlas s fotografováním dítěte při akcích 

školy. V květnu 2018 v souvislosti s účinností Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů další souhlasy s jednotlivými aktivitami dětí a žáků, které mají zaručit 

bezpečnost osobních dat. 

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

internetových stránek školy, školního časopisu žáků 9. ročníku, 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. 

      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  

 Pohádkový les 

 Dohled a pomoc při organizování školních i mimoškolních aktivit 

 Rozloučení s budoucími školáky 

 Rozloučení se žáky 9. ročníku a ukončení školního roku 

 

Sponzorské dary škole od SRPŠ: 

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

 Pronájem ledu na bruslení a doprava pro 1. – 9. ročník  

 Odměny pro nejlepší žáky na konci školního roku  

 Zaplacení Karaoke pro ŠD a MŠ v únoru 2018 

 Představení kouzelníka k dětskému dni pro 1. stupeň 

 Stoly pro 2. stupeň 

 Příspěvek na vstupenky na hrad Zvíkov 

 Plachty na stany na Sejcích 

 

Sponzorské dary škole: 

 Vánoční stromek před školu  - p. Sůsa 

 Vánoční stromky do tříd – rodiče žáků 

 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 2016/2017 dne 

20. září 2017.  

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

studujících učitelkách, informace o šablonách. 

   V letošním roce (podzim 2017) proběhly volby do školské rady na další tři roky - učitele při 

jednání školské rady zastupují H. Kadlečková, M. Pecková, M. Křížová; zřizovatele J. 

Pšeničková, P. Sosnovec, Z. Malý; rodiče J. Podrázký, D. Blažková,  

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  

Knihovna Nalžovice  

Knihovna Sedlčany – návštěva programů 

ČHJ Nalžovice – kroužek mladých hasičů 

PPP Příbram  

SPC Příbram 

Odbor školství MěÚ Sedlčany  

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 

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 

osmkrát – přípravný týden, září, první čtvrtletí, pololetí, 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 osmnáctkrát 

– 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 2017/2018 byly ředitelkou školy řešeny tři stížnosti – zranění žáka v šatně 

školy; slovní vyjádření učitelky vůči dítěti; neuvolnění místa v autobuse při cestě z výletu starší 

cestující.     

   

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 2018, vyúčtování 2017, 

 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.  

   Kontroly budovy školy byly prováděny pravidelně a byly zapsány do požární knihy. 

Nedostatky jsou odstraňovány ve spolupráci se zaměstnanci obce. 

   Revize probíhaly podle stanoveného plánu.  

 

Revize  Čas  

Revize spalinové cesty Září 2017, leden 2018 

Revize nářadí v tělocvičně Listopad 2017 

BOZP školení Srpen 2017 

PO, BOZP kontrola Srpen 2017 

Hasicí přístroje  Červen 2018 

Revize elektro  Srpen 2017 

Čištění komínů Září 2017, leden 2018 

Revize kotle Listopad 2017 

Revize plynového sporáku Květen 2017 

 

5.8 Archiv 

   Vedením archivu je pověřena Bc. Jana Humhalová. 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 2017. Byl zkontrolován a spočítán všechen hmotný i nehmotný 

majetek organizace i majetek, který je organizaci propůjčován zřizovatelem.  

   Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 je součástí příloh výroční zprávy.  

   Zpráva za rok 2018 bude zhotovena v lednu 2019.  

   Hospodářský výsledek za rok 2017 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. Ve spolupráci s ostatními vyučujícími sestavuje plány pedagogické podpory 

žákům, kteří mají potíže se vzděláváním. 

   Zpráva o činnosti výchovného poradce je přílohou této zprávy. 

 

6.2 Prevence rizikového chování žáků  
   Ve škole zajišťuje prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů školní 

preventistka rizikového chování Mgr. Radka 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 – integrováno 5 žáků, u jednoho žáka pracovala asistentka pedagoga. 

   2. stupeň – integrováni 4 žáci, u tří 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. V letošním školním 

roce se sešel parlament 2 krát. 

 

7. Údaje o výsledcích kontrol  
   Ve školním roce 2017/2018 byly provedeny tyto kontroly: 

 Revize tělocvičny, nářadí a náčiní – bez problémů 

 Účetní audit – byly přepracovány směrnice  

 VZP Příbram – bez problémů 

 BOZP a PO – dle záznamů bez problémů 

 OHES Příbram – bylo nutné instalovat dvě bidetové spršky 

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

zprávě byla popsána některá doporučení ČŠI pro zlepšení současného stavu školy.  

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 – většina již splněna (pro školní rok 2017/2018 

zbývala 2 opatření):  

      

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 –  

JH studuje 2. ročník Mgr., BK studuje 4. ročník, MK 

studuje 3. ročník.  

Termín: celý školní rok 2018/2019 

2 Studium k výkonu 

specializovaných činností 

zatím  

Koordinátor EVVO  

Koordinátor ICT  

Termín: v průběhu školního roku 2018/2019 možno 

začít 

 

 Činnost školy v rámci povinné praxe v letošním roce pozorovaly 4 praktikantky.  

 

 

8. Další záměry školy 
   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: 

 Rozvíjet dynamiku pozitivního klimatu školy a kulturu školy 

 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 2017/2018 

 Zpráva o hospodaření školy v roce 2017 

 

 

 

V Chlumu dne 29. 8. 2018     Mgr. Jaroslava Procházková 

         ředitelka školy 


