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Základní údaje o škole 

Název: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 
Adresa: Kladno 7, Velvarská 1206, 27309 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČ. 61894508 
Identifikátor: 600044327 
Vedení školy: Mgr. Jaroslava Kasáková, ředitelka 
                         Mgr. Petr Novák, zástupce ředitelky 
Kontakt: tel.: 312 273 353, 733 704 654 
                fax. : 312 273 353 
                e-mail: info@zsmsvelvarska.cz 
                www.: www.zsmsvelvarska.cz 
 

Zřizovatel: Statutární město Kladno 

                       náměstí Starosty Pavla 44 
                       272 52 Kladno 
                       IČ: 234516 
Kontakt: tel.: 312 604 171 
                e-mail: is.magistrat@mestokladno.cz 
                www: www.mestokladno.cz 
 

Součásti školy 

 Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ 
žáků/strávníků 

Mateřská škola - odloučené pracoviště: nám Mikoláše Alše 
1315, Kladno 7 

3 54 

1. stupeň ZŠ 5 116 

2. stupeň ZŠ 4 75 

Školní družina - odloučené pracoviště:  Františka Oplta 
1441, Kladno  

3 73 

Školní klub 16 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Školní jídelna MŠ x 54 

Školní jídelna ZŠ x 153                                 
 
  

mailto:info@zsmsvelvarska.cz
http://www.zsmsvelvarska.cz/
mailto:is.magistrat@mestokladno.cz
http://www.mestokladno.cz/
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Charakteristika školy 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 je plnotřídní školou s jednou 
třídou v každém z devíti postupných ročníků, tři oddělení školní družiny a tři třídy mateřské 
školy. 

Sídlí v okrajové části Kladna v blízkosti lesa a s dobrou dostupností MHD do centra 
města.  

Přírodní prostředí v okolí školy ovlivnilo zaměření školního vzdělávacího programu ZV. 
Posílena je tak nejen časová dotace stěžejních vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková 
komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, ale také oblast 
Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. Škola je několik let zapojena do projektu Sdružení Tereza 
Les ve škole škola v lese, úzce spolupracuje s blízkým střediskem ekologické výchovy AVES a 
realizuje řadu aktivit s ekologickým zaměřením. 

Budovy ZŠ, MŠ a ŠD jsou prostorově plně využité, základní škola slouží svému účelu od 
roku 1902. Prostorové podmínky mateřské školy nedovolují naplnění jednoho z oddělení do 
počtu dvaceti žáků. K přednostem školy patří moderní vybavení, zavedený systém 
elektronických třídních knih, plánu akcí a elektronické evidence hodnocení žáků a její snadná 
dostupnost pro zákonné zástupce. Dalšími pozitivy je otevřenost školy veřejnosti, smysluplná 
a produktivní spolupráce se SRPDŠ, školskou radou i dalšími subjekty.   
Zásadní koncepční záměr ředitelky školy: 

 vybudovat provázaný funkční systém předškolního a základního vzdělávání postavený 
na jednotných základech a úzké systematické spolupráci pedagogů ZŠ a MŠ 

 nabídnout rodičům žáků ucelenou, systematickou a všestrannou péči o rozvoj dítěte 
od jeho tří let až po práh dospělosti 

 zefektivnit výuku uplatněním rozsáhlejšího spektra metod a organizačních forem 
vyučování otevřít školu většímu počtu žáků a dále budovat její prestiž. 

Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program pro 1. -9. Ročník Hrajme si, učme se platný od 1. 9. 2007, 
č.j73/07-A z 29. 8. 2007. 
ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která 
vznikla dlouhodobou snahou o inovaci pedagogického procesu, snahou využít nové metody a 
formy práce, do úvahy byly brány i tradice školy a její specifika, která ji odlišují od ostatních. 
Název "Hrajme si, učme se" není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku ŠVP - novými 
netradičními vyučovacími metodami a prožitkovým učením podnítit zájem dětí o vzdělání, vést 
je k naplnění klíčových kompetencí. 

Škola je otevřená všem dětem, rodičům i celé veřejnosti, a to nejen obsahem vzdělání, 
respektováním žáka jako samostatné osobnosti, širokou nabídkou zájmových útvarů, 
diferencovaným přístupem k žákům, společnými prožitky učitelů, žáků i rodičů, ale i zapojením 
školy do veřejného života ve městě, tvůrčím přístupem k práci, podporou samostatného 
rozhodování a myšlení žáků, spřízněností s přírodou a jejími zákony. 

Významné je i úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností dětí, zvláště je důraz 
kladen na využití jazyka v praxi. Důraz klademe i na informační a komunikační technologie, 
jejichž využívání by se mělo stát pro absolventy školy běžné. Za velmi důležité považujeme i 
snahu o naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu, o jeho uplatňování v běžném životě. 
Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Školní vzdělávací program klade důraz 
na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Pro zdárný vývoj dětí je důležité i zařazení dětí 



5 
  

se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky, individuální práce s nimi a práce s 
nadanými žáky. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z doporučení PPP a 
podílejí se na něm všichni pedagogičtí pracovníci školy. Péči o tyto žáky koordinuje školní 
poradenské pracoviště.  

Vzdělávání žáků nadaných se uskutečňuje individuálně v každé třídě. Pokud se projeví 
nadání dítěte, vyučující s ním pracuje individuálně, připravuje mu práci navíc, která je 
samozřejmě pozitivně hodnocena. U takových žáků se používají metody a formy práce, které 
ho vedou k samostatnosti, dovednostem svou práci prezentovat. Žáci se zúčastňují olympiád, 
soutěží, kde se jejich nadání naplno projeví. 
Důležitou úlohu plní v oblasti vzdělávání žáků činnost školní družiny a zájmových kroužků 
školní družiny a školního klubu, kde je žákům nabízena široká škála vyžití, ať už se jedná o 
interaktivní hry ve školní družině nebo o sportovní, výtvarné a jiné aktivity. Žáci mohou též 
využívat ve všech pracovnách přístup k internetu i ve svém volném čase. 

Školní vzdělávací program je však po deseti letech platnosti přece jen nutné inovovat, 
přizpůsobit ho novým potřebám školy i žáků, a proto v příštím školním roce započnou práce 
na jeho nové podobě. 

Materiálně technické podmínky školy: 

9 kmenových učeben z toho 1 učebna fyziky a chemie 
1 multimediální učebna 
1 učebna pro práci s dětmi s SPUCH, relaxační učebna 
1 učebna pro dělené vyučování jazyků 
1 učebna s oddělením školní družiny 
1 učebna v přírodě s pocitovou stezkou, bylinkovou zahrádkou, skalkou a arboretem 
1 dílna 
1 tělocvična 
1 hřiště se zahradou 
1 knihovna 
1 klub TONAR 
1 centrální kabinet 
1 sborovna 
1 recepce 
1 ředitelna 
2 kanceláře 
 

Samostatná budova školní družiny – odloučené pracoviště 
Samostatné budovy mateřské školy – odloučené pracoviště 
Učebna v přírodě  
  



6 
  

Počítačová technika: 

Vybavení školy počítačovou technikou 

 

Aktuální 

počet 

počítačů 

Z 

toho 

pro 

žáky 

Počet připojených míst do sítě 

internet(aktuálně/předpoklad) 

Počet připojených míst do 

sítě 

LAN(aktuálně/předpoklad) 

Stav 

2015 

Stav 

2016 

Multimediální 

učebna  
31 30 31/31 31/31 31 31 

Učebna NPÚ 7 6 7/7 7/7 7 7 

Učebna fyziky  1 0 1/1 1/1 8 1 

Učebny 

jednotlivých 

tříd 

8 0 8/8 8/8 9 8 

ředitelna 2 0 2/2 2/2 2 2 

sborovna 1 0 1/1 1/1 1 1 

Sekretariát 1 0 1/1 1/1 1 1 

Vedoucí 

kuchyně 
1 0 1/1 1/1 1 1 

Tonar 1 0 1/1 1/1 1 1 

Knihovna 1 0 1/1 1/1 1 1 

Centrální 

kabinet 
7 0 7/7 7/7 7 7 

Kabinet fyziky 0 0 0/0 0/0 1 0 

recepce 1 0 1/1 1/1 1 1 

Doménový 

server 
1 - 1/1 1/1 1 1 

Aplikační 

server 
1 - 1/1 1/1 1 1 

Webový 

server 
0 - 0/0 0/0 1 0 

Server pro 

docházku 
1 - 1/1 1/1 1 1 
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NAS pro 

zálohování 
1 - 1/1 1/1 1 1 

Družina 

v budově ZŠ 
1 1 1/1 1/1 0 1 

Družina 

v samostatné 

budově 

1 1 1 1 0 0 

Mateřská 

škola 
5 3 5/5 5/5 5 5 

Další PC - 

přenosná 
4 0 Ve školním prostředí Ve školním prostředí 3 4 

Tablety 33 30 Ve školním prostředí Ve školním prostředí 0 33 

 

Sítě – současný stav 
Počítačová síť 
Kabeláž počítačové sítě je zajištěna technologií LAN 5E - strukturovanou kabeláží 100Mbps a 
1000Mbps,Wifi Ubiquity Unifi na 18 místech školy. Páteřní síť školy je tvořena optickými 
vlákny, propojení anténa na střeše vedlejší budovy-tonar-centrální kabinet-učebna č.1- 
ředitelna 
Aktivní prvky:   switche, AP, routery  
Kabely: chráněny lištami 
Síť je vybudována v  celé škole, v každé učebně je umístěna minimálně jedna zásuvka 
s připojením do LAN, možnost připojení mají i všechny kanceláře, knihovna, TONAR, sborovna, 
vrátnice, kabinet F-Ch. Součástí školní sítě je i budova školní družiny propojena 5Ghz wifi vpn 
tunelem a budovy mateřské školy připojené optickým vláknem. 
Způsob připojení na internet 

Další technické vybavení 

Technika Současný stav 

Tiskárna inkoustová 1 

Tiskárna pokladní 1 

Tiskárna laserová– monochromatická 6 

Tiskárna laserová – barevná 1 

Kopírovací stroje s možností tisku 
monochromaticky/barevně 

4/4 

Dataprojektor s interaktivní tabulí 11 

Digitální fotoaparát 1 

Externí hardisk 3 

Digitální mikroskop 2 

Vizualizér 1 

Scannery 1 

NAS 1 
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Připojení na internet: v rámci smlouvy se společností ISDATA 
Dostupnost Internetu:  v rámci celé LAN 
Schránka elektronické pošty pro pedagogy, zaměstnance i  
žáky:jmeno.prijmeni@zsmsvelvarska.cz 
Schránka elektronické pošty pro školu – zs.svermov@seznam.cz a info@zsmsvelvarska.cz 
Zajišťované služby 
Správa doménového serveru s virtualizaci Hyper-V, TMG Serveru, Backup serveru je zajištěna 
externím správcem, společností ISDATA a lokálním ICT správcem.  
Serverový systém:  1x Server -  MS Windows Server 2008 s virtualizací technologií Hyper-V 

na tři servery – doménový, Exchange a aplikační 
1x Server -  MS Windows Server 2008 s Microsoft TMG – zajišťující 
filtrování přístupů do a z vnějšího prostředí 

   1x Server -  MS Windows Server 2012 R2 s Microsoft System Center 2012 
   1x Server -  MS Windows Server 2000 - docházkový systém Docházka 
3000 
V každém počítači v síti je možné přistupovat k softwaru Bakaláři, Smile, Zoner photo studio, 
v síti i lokálně na stanicích dle požadavků k výukovým softwarům. Učitelé mají k dispozici 
centrální datové úložiště pro sdílení materiálů.  
Emailové schránky byly v roce 2015 převedeny z OWA Exchange do prostředí Google . Nové 
prostředí umožnuje kromě snazší dostupnosti na mobilních zařízeních i cloudové úložiště jak 
pro zaměstnance školy, tak i pro žáky. 

Školská rada 

Datum zřízení: 1. 1. 2006 
Počet členů: 6 – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci pedagogických pracovníků školy, 2 zástupci 
z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 
Volby do školské rady: 18. 12. 2014  
Zvoleni pro období r. 2015 - 2017:   
zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Jana Géringová a Mgr. Petr Novák 
zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků – Tereza Černohorská a Luboš Frühauf 
Zástupci zřizovatele - Ing. Tomáš Meisner a Miloslav Šusta 
Školská rada v tomto školním roce schvalovala příslušné dokumenty elektronickou cestou. 
Na červnové pedagogické radě si zvolili pedagogičtí pracovníci nového člena školské rady z řad 
PP místo stávajícího předsedy Mgr. Petra Nováka, který ukončuje pracovní poměr. Nahradí ho 
nový zástupce ředitele, který dovede školskou radu k novým volbám, které proběhnou 
v závěru roku 2017. 

SRPDŠ 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy při Základní škole a Mateřské škole Kladno, Velvarská 1206 
Velvarská 1206, Kladno 7, 273 09 
IČO: 26618516 
Bankovní spojení: 183 156 744/0300 
Zastoupené: Lubošem Frühaufem, předsedou SRPDŠ 

V letošním školním roce se opět uskutečnila řada schůzek ředitelky školy se zástupci 
SRPDŠ a jedna schůzka se všemi zájemci o dění ve škole z řad zákonných zástupců žáků. Rodiče 
jsou tak dostatečně informováni o hospodaření, plánování i koncepčních záměrech ředitelky 
školy, ředitelka při společných schůzkách reflektuje přání, dotazy, připomínky a podněty 
zákonných zástupců žáků. 
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Společně se zástupci SRPDŠ je plánováno také nakládání s finančními prostředky 
SRPDŠ. 

Finanční prostředky získává SRPDŠ z příspěvků členů a ze školního plesu. Prostředky se 
vynakládají na nákup pomůcek a vybavení pro školní družinu a školu. Po vzájemné dohodě 
budou například zakoupeny nové odlehčené házenkářské branky do tělocvičny a sedací 
nábytek do učebny v přírodě. 

Dne 18. 3. 2017 se uskutečnil již 7. reprezentační ples školy a role členů SRPDŠ při jeho 
organizaci byla stejně jako v předchozích letech velice významná. Třetím rokem se na 
přípravách a bezproblémovém průběhu plesu podílel také fotbalový klub TJ Baník Švermov. 
 

 
 
Žáci 2. stupně se díky spolupráci se SRPDŠ letos podívali do strojíren. Exkurzi pro nás zajistila paní 
Tučková. 
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Školní rok 2016 – 2017 

Školní rok 2016/2017 byl prozatím nejnáročnější na řízení školy od roku 2012, neboli 
od jmenování ředitelky do funkce. V tomto školním roce vstoupila v platnost velká řada 
legislativních změn, které s sebou přinesly nesmírnou administrativní zátěž. 

V důsledku těchto změn bylo nutné upustit od dosavadního aktivního zapojování školy 
do dotačních programů ESF, neboť administrace těchto programů je rovněž časově velmi 
náročná a existovalo tak reálné riziko, že by nebylo možné dostát všem požadavkům 
s dostatečnou měrou odpovědnosti. 

Další nemalé komplikace pro nás nastaly v listopadu 2016 v důsledku zavirování a 
následného zašifrování dat v naší počítačové síti. Neznámým útočníkům se podařilo získat 
přístup na jeden virtuální server s rolí souborového serveru a spustit zde šifrovací software – 
ransomware, čímž došlo k zašifrování veškerých dat a části aplikací. Pro uvedení do původního 
stavu bylo požadováno výkupné, které se mělo anonymně uhradit ve virtuální měně Bitcoin. 
Na úhradu výkupného jsme samozřejmě nepřistoupili, ale hledali jsme jiné cesty, jak získat 
zpět zašifrovaná data. Oslovili jsme společnost DARVIS spol. s.r.o., které se po marné snaze o 
opravu záložních dat nakonec podařilo data dešifrovat. Po obnově dat nám bylo doporučeno 
změnit způsoby vzdáleného připojení a zálohování a nastavení dalších bezpečnostních 
opatření. Naše spolupráce proto bude zřejmě nadále pokračovat. 

Hackerský útok měl za následek také zastavení příprav na spuštění školní on-line 
pokladny. Přestože si zákonní zástupci žáků tento systém plateb odsouhlasili, nebudeme ho 
realizovat dříve, než dojde k doporučeným změnám v ochraně dat. 

Letošní školní rok přinesl mimo komplikací také pozitivní změny a nové zkušenosti, 
které plynou z pedagogického rozvoje školy, na který se letos ředitelka zaměřila v souvislosti 
s novými trendy ve vzdělávání a snahou o zvýšení spolupráce učitelů. 

Po počátečních obavách a nejistotě pedagogických pracovníků se nakonec učitelé 
velice dobře zhostili přípravy a realizace oborových dnů, které oživily výuku a nabídly žákům 
možnost zvolit si obor a zábavnou a současně i zajímavou formou si prohloubit poznatky 
v určité oblasti. Témata oborových dnů byla následující: Keltové na našem území, matematika 
a kriminalistika, kultura a divadlo, vlastnosti kapalin, vývoj krajiny a ekosystémů na Kladensku, 
česká kuchyně. Při závěrečné konferenci žáci shodně projevili zájem o realizaci oborových dnů 
také v dalších letech. 

Nově měli učitelé také možnost vyzkoušet si párovou výuku. Příprava vyučovací hodiny, 
ve které se vzájemně doplňují dva spolupracující pedagogové, je samozřejmě náročná, ale 
přináší nový rozměr do výuky, který byl pozitivně hodnocen nejen žáky, ale i pedagogy, kteří 
se nad rámec svých povinností do párové výuky zapojili. Podmínkou párové výuky je výborná 
spolupráce pedagogů, jejím cílem je co nejvíce zlepšit výsledky vzdělávání každého žáka. 
V rámci pedagogického rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 letos vyučující také poprvé 
sestavovali  svoje vlastní plány osobního pedagogického rozvoje, které budou tvořit 
významnou součást jejich portfolia. Učitelé si volili dva cíle, které by měly opět vést ke zlepšení 
výsledků vzdělávání žáků. Motivační rozhovory s ředitelkou dají prostor pro zamyšlení nad tím, 
jak se vytyčené cíle daří naplňovat. 

Žáci 1. stupně se letos vzdělávali rovněž ve škole v přírodě, v krásném prostředí Slapské 
přehrady v Rekreačním středisku Stará Živohošť. Poprvé pro nás tuto akci připravila Ing. Hana 
Haligrová, a to včetně odpoledního a večerního programu pod vedením externích vychovatelů, 
na jejichž činnost vždy dohlížel některý z učitelů naší školy. 
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Pobyt byl organizován pouze od pondělí do pátku, a to zejména z kapacitních důvodů 
střediska, ale také s ohledem na všechny pedagogické pracovníky (učitele i vychovatele), kteří 
takto měli možnost nabrat nové síly během víkendu a připrat se na další pracovní týden.  

Pro účastníky školy v přírodě, pojištěnce VZP, uzavřela ředitelka opět smlouvu s VZP na 
alokaci finančních prostředků z fondu prevence v rámci projektu „Za zdravým vzduchem 
2017“, který je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se 
v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. Příspěvek je 
možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší. O 
finanční příspěvek 1200,- Kč mohou zákonní zástupci těchto dětí žádat do konce kalendářního 
roku. 

Žáci druhého stupně se letos zúčastnili zahraničního zájezdu, který pořádala dětská 
organizace Švermováček, se kterou škola spolupracuje. O uvolnění žáků na zahraniční pobyt 
žádali vedení školy jejich rodiče a všem žádostem bylo vyhověno. 

K již tradičním akcím pro rodiče i širokou veřejnost patří slavnostní rozsvícení školy 
v době adventu. Vánoční osvětlení nám darovala a každoročně ho doplňuje 
společnost  CITY ILLUMINATIONS s.r.o.  Rozsvícení školy vždy předchází kulturní pásmo 
v podání žáků a jejich učitelů. Příjemná vánoční atmosféra je po té umocněna dalšími 
aktivitami, kterými jsou vánoční výstava žákovských prací, posezení ve školní jídelně 
s možností občerstvení a prohlídka základní školy, mateřské školy i školní družiny. Na této akci 
participují všichni zaměstnanci školy a ze strany veřejnosti má velice kladné ohlasy. 

Stejně dobré reference měl v letošním školním roce již 7. reprezentační ples školy. 
V Domě kultury Sítná se opět společně po celý večer výborně bavili zaměstnanci školy spolu 
s rodiči žáků, s přáteli školy a se širokou veřejností, zejména rezidenty městské části Švermov, 
kde škola sídlí. 

Naše škola se pravidelně otevírá veřejnosti ještě v souvislosti s velikonoční výstavou a 
závěrečnou besídkou spojenou se slavnostním vyřazením žáků devátého ročníku. 
Vyřazení absolventů bylo letos na přání rodičů opět naplánováno na školním hřišti, ale pro 
nepřízeň počasí se akce operativně přesunula do místní sokolovny, kde nám zainteresované 
osoby ochotně vyšly vstříc a připravily důstojné podmínky pro všechny zúčastněné. Loučení 
s devátým ročníkem bylo dojemné, ale současně i plné očekávání, jaká budou další studijní 
léta těchto žáků. 

O dění ve škole je veřejnost informována prostřednictvím našich webových stránek, 
které letos opět zaujaly také porotu soutěže O nejlepší webové stránky základních a 
mateřských škol na území města Kladna. Porota se rozhodla ocenit moderní design a 
přehlednou strukturu webových stránek školy zvláštní cenou. Obdrželi jsme stavebnici LEGO 
EDUKATION EV3. 

V závěru školního roku bylo třeba řešit rovněž personální změny. Dosavadní zástupce 
ředitelky Mgr. Petr Novák byl po úspěšném zvládnutí konkurzu jmenován ředitelem Základní 
školy a Mateřské školy Kladno, Jiráskova 457. S nabídkou funkce zástupkyně ředitele oslovil 
Ing. Radomilu Fučkovou (třídní učitelku VII. třídy, vedoucí předmětové komise jazyků a 
společenských věd), která nabídku přijala. 

Posun ve své dosavadní profesní kariéře učinila také vychovatelka školní družiny Bc. 
Adéla Skleničková, která přijala nabídku montessori pedagogiky ve Slaném. 
Na všechny uvolněné pozice vyhlásila ředitelka výběrová řízení a z přihlášených uchazečů 
vybrala kandidáty, kteří nejlépe vyhověli kvalifikačním požadavkům školy. 
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Obhajoby ročníkových prací žáků IX. třídy. 
 

         
 
Rozloučení s devátým ročníkem. 
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Pedagogičtí pracovníci 

Příjmení, jméno, titul Funkce 

Mgr. Kasáková Jaroslava ředitelka  

Mgr. Novák Petr zástupce ředitelky, koordinátor ICT 

Mgr. Čížková Martina třídní učitelka I.tř. 

Ing. Fučková Radomila 
třídní učitelka VII.tř., vedoucí předmětové 
komise jazyků a společenských věd 

Mgr. Géringová Jana 
třídní učitelka VI.tř., kooridnátorka ŠVP, EVVO,                   
vedoucí předmětové komise výchov 

Horák Ladislav třídní učitel V.tř.,  

Mgr. Opatrná Daniela třídní učitelka III.tř. 

Mgr. Protivová Marie 
třídní učitelka IV.tř., vedoucí metodického 
sdružení I. stupně 

Slánská Milana Učitelka 

Mgr. Suková Jana učitelka VIII.třídy, výchovná poradkyně 

Mgr. Šefflová Alena 
třídní učitelka IX.tř., vedoucí předmětové 
komise přírodních věd 

Mgr. Šuláková Petra 
třídní učitelka II.tř., školní metodik prevence 
rizikového chování 

Mgr. Jiří Šulc učitel 

Zachová Jitka vedoucí vychovatelka ŠD 

Bc. Skleničková Adéla vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

Mgr. Jochová Adéla vychovatelka ŠD 

Kročáková Jana asistentka 

Čermáková Blanka uklízečka ZŠ  

Jehličková Kateřina uklízečka ZŠ 

Vaverková Jana školnice  

Sládková Danuše vedoucí stravovny  

Sedláková Blanka kuchařka ZŠ 

Husáková Věra kuchařka ZŠ 

Hlinovská Helena zástupkyně ředitelky pro MŠ 

Kasalová Jitka učitelka MŠ 

Nováková Jarmila, Dis. učitelka MŠ 
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Ševelová Jitka učitelka MŠ 

Prokopová Lenka kuchařka MŠ 

Kozáková Lenka uklízečka MŠ – zástup za MD 

Styblíková Martina uklízečka MŠ - MD 

Zelenková Lada uklízečka MŠ 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkové skladby včetně vychovatelek ŠD a asistentky pedagoga 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důchod. 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 3 3 5 0 6 0 3 0 2 3 19 

Věkový průměr pedagogů – 46 roků. 
 
 Učitelé celkem  

 

Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 

celkem 
z toho 
ženy 

celkem 
z toho 
ženy 

celkem bez kvalifikace 

Celkem 18 15 16,2 13,8 0,8 

v tom 
vyučující 

v mateřské škole 5 5 4,1 4,1 0,1 

na 1. st. ZŠ 9 7 5,4 5 0,5 

na 2. st. ZŠ 9 6 6,7 4,7 0,2 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

1. Kročáková Jana asistentka 

2. Vaverková Jana školnice 

3. Jehličková Kateřina uklízečka ZŠ 

4. Čermáková Blanka uklízečka ZŠ 

5. Sládková Dana vedoucí kuchyně  

6. Kordíková Jitka kuchařka ZŠ 

7. Sedláková Blanka kuchařka ZŠ 

8. Prokopová Lenka kuchařka MŠ 

9. Styblíková Martina uklízečka MŠ, RD – zástup L. Kozáková 

10. Zelenková Lada uklízečka MŠ 

 
Zaměstnanci – dohoda: 
Váchová Věra – účetní 
Čermáková Vladimíra – mzdová účetní 
Mgr. Novák Petr – správce počítačové sítě 
Prokop Jan – údržbářské práce v MŠ 
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Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 

Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2016/2017 

1 26 6 4 

Výsledky přijímacího řízení  

Gymnázia 
víceletá – 
z pátého  
ročníku 

Gymnázia 
Z devátého 

ročníku 

SOŠ SOU OU 
z osmého 
ročníku 

OU  
ze 

sedmého 
ročníku 

Bez dalšího 
studia z 
osmého 
ročníku 

celkem 
  

2 5 11 4 0 1 0 23 

Správní řízení ve školním roce 2016/2017 

Rozhodnutí ředitele   Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání 26 - 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní 
docházky 

4 - 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předčasnému 
zahájení základního vzdělání 

- - 

Rozhodnutí o přestupu žáka 10 - 

Rozhodnutí o individuálním vzdělávacím 
plánu 

18 - 

Rozhodnutí o uvolnění žáka z vyučování TV 3 - 

Rozhodnutí o uvolnění žáka z vyučování 
Dalšího cizího jazyka 

- - 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 27  

  z toho k prázdninovému provozu MŠ 9 - 

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ 15 - 

Rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní 
vzdělávání  

1 - 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu za 2. pololetí školního roku  

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

I.  17 0 16 1 0 

II. 31 2 29 0 0 

III. 24 2 22 0 0 

IV. 19 6 12 1 0 

V. 24 10 14 0 0 

VI. 24 18 3 2 1 

VII. 17 14 2 1       0 

VIII. 16 12 4 0 0 

IX. 20 16 4 0 0 

Celkem 192 80 106 5 1 



16 
  

Celkem neprospělo pět žáků. Žákyně 6. ročníku nemohla být na konci druhého pololetí 
klasifikována, proto jí byl stanoven náhradní termín pro klasifikaci. Vhledem k tomu, že ani 
v tomto termínu nemohla být klasifikována, opakuje ročník. 

Přehled o chování 

Třída Počet 
žáků 

Pochvaly TU 
 

Pochvaly ŘŠ  Napomenutí  Důtky TU  Důtky ŘŠ  2. stupeň  3. stupeň  

I.  17        

II. 31 1  1     

III. 24 2       

IV. 19        

V. 24        

VI. 24 2  1   2 2 

VII. 17 4       

VIII. 16 4      1 

IX. 20 1     1 1 

Celkem 192 14  2   3 4 

 
Celkový přehled: 
 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 115 3 0 1 0 0 0 0 

2. stupeň 77 11 0 1 0 0 3 4 

Celkem 192 14 0 2 0 0 3 4 

 
 

Při řešení výchovných problémů žáků škola postupovala v souladu se školním řádem a 
pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků. Výchovná poradkyně vede evidenci jednání se 
zákonnými zástupci žáků, třídními učiteli a institucemi, se kterými škola v tomto ohledu 
spolupracuje.  

Úloha školního metodika prevence rizikového chování je zásadní při předcházení 
projevů nežádoucího chování a při samotném řešení problémů. Údaje o své činnosti 
zaznamenává metodik do deníku.  

Třídní učitel si vytváří vlastní agendu a přijatá výchovná opatření zaznamenává do 
matriky žáka. 
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Údaje o integrovaných žácích k 30. 9. 2016 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení 2 1 

S vývojovými poruchami učení 3 2 

S vývojovými poruchami učení 4 1 

S vývojovými poruchami učení 5 4 

S vývojovými poruchami učení 6 2 

S vývojovými poruchami učení 7 1 

S vývojovými poruchami učení 8 1 

S vývojovými poruchami učení 9 1 

Celkem  13 

Nárůst počtu žáků v základní škole od školního roku 2012/2013 
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Vzdělávání všech žáků koordinovaly předmětové komise a metodické 
sdružení 1. stupně. Předsedkyně komisí a sdružení vypracovaly 
závěrečné zprávy o činnosti: 

Závěrečná zpráva o práci metodického sdružení 1. stupně za školní rok 
2016/2017 

 Předsedkyně komise, zpracování zprávy: Marie Protivová 
Členové: Šuláková Petra, Čížková Martina, Opatrná Daniela, Horák Ladislav, Slánská Milana,  
Fučková Radmila, Šulc Jiří, Jaroslava Kasáková 

Metodické sdružení se sešlo 5 x ročně, z každé schůzky byl vyhotoven zápis. Na úvodní 
schůzce byl odsouhlasen Plán práce metodického sdružení, který byl dodržen. Kromě těchto 
schůzek probíhala spolupráce i průběžně, nejen na provozních poradách a pedagogických 
radách, ale i dle aktuálních potřeb a situací. 

Průběžně bylo kontrolováno plnění tematických plánů učiva a plánů vycházek a exkurzí, 
který byl doplňován dle aktuálních nabídek. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a asistentem 
pedagoga byly řešeny záležitosti ohledně integrovaných a zohledněných žáků. Vybraní žáci pak 
navštěvovali hodiny NPU. Během podzimu byly pro každého integrovaného žáka vypracovány 
individuální vzdělávací plány v hlavních předmětech. K žáku 5. třídy byla přidělena asistentka 
pedagoga, která působila i na další žáky v páté třídě od dubna 2017. 

V průběhu celého školního roku probíhaly v 1. třídě pod vedením paní učitelky Čížkové 
ukázkové hodiny, které měly ze strany rodičů velkou návštěvnost i kladný ohlas. 23. 11. se 
uskutečnil večer otevřených dveří spojený se slavnostním rozsvícením vánočního osvětlení 
školy, v jehož rámci rodiče poseděli v čajovně a mohli si prohlédnout prostory školy, školky i 
školní družiny.  

Spolupráce s mateřskou školou probíhala na velmi dobré úrovni. Během celého roku 
se na některých akcích setkávali žáci 1. stupně i s dětmi z mateřské školy. S paní učitelkami z 
MŠ jsme konzultovali naše požadavky na budoucí školáky a také přípravu akcí směřující k 
zápisu. Ten byl letos odsunut až na konec dubna.  Rodiče mohli přijít s předškoláky už v rámci 
Večera otevřených dveří a na ukázkové hodiny během podzimu a zimy, hlavní  spolupráce ale 
probíhala v jarních měsících. 29. 3. se uskutečnilo Hraní s předškoláky, kde děti spolu s rodiči 
navštívily všechny třídy 1. stupně. V každé z nich na ně čekaly úkoly, které je zábavnou a 
hravou formou připravovaly k zápisu. Zápis do 1. třídy proběhl 21. a 22. dubna. K zápisu se 
dostavilo 31 dětí, 6 z nich po odkladu školní docházky. Z příchozích dětí budou mít 2 odklad 
školní docházky, 2 si zvolili jinou školu a jedna dívka bude studovat v zahraničí. Do budoucí 1. 
třídy by mělo nastoupit 26 žáků. V rámci besídky MŠ byli předškoláci slavnostně vyřazeni a 
pasováni na budoucí prvňáky. 15. června proběhla pod vedením paní učitelky Šulákové úvodní 
třídní schůzka pro rodiče i budoucí prvňáčky, kde se děti mezi sebou seznamovaly formou her 
a rodičům byly sděleny základní informace.  

V rámci metodického sdružení byly průběžně řešeny i problémy týkající se návaznosti 
učiva v jednotlivých ročnících, snažili jsme se sjednotit způsoby zápisů a řešení učiva tak, aby 
vše plynule navazovalo i v rámci vyšších ročníků. Domlouvali jsme se také na úpravě sešitů, 
způsobu archivace písemných prací (malé lepit do sešitů, velké poslat rodičům k podpisu, 
čtvrtletní a pololetní práce uschovat ve škole k případné kontrole). 

Průběžně jsme také spolupracovali se školní družinou. Její vychovatelky pomáhaly 
učitelům 1. stupně při mnoha akcích, doprovázeli je v případě výletů, vycházek a exkurzí. 
Učitelé odváděli děti po kroužcích do budovy družiny a v případě potřeby zastupovali chybějící 
vychovatelky v ranní i odpolední družině. 
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V rámci Školního klubu navštěvovali děti z 1. stupně několik kroužků - Keramiku, 
Atletiku, Hru na flétnu, Aerobic, Kytaru a Přírodovědný kroužek. Děti s poruchami řeči 
navštěvovaly Logopedii pod vedením paní učitelky Opatrné. Žáci byli zapojeni i do celoročního 
sportovního projektu Florbal proti drogám - s paní učitelkou Šefflovou chodili 2x týdně 
trénovat a o víkendy pak v podzimní a jarní části sehrávali zápasy s týmy jiných škol. 

Na víceleté gymnázium se hlásili 3 žáci 5. třídy – z nichž dva byli přijati na Sportovní 
Gymnázium Kladno.  

Kontrolní činnost probíhala průběžně na několika úrovních.  Probíhaly vzájemné 
hospitace – ať už mezi vyučujícími nebo ze strany vedení školy. Hned na konci prvního čtvrtletí 
proběhla kontrola sešitů, kde jsme znovu připomenuli a sjednotili úpravu a způsoby 
opravování (s důrazem na opravování specifických chyb u integrovaných a zohledněných 
žáků). Nově jsme si mohli vyzkoušet párové vyučování, které ale díky rozvrhovým možnostem 
učitelů 1. stupně využila jen část vyučujících. V závěru roku jsme zkonzultovali požadavky na 
učebnice, pracovní sešity, sešity a výtvarný materiál  na školní rok 2017-2018. 

Na jaře proběhly 2 oborové dny - 9. 3. na téma etická výchova a 4. 5. na téma 
ekologická výchova.  21. 4. se celá škola věnovala projektu ke Dni Země. 20. 6. se konal projekt 
Finanční gramotnost. 

Škola v přírodě proběhla v termínu od 24. 4. do 28. 4. ve Staré Živohošti nedaleko 
Příbrami. Z 1. stupně se jí zúčastnilo 69 dětí, z vyučujících pak Ladislav Horák, Daniela Opatrná, 
Petra Šuláková a paní vychovatelka Jitka Zachová. 

6. 6. se ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jiráskova konal sportovní den. V první části soutěžily 
děti z 1. stupně na stanovištích a potom proběhla utkání ve florbale, vybíjené, házené a fotbale 
mezi žáky obou škol. 

14. 6. proběhlo Cvičení za mimořádných situací - Branný den, v jehož rámci si žáci 
připomenuli pravidla pro chování za mimořádných situací, uskutečnil se nácvik evakuace a na 
několika stanovištích si i prakticky vyzkoušeli první pomoc, střelbu, hod granátem a dozvěděli 
se něco o možnostech ochrany v případě nebezpečí. 

20. 6. si v rámci projektu prohloubili žáci své znalosti o finanční gramotnosti. Poslední 
akcí školního roku 2017-2018 pak byla Závěrečná školní besídka. 
 

 
 

Zápis do 1. třídy. 
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PROJEKTY 

- Během celého roku byli žáci 1. stupně zapojeni do následujících projektů: 
- Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ (1. třída) 
- Plavecký výcvik (2. a 3. třída) 
- Dopravní výchova - teorie i praxe (4. třída) 
- Les ve škole – škola v lese (školní družina, 4. třída) 
- Florbal proti drogám 
- Naučné programy CEV Čabárna (1. stupeň) 
- Ovoce do škol (1. stupeň) 
- Veselé zoubky (1. třída) 
- Recyklohraní (1. stupeň) 
- Sběry – papír, kaštany, víčka (1. stupeň) 
- Vánoční a velikonoční výstava 
- Vystoupení na slavnostním rozsvícení školy 
- Závěrečná besídka 

AKCE 

září  
- Olympiáda Rio Hnidousy 

říjen  
- Podzimní sběr papíru 

listopad  
- Beseda s myslivci 
- Lampionový průvod 
- Slavnostní rozsvícení školy 
- Výlet na Karlštejn (4. a 5. třída) 

prosinec  
- Vánoční výstava 
- Betlémské světlo 

leden   
- Pololetní bruslení ve Slaném 

březen  
- Hraní s předškoláky 
- Projekt Zdravá výživa (Nestlé) 
- Beseda s policií 

duben  
- Jarní sběr papíru 
- Velikonoční výstava 
- Den Země 
- Škola v přírodě 

květen  
- Planetárium (3. - 5. třída) 
- Květinový den - Liga proti rakovině 
- Historická výstava - Osobnosti českých dějin 
- Dravci - letové ukázky 

červen  
- Sportovní den se ZŠ Jiráskova, Švermov 
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- Výlet na zámek Loučeň (2. a 3. třída) 
- Přednáška o houbách 
- Branný den - cvičení za mimořádných situací 
- Beseda s knihovnicí ze Státní vědecké knihovny (2. třída) 
- Projekt Finanční gramotnost 
- Sportovní den s SK Kladno (2. třída) 
- Závěrečná besídka a slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

- Matematický klokan (2.-5. třída) 
- Logická olympiáda (1. stupeň) 
- Pythagoriáda (5. třída) 
- Florbal proti drogám (2.-5. třída) 
- Mc Donald Cup (1.-5. třída) 
- BESIP – dopravní soutěž (5. třída) 
- Turnaj ve florbale (4. a 5. třída) 
- Mladý strážník (5. třída) 
- Dopravní soutěž (5. třída) 
- Pohár města Kladna - atletický čtyřboj (vybraní žáci z 1. stupně) 

 

   
 

 
 
 
Slavnostní rozsvícení školy, vánoční výstava.  
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Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise přírodních věd za školní 
rok 2016/2017 

Předsedkyně komise, zpracování zprávy: Alena Šefflová – M, Ch 
Členové: Mgr. Jana Geringová – Ze, Př    
                 Mgr. Jiří Šulc – Př 
                 Ing. Radomila Fučková – F 
                 Mgr. Petr Novák – F, Inf 

V září 6. – 9. třída navštívila ZOO Praha, každá skupina dostala za úkol vypracovat něco 
zajímavého o vylosovaném zvířeti, nafotit ho a popsat jeho vlastnosti.  

V září a v lednu jsme shlédli zeměpisné pořady o Peru a Filipínách. Tyto pořady jsou 
vždy kvalitní a dětem země přiblíží.  

Bohužel jsme nesplnili exkurzi do IQlandie v Liberci.  
V rámci ekologie se účastníme projektu Recyklohraní. Za rok 2015 jsme odevzdali  

926kg elektrozařízení, a tím jsme dosáhli úspory 15,50MW elektrické energie, 68,7m3 vody, 
862,55l úspory ropy, snížili jsme produkci nebezpečného odpadu o 14,27t, uspořili jsme 0,58t 
primárních surovin a snížili produkci skleníkových plynů o 3,23t CO2 .  

V okrese jsme se umístili na 1. místě a tím jsme získali pořad „Recyklohraní očima 
vědce“, který proběhl v prosinci. 6. třída, 7. třída, 8. třída se během 3 dnů věnovala otázce, jak 
je důležité recyklovat, jak chránit přírodu. 

Dvakrát za rok jsme uspořádali sběr papíru a sebrali jsme cca 15t. Sbíráme víčka, která 
věnujeme nemocnému chlapci Ládíku Jermanovi. 

Les ve škole, škola v lese je projekt s mezinárodní účastí. Do projektu se zapojila paní 
učitelka Geringová v rámci hodin přírodopisu, přírodovědného kroužku a paní vychovatelka 
Jitka Zachová v rámci družiny. Obě získaly certifikát za účast. Během školního roku navštívily 
třídy výukové programy v Avesu. ŠVP plníme, problémy s tím spojené řešíme průběžně. 
Snažíme se spolupracovat se všemi vyučujícími a plnit mezipředmětové vztahy. Soutěží jsme 
se účastnili podle toho, jak přicházely nabídky. Problémy během roku jsme řešili průběžně.  

Měli jsme i zastoupení v olympiádách. Nejúspěšnější byla Martina Cajthamlová, která 
postoupila v zeměpisné olympiádě do krajského kola z 2. místa a Barbora Sládková v dějepisné 
olympiádě, která se také probojovala z 3. místa do krajského kola. V zeměpisné olympiádě 
okresního kola jsme měli zastoupení v každé kategorii. K. Franková se umístila na 12. místě, K. 
Jehličková 13. místo, D. Čech 21. místo, M. Sládek 21. místo a V. Srba 23. místo. Skupinky žáků 
se účastnily Euro rébusu a postoupily do výběru. Jely do Prahy, kde se umístily na krásném 10. 
místě. V letošním roce jsme nově zkusili olympiádu v chemii, ale nezvládli jsme technické 
zapojení. Matematické olympiády se zúčastnil J. Deák školního kola. V logické olympiádě J. 
Deák se probojoval do krajského kola. Již pravidelně se zapojuje do matematického Klokana 
celá škola. V Pythágoriádě se do okresního kola probojovali  

J. Donini, M. Cajthamlová, M. Sládek a F.Chmátal. Za 5. třídu se okresního kola 
zúčastnila V. Černohorská, P. Nešleha a E. Nešlehová. 

Letos jsme vyzkoušeli Matematický expres – matematická soutěž družstev, která je 
pořádaná slovenskými experty. Zúčastnili jsme se ve dvou kategorií. Skončili jsme kolem 425. 
místa.  

V zeměpisné olympiádě se v okresní kole umístily Franková Kamila – 10. místo, 
Cajthamlová M. 2. místo a postoupila do krajského kola, kde se umístila na 24. místě.  Žáci 6. 
- 9. třídy se dostali do okresního kola Euro rébusu. Kromě těchto velkých projektů, tvoříme 
projekty do jednotlivých hodin. V malých projektech v hodinách si žáci vyzkoušeli pracovat ve 
skupinách a vyhledávat informace v různých zdrojích a seskupit informace do celistvého celku. 
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V chemii jsme měli tato témata: 
- Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 9. tř. 
- Čistota potoka 9. tř. 
- Chemie kolem nás – 9. třída 
- Ovzduší 8. tř. 
- Prvky – 8. tř. 

V matematice: 
- Trávení volného času 8. tř.  
- Spotřeba vody v rodině pro 6. třídu    

Zeměpis:  
- 6. tř. Meteorologické jevy, vegetační oblasti země 

Fyzika:  
- Vesmírná tělesa 
Laboratorní práce jsou plněny různě v jednotlivých předmětech. Vždy jsou sepsány do 

laboratorního protokolu. Ve fyzice jsou laboratorní práce prováděny v malém množství. Zde 
máme veliké rezervy. V příštím roce se zaměříme na plnění těchto plánů. V chemii je průměrně 
6 laboratorních prací v každém ročníku za rok. A v přírodopise 4 práce na pololetí. 

Letos jsme poprvé vyzkoušeli výuku pomocí oborových dnů. Vyučující si připravili témata - 
například Matematika a kriminalistika, kde jsme si vyzkoušeli odebrání otisků prstů, navštívili 
jsme únikovou hru na téma J. Bonda a potom jsme jeli do muzea Policie Praha.  Ve fyzice děti 
zkoumaly vlastnosti kapalin na reálných pokusech a následně navštívili elektrárnu Štěchovické 
přehrady. V zeměpise zkoumali vývoj přírody a krajiny v regionu Kladna a navštívili hornický 
skanzen Mayrau.  
I letos si žáci 9. třídy vybírali ročníkové práce. 
Ročníkové práce v rámci přírodních věd: 
Zeměpis: 

- Konopa - Světový terorismus jako celosvětový problém 
- Peerová - Národní parky ČR, památky Unesco 
- Styblík - Sopečná aktivita na planetě, její vliv na přetváření povrchu 
- Jehličková - Globální problémy planety, přelidnění, nemoci 

Matematika: 
- Smítalová - Statistické šeření počtu žáků naší školy od r. 1940 po současnost. 

Fyzika: 
- Jícha - Tepelné motory, alternativní pohony. 

V rámci hodin matematiky probíhala finanční gramotnost, kterou uzavřel projekt 
ROZPOČTI TO. 
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Oborové dny 
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Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise jazyků a společenských 
věd ve školním roce 2016/2017 

Předsedkyně komise, zpracování zprávy: Ing. Radomila Fučková 
Členové: Mgr. Jana Suková, Mgr. Jana Géringová, Ing. Radomila Fučková, Mgr. Jiří Šulc 

Předmětová komise sdružuje učitele příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde 
spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické 
a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci 
školy. Členové se scházeli v takové intenzitě, aby zajistili plnění úkolů dle harmonogramu 
hlavních činností a zároveň dokázali reagovat na aktuální potřeby svých členů a potřeby školy. 

Důležité aktivity byly samozřejmě řešeny dle potřeby mimo rámec plánovaných 
schůzek. 
Mezi hlavní úkoly naší předmětové komise na školní rok 2016/2017 byla např. 

- tvorba časově tematických plánů a kontrola jejich plnění 

- kontrola učebnic a pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé 

předměty 

- práce s integrovanými žáky 

- vypracování plánu exkurzí a vycházek na celý školní rok 

- nabídka kroužků školního klubu 

- zadání témat ročníkových prací žákům 9. tříd 

- hodnocení prospěchu žáků 

- frekvence známkování v jednotlivých předmětech 

- identifikace výrazně nadaných či neprospívajících žáků 

- hodnocení plnění ŠVP – naplnění výstupů a dosahování klíčových kompetencí 

- problémy v jednotlivých předmětech 
- hodnocení úspěšnosti našich žáků v soutěžích, olympiádách a přijímacích zkouškách 

V letošním školním roce jsme spolu s osvědčenými metodami a formami práce 
vyzkoušeli tzv. činnostní učení, které je založeno na nabývání nových poznatků a dovedností 
názornou cestou, vlastním objevováním, nikoliv pouhým pasivním příjmem informací. Celkem 
proběhly tři oborové dny. První a druhý den probíhalo vyučování ve skupinách dle vybraných 
témat. Třetí den jsme pojali jako den tzv. konference, kdy se sešli všichni žáci spolu se svými 
učiteli, a formou prezentace každá skupina informovala o průběhu předešlých oborových dnů.  

Výuka českého jazyka je rozdělena v VI. až IX. třídě do tří oblastí – jazyková výchova, 
komunikační a slohová výchova a literární výchova. Tematické plány byly v průběhu celého 
školního roku plněny. 

Od září žáci 9. ročníku mohli docházet na kroužek z českého jazyka, který byl zaměřen 
na přípravu k přijímacím zkouškám a na prohlubování učiva. 

Proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Vítězka Barbora Sládková z IX. třídy 
postoupila do okresního kola, kde skončila na 4. místě. 

V rámci prvního oborového dne děti nastudovaly pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda 
formou scénického čtení a druhý oborový den navštívily pražské kulturní památky související 
s divadlem (hlavně Národní divadlo) a Pražský hrad. 

Dva žáci z IX. třídy si vybrali jako svou ročníkovou práci téma z Čj – Literatura fantasy a 
Zlatá éra Osvobozeného divadla. 

V září se naši žáci zúčastnili divadelního představení Legenda V + W aneb Příběh 
Osvobozeného divadla, v prosinci muzikálu Alenka v kraji zázraků v divadle Hybernia v Praze. 
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Anglický jazyk – výuka probíhala od 6. do 9. ročníku v rozsahu 3 vyučovacích hodin (v 
VII. a IX. třídě) a 4 vyučovacích hodin (VI. a VIII. třída) podle časově tematických plánů 
zpracovaných  
na základě ŠVP. Plány byly v průběhu školního roku plněny.  

V jednotlivých hodinách byly uplatňovány různé vyučovací metody pro zkvalitnění a 
oživení výuky. Při výuce se osvědčila skupinová práce, při které žáci mohli uplatnit svoji 
samostatnost, aktivitu a vzájemnou spolupráci. 

Kromě obecné angličtiny, gramatických jevů a slovní zásoby jsme se více zaměřili na 
poslechová cvičení a reálie anglicky mluvících zemí. Často byla využívána multimediální 
technika, výuka pomocí interaktivní tabule, tvorba a prezentace projektů za pomoci ICT, 
využívali jsme mnoho materiálů volně přístupných na internetu, námi vytvořené digitální 
učební materiály. Pro podporu rozšiřování čtenářské gramotnosti si žáci v 8. a 9. třídě využívali 
cizojazyčný časopis GATE. 

Formou 4 kroužků byla žákům poskytována možnost prohloubení znalostí jazyka, popř. 
vysvětlení náročnější látky. Proběhlo školní kolo olympiády v Aj. Vítězkou se stala Nela 
Melčová a postoupila do okresního kola (19. místo). V květnu jsme se zúčastnili výběrového 
zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ 2017.  

Oborové dny v anglickém jazyce jsme zaměřili na českou kuchyni. První oborový den 
jsme prakticky vyzkoušeli recepty na některé typické české pokrmy. Druhý oborový den jsme 
navštívili Muzeum čokolády v Praze.  

Dějepis – výuka probíhala ve všech třídách podle schválených časově tematických 
plánů. V rámci výuky dějepisu se ve druhém pololetí uskutečnila dějepisná olympiáda 
s tematikou zaměřenou na období Marie Terezie a Josef II. Této olympiády se z naší školy 
zúčastnila Barbora Sládková z IX. třídy, jež postoupila do krajského kola. 

Dále proběhl v tomto pololetí oborový den na téma „Keltové na českém území“, 
v rámci něhož měla skupina žáků naší školy možnost navštívit Keltské oppidum v lokalitě Závist 
u Zbraslavi. 

Následně proběhl v tomto pololetí projektový den na téma „Historické osobnosti“. 
Během tohoto dne se žáci naší školy měli možnost seznámit s význačnými osobnostmi českých 
dějin. Během následné samostatné práce dosáhli nejlepších výsledků Barbora Sládková z IX. 
třídy a Lucie Jehličková z IX. třídy. 

Výuka dějepisu probíhala dle Školního vzdělávacího programu s maximem využití 
samostatné práce a komunikačních technologií. 
  Ruský jazyk se na naší škole vyučuje od 7. třídy 2 hodiny týdně. Tento školní rok jako 
jediná škola v republice ověřuje v 7. třídě interaktivní verzi učebnice Klassnyje druzja. Do svých 
hodin zařazovala vyučující hry zaměřené na procvičování jazykových dovedností. 

V rámci občanské výchovy se v tomto pololetí uskutečnil projekt na téma finanční 
gramotnosti. V rámci tohoto projektu se žáci naší školy měli možnost seznámit se základními 
principy hospodaření domácnosti a základními principy fungování ekonomiky. 

Výuka občanské výchovy probíhala dle Školního vzdělávacího programu s maximem 
využití samostatné práce a komunikačních technologií. 
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Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise výchov ve školním roce 
2016/2017 

Předsedkyně komise, zpracování zprávy: Mgr. Jana Géringová 
Členové: Mgr. Jaroslava Kasáková, Mgr. Daniela Opatrná, Mgr. Jana Suková, Ladislav Horák, 
Ing. Radomila Fučková, Mgr. Jiří Šulc, Milana Slánská   
Srpen 

- ŠVP – všechny třídy se učí podle ŠVP „Hrajme si, učme se“  
- tvorba časově tematických plánů  
- zařazení minimálního preventivního programu  - plnění v rámci jednotlivých předmětů 

a podle plánu 
- plán vycházek a exkurzí – vzájemná spolupráce vyučujících – vyučující zapíší 
- do Aplikace „ K“ 
- účast v soutěžích 
- vánoční výstava 
- frekvence známkování a včasný zápis do ŽK a do programu Bakaláři 
- Učebna v přírodě a její využití – v rámci výtvarné výchovy a praktických činností 
- Nabídka kroužků školního klubu 

Únor 
- práce na jednotlivých projektech - hodnocení 
- hodnocení prospěchu žáků 
- frekvence známkování v jednotlivých předmětech 
- kontrola zápisů známek v ŽK 
- plnění časově – tematických plánů 
- hodnocení vánoční výstavy 
- hodnocení soutěží – úspěšnost žáků školy 
- hodnocení plnění ŠVP  – naplnění výstupů a dosahování naplnění klíčových kompetencí 
- příprava velikonoční výstavy 
- vánoční výstava - hodnocení 
- využívání internetu, didaktické techniky 
- využití interaktivní tabule, použití DUMů 
- plnění minimálního preventivního programu – hodnocení  
- účast v soutěžích 

Červen 
- hodnocení práce PK výchov 
- hodnocení prospěchu a chování žáků 
- hodnocení plnění časově-tematických plánů 
- frekvence známek za 2. pololetí 
- hodnocení exkurzí, výletů a výstav 
- problémy v jednotlivých předmětech 
- hodnocení žákovského portfolia 

Žáci školy se podíleli svými výtvarnými pracemi na výzdobě školy – byly zakoupeny a 
nainstalovány nové nástěnky, seznámili se s různými výtvarnými technikami a designovými 
pracemi, pracovali s různým typem barev – akrylové, grafické, suché pastely apod. Při 
výtvarných aktivitách využívali i odpadový materiál – použité CD disky, korek, plast. 

Plán činnosti byl splněn, rezervy jsou v obsazování výtvarných soutěží. 
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Jako každý rok se v rámci výtvarné výchovy a praktických činností vyráběly výrobky na 
tradiční vánoční a velikonoční výstavu, žáci pečovali o pozemek školy a o prostředí kolem školy. 
Za školní dílnou je nově upraven bio záhon, na kterém pěstujeme jahody, rajčata a papriky. 

V příštím školním roce bude třeba upravit a obnovit i bylinkovou zahrádku, která je 
součástí učebny v přírodě. 

Na konci školního roku jsou žákům rozdány výkresy, které tvoří jejich portfolio – 
většinou   
V hodinách hudební výchovy byly využívány prezentace, vytvořené p. uč. Janou Sukovou. 
Výstupy a klíčové kompetence byly ve výchovách naplněny, výukou se prolínala průřezová 
témata, jejichž naplnění jsou zaznamenávána v třídní knize. 

Závěrečná zpráva koordinátora EVVO – školní rok 2016/17 

Zpracovala koordinátorka EVVO Mgr. Jana Géringová 
V letošním školním roce byla škola zapojena do mezinárodního programu Les ve škole, 

škola v lese – plnili jsme podmínky programu, ekologické aktivity v učebně v přírodě, v rámci 
přírodovědného kroužku, ve školní družině. 

V rámci ekologických aktivit sponzorujeme sovu pálenou – potravu a veterinární 
ošetření. Děti ze ŠD předaly finanční dar v záchranné stanici. 

Spolupracujeme s naučným střediskem ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s. – 
během školního roku 2016/17 se třídy zúčastnily ekologických programů: 

den třída Název programu 

20. 3 2017 1. Víte, že? 

14. 11. 2016 2.  Co se děje v trávě? 

12. 12. 2016 3.  Zima v přírodě 

15. 11. 2016 4.  Co se děje v trávě? 

16. 11. 2016 5. Potřebuje příroda pomoc? 

21. 11. 2016 6.  Proměny lesa 

22. 11. 2017 7.  Potřebuje příroda pomoc? 

6. 3. 2017 8.  Vynálezy přírody 

13. 3. 2017 9. Od semínka po výrobek 

 
V letošním školním roce ještě proběhly následující akce: 

den třída název akce 

17. 9. 2016 ŠD Den zvířat v AVESU 

6. 10. 2016  Sběr odpadových surovin 

11. 11. 2016 ŠD Beseda s myslivcem 

4. 4. 2017  Sběr papíru 

10. 4. 2017 ŠD Zoopark Zájezd – beseda 

21. 4. 2017  Den Země 

19. 5. 2017  Zeyferus – letové ukázky dravců 

11. 5. 2017 ŠD Pochod za sovou do AVESU – předání sponzorského daru 

 
Den Země v letošním roce proběhl formou projektu. První dvě vyučovací hodiny děti 

vytvářely postery, které poté představily v tělocvičně školy, kde se odehrávala i druhá část 
projektu – módní přehlídka z odpadového materiálu. Děti ve třídách vyráběly modely 
z odpadu – plastů, papíru apod.  Následně svou práci prezentovaly. Tento den proběhl 
netradičně a dětem se líbil. 
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Závěrečná zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu 

Zpracovala koordinátorka EVVO Mgr. Jana Géringová 
Hodnocené období: září 2016 – červen 2017 

Žáci Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 jsou vyučováni podle 
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Hrajme si, učme se“. 

Během školního roku jsou v rámci vzdělávání naplňovány klíčové kompetence a 
předměty se prolínají průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova. 

Kontrola plnění průřezových témat probíhala v tomto školním roce každý měsíc, vždy 
ke konci měsíce. Ve většině případů byla průřezová témata začleněna, pokud se objevily dílčí 
nedostatky, byly následně odstraněny. 

Podle kontroly v programu SMILE jsou všechna průřezová témata začleněna. 
Na konci školního roku je tedy vše splněno, průřezová témata jsou zařazena, klíčové 

kompetence naplňovány jak ze strany učitelů, tak samotnými žáky. 
V příštím školním roce budou kontroly probíhat opět 1x za měsíc. Výsledky kontroly 

budou koordinátorkou ŠVP zveřejňovány na nástěnce ve sborovně. 
Současně bude průběžně prováděna kontrola celého ŠVP, začlenění a plnění učiva a výstupů. 

Po dohodě s vedením školy bude přepracován současný školní vzdělávací program na 
novou verzi. V září započne soustavná a intenzivní práce na nové verzi. Tato by měla být 
dokončena na konci prvního pololetí, schválena školskou radou a zveřejněna na webových 
stránkách školy.  

V září 2018 by se podle nové verze měl učit 1. a 6. ročník. 
V letošním školním roce prošla koordinátorka ŠVP školením ČŠI – INSPIS – zveřejnění 

ŠVP na stránkách ČŠI. Novou verzi ŠVP není podle sdělení lektorky školení nutné zpracovávat 
v programu INSPIS. Současný ŠVP je zveřejněn nejen na webových stránkách školy, ale i ve 
formátu PDF na stránkách ČŠI. 

Inkluzivní vzdělávání – řešena formou Dodatku č. 4, schváleného pedagogickou radou 
dne 29. 8. 2016. 

Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ 
Kladno, Velvarská 1206 „Hrajme si, učme“ se v části „Charakteristika ŠVP“ a „Charakteristika 
školy“ ve znění platných předpisů od 1. 9. 2016.  
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Poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 

Funkce Jméno Vzdělání 

Výchovná poradkyně  Mgr. Jana Suková Kvalifikační studium 
výchovného poradenství 

Školní metodik prevence Mgr. Petra Šuláková  
 

UJEP – uč. 1. st. a SPPG 
 

Logoped Mgr. Daniela Opatrná PedF UK - SPPG 

Speciálně pedagogická 
péče 

Mgr. Jaroslava Kasáková PedF UK - SPPG 
 

Speciálně pedagogická péče 

Vývojové poruchy učení a chování – podpůrná opatření 

Od 1. 9. 2016 škola postupovala v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., která upravuje 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků 
uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných.  

V souvislosti s touto vyhláškou dochází také ke změnám v terminologii, proto již žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami nerozdělujeme na děti se zdravotním postižením (např. 
tělesným, zrakovým, mentálním, sluchovým, s autismem, vadami řeči nebo se souběžným 
postižením více vadami a s vývojovými poruchami učení nebo chování), dále na děti se 
zdravotním znevýhodněním (žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a 
lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a na žáky se sociálním 
znevýhodněním (tzn. děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 
ohrožené sociálně patologickými jevy), ale dle nové terminologie se jedná o žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až 
pátého stupně. 

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a 
hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve 
vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně 
nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se 
poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným 
souhlasem zákonného zástupce žáka. Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v 
kombinacích různých druhů a stupňů v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími 
potřebami žáka.  Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého 
stupně může být poskytováno podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Ve vyučovacím procesu je všemi učiteli uplatňován individuální přístup k žákům 
s přiznanými podpůrnými opatřeními, vyučující vybírají ze širokého spektra vyučovacích forem 
a metod ty, které jsou pro tyto žáky vhodné. Při péči o tyto žáky dbají vyučující doporučení 
PPP. 

Někteří žáci jsou zařazeni do skupiny kompenzační a reedukační péče, kde s nimi 
v rámci časové dotace většinou 1hodina/týden pracuje v odděleném prostoru speciální 
pedagog. Tyto skupiny se naplňují maximálně do počtu čtyř žáků a lze zařadit do jedné skupiny 
žáky z více postupných ročníků. Činnost je zaměřena nejen na kompenzační a reedukační práci 
ve vztahu k poruchám učení, ale také na rozvíjení sociálních dovedností a návyků, rozvoj 
komunikace, zvládání obtíží spojených se začleňováním do kolektivu 
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Logopedická péče 

Význam řeči je pro člověka zásadní. Dítě s dyslálií mívá často problémy při čtení i psaní, 
nejzávažnější jsou však důsledky psychologické. 

Cílem logopedické péče je odstranění poruch výslovnosti. 
Logopedickou depistáž provádí logoped v prvním ročníku ZŠ vždy na počátku školního 

roku. 
Následné nácviky probíhají individuálně dle potřeb dítěte.  
Individuální nácvik se skládá z opakovací části, z vyvozování a fixace nových hlásek, dále 

z procvičování vyvozené hlásky ve větách a říkankách s využitím sad obrázků a pomůcek. 
Školní logopedická péče při své činnosti efektivně doplňuje a rozvíjí klinickou 

logopedickou péči i každodenní domácí trénink. 

Asistent pedagoga 

V letošním školním roce pracovali na škole dva asistenti pedagoga, z toho jeden 
s žákem 7. ročníku, druhý s žákem 5. ročníku. 

Asistent pedagoga pracuje pod vedením vyučujícího příslušného předmětu, a to buď 
společně ve třídě s ostatními žáky, nebo v případě potřeby v oddělené místnosti.  

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně 

Zpracovala Mgr. Jana Suková                
Plnění plánu 
Integrovaní žáci 

V letošním školním roce jsme pracovali s 10 integrovanými žáky – dle starých vyšetření 
a se 13 žáky – dle nových vyšetření. Všem dle starých vyšetření byl vytvořen IVP na základě 
žádosti jejich rodičů, kteří s ním byli následně seznámeni a schválili jej. Výuka těchto žáků byla 
prováděna podle těchto rozpracovaných plánů, které jsou hodnoceny k 31. 1. 2016 a 30. 6. 
2017.  

Žákům nově vyšetřeným byl dle doporučení PPP, či jiného zařízení také vytvořen buď 
IVP, nebo Plán pedagogické podpory.  

Školu navštěvuje 21 tzv. zohledněných žáků. Integrovaní žáci a někteří zohlednění (dle 
zájmu rodičů) navštěvovali dvě skupiny speciálně pedagogické péče (pouze pro žáky 1. stupně) 
pod vedením Mgr. J. Kasákové, dále byla u jednoho žáka prováděna pedagogická intervence 
(dle doporučení PPP). 

Se dvěma dětmi pracují asistenti pedagoga (dle doporučení PPP). 
V únoru a následně v květnu byla provedena metodická kontrola z PPP v Kladně, neboť 

v současné době je při úpravách administrativy v rámci inkluze nutná úzká spolupráce s touto 
institucí. Dále jsme spolupracovali se SPC Pařížská a SPC při SOU Vinařice. 

Dvě žádosti o kontrolní vyšetření žáků s SPU byly do PPP a SPC zaslány dle požadavků 
těchto zařízení a včas. Průběžně byly odeslány nové žádosti rodičů o vyšetření do  PPP Kladno, 
či do jiných poradenských zařízení (celkem 13 žádostí o vyšetření). V září a říjnu bylo odesláno 
7 žádostí týkajících se PROFI vyšetření, a to hlavně u žáků, kteří byli v průběhu školní docházky 
v péči poradny, či jiného zařízení. 
Vystupující žáci 

Z IX. třídy odchází 20 žáků, ze VII. třídy 1 žák. Veletrh studijních nabídek v Kladně jsme 
společně nenavštívili, žáci o jeho konání byli informováni, mohli navštívit se svými rodiči, 
všichni žáci a jejich rodiče byli průběžně seznámeni se změnami týkajícími se studijních oborů 
a přijímacího řízení. Žákům byly vydány vyplněné přihlášky a zápisové lístky. 
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Všichni žáci absolvovali přijímací zkoušky nebo přijímací pohovory a všichni byli přijati 
ke studiu vybraných studijních oborů. Na OU odchází 1 žák, na SOU 4 žáci, na SOŠ a SŠ 11 žáků 
a na gymnázia 5 žáků. 
Poradenská činnost 

Rodiče žáků a žáci samotní mě navštěvovali nejen v době konzultačních hodin, ale 
hlavně mimo, dle dohody, převážně v souvislosti s výběrem dalšího studia. Se žáky probíhaly 
individuální konzultace týkající se výběru SŠ a SOU. Další konzultace (s rodiči i učiteli) se týkaly 
výukových a výchovných problémů žáků. Provedla jsem hospitaci v 1. třídě (2x) a ve 2. třídě 
(1x). Proběhly 3 výchovné komise s rodiči pozvaných žáků a 8 mimořádných schůzek s rodiči 
žáka. Zúčastnila jsem se zápisu do ZŠ, kde jsem hovořila s rodiči žáků, kteří uvažovali o odkladu 
školní docházky, nebo o odkladu již byli přesvědčeni. 

Školní metodik prevence 

ŠMP koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve 
škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a 
vyhodnocuje jeho účinnost. 

Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového 
chování a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých 
problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech 
výskytu těchto jevů ve škole nebo školském zařízení. 

Spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským 
školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito 
pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu. 

Spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, 
poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s 
institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků 
školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací. 

Závěrečná zpráva k minimálnímu preventivnímu programu školní rok 
2016/2017 

Zpracoval Mgr. Petra Šuláková 
Činnost metodika: 
Seznámení s činností metodika, četba odborné literatury 
Účast na konferenci metodiků prevence 
Účast na konferenci Bezpečná škola 
Účast na pravidelných setkání metodiků v Kladně 
Vytvoření MPP 2016/2017 
Správa nástěnky s kontakty na organizace 
Kontrola schránky důvěry – žádný příspěvek 

Metodik prevence klade význam v prevenci rizikového chování na to, aby se žáci 
účastnili kulturních, sportovních a mimoškolních akcí doplněnými nejrůznějšími besedami a 
přednáškami. 

Škola se pravidelně účastní MC Donalds CUPu, Florbalu proti drogám, dopravní 
výchovy, projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ, Atletiky pro děti a programů 
NSEV. 

V tomto školním roce se konaly besedy s knihovnicemi a návštěvy knihoven, přednáška 
o zdravé stravě s týmem Nestlé, beseda s myslivcem, realizován byl projekt na téma finanční 
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gramotnost, uskutečnili jsme návštěvy divadel, kin, projektových dnů a environmentálních 
pořadů. 

Konal se branný den, který významně podporuje povědomí o nebezpečnosti rizikového 
chování. Letošní branný den byl velice vydařený a účelný. 

V letošním roce se nepodařilo dle plánu nasmlouvat besedy s Městskou Policií, což 
plánuje metodik v příštím školním roce zajistit hned v měsíci září. 

Pravidelná měsíční setkání metodiků se konala v Kladně.  
Předmětem konference Bezpečná škola byla, co nejvyšší opatření proti vniknutí do škol 

osobám, které chtějí ve škole škodit, ale být otevřená všem, kdo mají dobré úmysly. Vhodné 
jsou nacvičené postupy, které lze využívat v případě nejvyšší nouze, a to pro všechny 
pracovníky školy. Tímto tématem se bude metodik zabývat hlouběji na začátku příštího roku. 
Přímá práce v ZŠ: 

Řešení telefonického podnětu rodiče žákyně třetí třídy na situaci ve třídě, kde měli 
spolužáci verbálně i fyzicky útočit na žákyni. Vše řešeno dle platných postupů. Práce ve třetí 
třídě – cílené aktivity v třídnických hodinách zaměřených na spolupráci a vhodné chování. 
Propojením sociálních her, videí a cílených pracovních listů se dařilo klima třídy zlepšit a to i 
za profesionálního vedení třídní učitelky. 

Aktivní práce s kolektivem ve druhé třídě – nutná změna klimatu třídy, spolupráce. 
Zde hrálo velkou roli uspořádání lavic do tzv. hnízd, což přineslo pozitivní výsledky. 

Vyhrocená situace v 7. tř., kde třídní učitelka pracovala na předcházení šikaně 
s podporou metodika. 

Manipulace žákyň druhého stupně s NNO – situace byla řešena s výchovnou poradkyní 
a vedením školy – preventivně byly všechny třídy obeznámeny třídními učiteli během 
třídnických hodin o škodlivosti NNO. 
Navázání kontaktů s adiktologickou ambulancí v Kladně 

Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny za rok 2016/2017 

Zpracovala: vedoucí vychovatelka Jitka Zachová 
Školní družina se řídí vlastním Školním vzdělávacím programem, který je přílohou ŠVP ZV 
„Hrajme si, učme se“. 

Školní družina naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané 
školským zákonem. Do plánování, realizace i hodnocení se děti aktivně zapojují. Pružně 
reagujeme na individuální potřeby, aktivity a odpočinek jednotlivých žáků. Podporujeme 
zdravý tělesný, duševní  
a sociální vývoj dětí. 

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do několika projektů. Jedním z nich je 
„Les ve škole, škola v lese“. I nadále pokračujeme převážně v ekologických aktivitách, neboť 
větší část odpoledne trávíme s dětmi venku při vycházkách na zahradu nebo do blízkého lesa, 
který je pro nás zdrojem poznání, pozorování, učení, vysvětlování a objevování zákonitostí. 
Aplikujeme zde poznatky ze školní výuky v praxi. Učíme se tak toleranci, komunikaci, práci ve 
skupinách, samostatnosti, empatii. Sbíráme také přírodní materiál, který využíváme k různým 
stavbám, nebo dále při smyslových hrách, výtvarných a rukodělných činnostech. 

I letos se nám podařilo zapojit některé rodiče do našich aktivit, především v rámci 
tradičních sobotních akcí pro děti a rodiče. I nadále spolupracujeme s místní organizací ČSŽ, 
pro kterou připravujeme tradiční vystoupení. Společnost Lego nám sponzorsky poskytla 
stavebnice.  I nadále pokračujeme ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy na Čabárně. 
Letos se nám podařilo vybrat 3 392. - Kč na sponzorský dar pro Sovu pálenou, kterou 
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dlouhodobě sponzorujeme. Rodiče nám poskytli finanční příspěvek na zakoupení nových her 
a stavebnic a na nákup výtvarného materiálu. Dále byla dovybavena nová učebna pro školní 
družinu ve škole. 
Počet dětí na začátku školního roku: 73 
Počet dětí na konci školního roku: 68 
Vedoucí vychovatelka: Jitka Zachová – 1. třída, 4. třída 
Vychovatelky: Bc. Adéla Skleničková – 3, 4., 5. třída 
         Mgr. Adéla Jochová – 2. třída 

Sobotní akce 

17. 9. 2016 – Den zvířat v Avesu – společná akce dětí a rodičů 
22. 10. 2016 – Halloweenské vyřezávání – společná akce dětí a rodičů 
3. 12. 2016 – Zdobení perníčků – společná akce dětí a rodičů 
13. 3. 2017 – Vystoupení k MDŽ-hřiště 
16. 4. 2017 – Velikonoce v Avesu – společná akce dětí a rodičů 

Příležitostné akce 

21. 9. 2016 – Kouzelná brčka – zdravá svačinka – spol. akce všech oddělení 
22. 9. 2016 – Štrúdlování – spol. akce všech oddělení  
23. 9. 2016 – Posezení u ohníčku – spol. akce všech oddělení spolu s rodiči 
30. 9. 2016 – Posvícení se Švermováčkem – odpoledne plné her a soutěží 
5. 10. 2016 – Vládce a vládkyně lesa – spol. akce všech oddělení 
14. 10. 2016 – Exkurze do kostela ve Švermově – spol. akce všech oddělení 
19. 10. 2016 – Drakiáda – spol. akce všech oddělení 
21. 10. 2016 – Halloweenská diskotéka – společně se školou 
11. 11 2016 – Beseda s myslivcem – spol. akce všech oddělení 
16. 11. 2016 – Lampionový průvod – spol. akce s rodiči 
23. 11. 2016 – Slavnostní rozsvícení školy – vystoupení, otevření ŠD 
23. 11. 2016 – Výrobky na vánoční výstavu, návštěva výstavy 
5. 12. 2016 – Pekelné odpoledne – spol. akce všech oddělení 
6. 12. 2016 – Předvánoční veřejné vystoupení ČSŽ – vybrané děti 
9. 12. 2016 – Mikulášská – spol. akce se Švermováčkem 
12. 12. 2016 – Předvánoční vystoupení Kuklík – vybrané děti 
21. 12. 2016 – Besídka ŠD – předání sponzorského daru – spol. akce všech oddělení 
23. 12. 2016 – Betlémské světlo – spol. akce se Švermováčkem 
11. 1. 2017 – Zimní pochod – Strom pro zvířátka – spol. akce všech oddělení 
23. 1. 2017 – Ledová světýlka – spol. akce všech oddělení 
27. 1. 2017 – Karneval – spol. akce se Švermováčkem 
10. 2. 2017 – Valentýnská diskotéka – spol. akce se školou 
16. 2. 2017 – Návštěva restaurace U Bejčků – spol. akce všech oddělení 
5. 3. 2017 – Veřejné vystoupení k MDŽ – vybrané děti 
9. 3. 2017 – Pohádkové odpoledne – odpoledne plné her a soutěží – spol. akce všech 
oddělení 
13. 3. 2017 – Veřejné vystoupení k MDŽ – hřiště – vybrané děti 
28. 3. 2017 – Pohádkové postavy – recyklace – spol. práce všech oddělení – výstava ve škole 
10. 4. 2017 – Zoopark Zájezd – beseda a ukázky živých zvířat – spol. akce všech oddělení 
10. 4. 2017 – Velikonoční výstava – příprava výrobků, návštěva 
11. 4. 2017 – Kouzelná brčka – zdravá svačinka – spol. akce všech oddělení 
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19. 4. 2017 – Nepečený moučník  
21. 4. 2017 – Den otevřených dveří v ŠD pro budoucí prvňáčky a rodiče 
24. 4. – 28. 4. 2017 – Zajištění ŠvP 
24. 4. 2017 – Exkurze – DŮL MAYRAU – spol. akce všech oddělení 
26. 4. 2017 – Exkurze – HASIČI KLADNO- spol. akce všech oddělení 
28. 4. 2017 – Návštěva cukrárny Melodie – spol. akce všech oddělení 
11. 5. 2017 – Turistický pochod za sovou do Avesu – předání sponzorského daru-všichni 
31. 5. 2017 – Oslava MDD – hry a soutěže na zahradě ŠD – spol. se Švermováčkem 
1. 6. 2017 -  Melounové osvěžení – spol. akce všech oddělení – oslava MDD 
2. 6. 2017 – Oslava MDD – spol. akce všech oddělení – točená zmrzlina 
2. 6. 2017 – Voda s příchutí bylinek, poznáváme a určujeme bylinky, bylinková zahrádka 
13. 6. 2017 – Dopoledne pro MŠ 
13. 6. 2017 – Toustíky – zdravá svačinka – spol. akce všech oddělení 
21. 6. 23017 – Zdravá pomazánka – zdravá svačinka – spol. akce všech oddělení 
23. 6. 2017 – Závěrečná besídka, táborák – spol. akce s rodiči 
27. 6. 2017 – Dopoledne pro MŠ 
29. 6. 2017 – Vyhodnocení celoroční soutěže, rozdání odměn 
29. 6. 2017 – Družina na zmrzlině – oslava konce šk. roku – spol. akce všech oddělení 
29. 6. 2017 – Závěrečná besídka školy – vystoupení ŠD – spol. všechna oddělení 

Celoročně 

Celoškolní projekt – Les ve škole, škola v lese 
Spolupráce se sdružením Švermováčku 
Spolupráce s místní organizací ČSŽ 
Celoroční hra – Správná holka, kluk 
Celoroční hra – Skřítek Vítek 
Účast na výstavách školy (vánoční, velikonoční) 
Zajišťování převodů kroužků 
Zapojení rodičů do akcí 
Vedení fotodokumentace a webových stránek ŠD, jednotlivých oddělení 
Sponzorství sovy v Avesu 
Zajišťování výtvarných potřeb, pitného režimu, odměn pro děti 
Další vzdělávání všech vychovatelek na kurzech DVPP 
Zajišťování suplování za pedagogy 
Pedagogický doprovod a dohled při akcích školy, výletech 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Priority DVPP: 

- Rozvíjení čtenářské, jazykové, matematické, informační, přírodovědné, finanční, 
sociální a etické gramotnosti žáků – tématika upřednostňovaných seminář 

- Společné vzdělávání 
- Semináře zaměřené na legislativní změny – odpovědné osoby 
- Školení BOZP 

DVPP – kvalifikační studium: 

Studium  Pracovník Termín 

Studium v oblasti 
pedagogických věd 

Ladislav Horák 

 

Pokračování v kvalifikačním 
studijním programu 

Realizované DVPP – kurzy, semináře, konference 

Základní škola  

Mgr. Martina Čížková 29.08.2017 BOZP 
 
Mgr. Jana Géringová   20.02.2017 Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP              
     29.08.2017 BOZP 
 
Ladislav Horák   29.08.2017 BOZP 
 
Mgr. Adéla Jochová  26.01.2017 Hry pro větší děti a práce se skupinou 
    09.03.2017 Kreativní témata/Jarní dekorace 
    29.08.2017 BOZP 
 
Mgr. Jaroslava Kasáková 05.10.2016 Veřejné zakázky – změny od 1.10.2016 
    22.11.2016 Školství 2017 – konference 
    24.11.2016 Dyskorunka 
    02.12.2016 II.ročník mezinárodní konference: Profesní rozvoj PP 
    08.12.2016 Jak správně vyhodnotit práci učitelů 
    02.03.2017 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných 
                                                                              opatřeních 
    17.05.2017 Inkluze – poznatky ze společného vzdělávání po roce 1 
    28.3.-29.3.17 Kooperativní učení – stáž ZŠ Chrudim 
    18.5.2017 Strategický rozvoj vzdělávání v regionu 
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    29.08.2017 BOZP 
     
Mgr. Petr Novák  21.11.2016 Řízení školy 
    22.11.2016 Školství 2017 - konference 
    02.03.2017 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných 
      opatřeních 
    28.3.-29.3.17 Kooperativní učení – stáž ZŠ Chrudim 
    18.5.2017 Strategický rozvoj vzdělávání v regionu 
 
Mgr. Daniela Opatrná  02.12.2016 Nápravy dyslalie  
    29.08.2017 BOZP 
 
Mgr. Marie Protivová  29.08.2017 BOZP 
 
Mgr. Milana Slánská  29.08.2017 BOZP 
 
Bc. Adéla Skleničková  25.10.2016 Využití zbytkových materiálů 

21.11.2016 Šperky a ozdoby z papíru 
    21.03.2017 Asistent pedagoga a jeho role u žáka 
 
Mgr. Jana Suková  02.11.2016 Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření 
    02.03.2017 Způsob vykazování údajů o podpůrných opatřeních 
    29.08.2017 BOZP 
 
Mgr. Alena Šefflová  29.08.2017 BOZP 
 
Mgr. Petra Šuláková  16.02.2017 Emoční inteligence 
    23.05.2017 Využití animace ve výuce  
    29.08.2017 BOZP 
 
Mgr. Jiří Šulc   24.01.2017 Hodnocení žáků jako prvek pozitivní motivace 
    29.08.2017 BOZP 
 
Jitka Zachová   30.11.2016 Poruchy pozornosti u dítěte 
    15.12.2016 Řešení problémových situací 
    04.05.2017 Skupinové hry 
    25.05.2017 Studánky víly Rozárky 
    29.08.2017 BOZP 

Mateřská škola 

Helena Hlinovská  10.10.2016 ŠVP máme a co dál/Možnost úprav a inovace 
    01.12.2016 SWorkshop – Ředitelka – manažerka MŠ 
    05.05.2017 Aktuální změny školské legislativy 
    23.05.2017 Základy Hejného metody v předmatematické výchově 
    29.08.2017 BOZP 
 
Jitka Kasalová   27.09.2016 Metody práce s dětmi s poruchami aut. Spektra 
    23.05.2017 Základy Hejného metody v předmatematické výchově 
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    29.08.2017 BOZP 
 
Zdeňka Literová  29.08.2017 BOZP 
 
Jarmila Nováková  27.09.2016 Metody práce s dětmi s poruchami aut. Spektra 
    20.04.2017 Základy Hejného metody v předmatematické výchově 
    29.08.2017 BOZP 
Jitka Ševelová   09.11.2016 Děti od dvou let v mateřské škole 
    29.08.2017 BOZP 

Prezentace školy na veřejnosti, mimořádné aktivity 

Druh prezentace Název aktivity 

Kulturní pásmo pro veřejnost, posezení, 
vánoční výstava, prohlídka školy, mateřské 
školy, družiny  Slavnostní rozsvícení školy 

Hry a soutěže pro veřejnost na zahradě ŠD Švermovské posvícení, aj. 

Ukázka prací žáků ZŠ a MŠ Velikonoční výstava 

1x měsíčně keramická dílna pro veřejnost Keramika pro veřejnost 

Sobotní akce pro rodiče s dětmi Vyřezáváme dýně 

Sobotní akce pro rodiče s dětmi Zdobení perníčků 

Veřejné vánoční vystoupení Kulturní pásmo pro ČSŽ 

Sběr odpadových surovin Recyklohraní, sběr 

Reprezentační ples v Domě kultury Sítná 7. reprezentační ples 

Karneval pro veřejnost v době zápisu do ZŠ Karneval 

Odpolední program pro švermovské děti Valentýnská diskotéka 

Výstava keramických výrobků v Labyrintu Výstava keramiky 

Ukázka činnosti zájmových kroužků a tříd 
Závěrečná besídka a rozloučení s devátým 
ročníkem 

Inspekční činnost České školní inspekce 

V tomto školním roce proběhla v základní škole dvě místní inspekční šetření.  
Dne 9. 11. 2016 ČŠI šetřila anonymní stížnost na neodbornost paní učitelky a na postup 
ředitelky školy při řešení podnětů k práci této paní učitelky a při vzniku úrazů ve škole. 

Česká školní inspekce po prošetření všech skutečností došla k závěru, že stížnost je ve 
všech bodech nedůvodná. 

Ve dnech 28. 11. – 29. 11. 2016 se uskutečnilo plánované tematické šetření zaměřené 
na využívání digitálních technologií ve výuce. Na základě tohoto šetření není škola hodnocena 
individuálně, ale získané poznatky ČŠI využije pro vyhodnocení situace na českých školách. 

V letošním školním roce proběhlo vedle místního šetření ČŠI rovněž elektronické 
dotazníkové šetření zaměřené na problematiku: 

- participace žáků na fungování a rozvoji školy a využívaní individuálních výchovných 
programů 

- využívání digitálních technologií při správě školy a při realizaci vzdělávání a dále na 
zhodnocení, zda a do jaké míry jsou na základních a středních školách České republiky 
uplatňovány principy strategického plánování (např. provázanost fází strategického 
plánování, hodnocení výstupů a výsledků strategických cílů, výběr priorit, spojení 
priorit a zdrojů, zapojení aktérů) 
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- seznamování dětí v mateřských školách s cizím jazykem 
- participace žáků na fungování školy ve formě žákovských parlamentů 

Kontroly a revize  
 

13. 9. 16 Revize tělocvičny a nářadí Vladislav Tesárek 

Únor 17 Kontrola hasicích přístrojů a BOZP firma Haskon 

24. 3. 
2017 

Revize plynových spotřebičů a topidel ZŠ a 
ŠD firma Seplyko 

27. 4. 
2017 Revize elektrospotřebičů firma Fiška 

9. 5. 2017 Kontrola střech na objektech ZŠ, MŠ, ŠD MMK – p. Chýský 

31. 8. 15 Školení BOZP  firma Haskon 

16. 6. 17 Zabezpečovací zařízení ZŠ aŠD firma Brha 

19. 2. 16 Revize elektrické keramické pece firma Miroslav Seidl 

Základní údaje o hospodaření školy 

Škola hospodaří s následujícími příjmy: dotace kraje na mzdy a ONIV, dotace obce, 
vlastní zdroje – školné družiny, školní klub, sběry a jiné akce, vedlejší hospodářská činnost – 
prodej obědů cizím strávníkům, pronájem nebytových prostor. 

Přehled hospodaření za r. 2016 

Dotace – kraj r. 2016 dotace čerpání   

mzdy                                          8 843 168 8 843 168  

OON                                         77 700 77 700  

pojistné, FKSP, ONIV 3 258 608 3 258 608  

celkem rozpočet 12 179 476 12 179 476  

 ,                       

Dotace  - MMK   r. 2015    

ZŠ 2 566 350  2 566 230   120 

MŠ 562 294 562 524,69 -230,69 

        

Vlastní zdroje                                                                                        výnosy náklady zisk 

  1 003 340,85 959 043,32 44 297,53 

 
Vedlejší hospodářská činnost - z VHČ  škola vytvořila kladný hospodářský výsledek ve výši 
106 991,- Kč   
Celkem škola vytvořila kladný hospodářský výsledek ve výši 150 681,45 Kč a se souhlasem 
MMK přidělila v roce 2016 do rezervního fondu 100 681,45 Kč a do fondu odměn 50 000,- 
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Přehled hospodaření za rok 2017 1. pololetí 

Dotace – kraj    dotace čerpání % 

mzdy                                          9 548 510 4 834 393  50,6 

OON                                          71 200 30 600 42,9 

pojistné 3 270 704 1 633 787  50 

ONIV 212 115 58 343 27,5 

příd.FKSP                                               190 971 96 068 50,3 

celkem    13 293 500 6 653 191 50 

Dotace  - MMK      

ZŠ 1326 000 693 100,30 52,3 

MŠ 283 000 175 626,50 62,6 

     

 výnosy náklady zisk 

Vlastní zdroje                                                                                        481 751,47 338 588,40 143163,07 

 VHČ 101 713 41 415 60 298 

Opravy a údržba: 
Z provozních výdajů ZŠ 146 095,-  Kč  MŠ  189 765,-  Kč 
Z vlastních zdrojů  ZŠ  266 687,-  Kč   MŠ  73 745,-  Kč 

Věcné a finanční dary:  

Název firmy/osoby Částka v Kč 

Od rodičů dětí ZŠ 100 000,- 

Od rodičů žáků ŠD  14.308,- 

Od rodičů dětí MŠ 30 300,- 
CITY ILLUMINATIONS s.r.o. – vánoční osvětlení 57 728,- 
Accenture Services, s.r.o. – 30 ks PC s monitory 12 000,- 

IS DATA, s.r.o. (ples školy) 7 599,- 

Zlatnictví Helena Valešová, Kladno (ples 
školy) 

4 280,- 

Jaroslav Nešleha, Kladno (ples školy) 2 899,- 

Marfi- pekařství Kladno, M.Fišková (ples školy) 250,- 

Vinařství Petr Rychtařík Slaný – Kvíc (ples 
školy) 

1 100,- 

D´gusto – Pizzerie, Steak house, Kladno  
(ples školy) 

600,- 

LEVNÝ TEXTIL, Z.Navrátilová (ples školy) 310,- 

Vinotéka na Ronovce, L.Frühauf (ples školy) 540,- 

Štrůdlárna Kladno, Zd.Smitalová, (ples školy) 800,- 

Zdravé bistro Kladno, Š.Justrová, (ples školy) 900,- 

Celkem 233 614,- 
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Spolupráce se zřizovatelem 

Na začátku roku 2016 zřizovatel vyzval školu ke spolupráci v rámci Místního akčního 
plánu (MAP), který je zřízen za účelem plánování, tvorby a schvalování Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání Obce s rozšířenou působností Kladno. 

Na jednání tohoto výboru byl schválen vznik pracovních skupin, které se na tvorbě 
plánu rozvoje budou výrazně podílet.   

Výstupem MAP bude dohoda o prioritách vzdělávací politiky, tzv. Strategický rámec 
MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních 
problémů v dohodnutých prioritách. 

Podmínkou realizace investičních projektů ZŠ z IROP bude soulad se schváleným 
strategickým rámcem a specifickým kritériem přijatelnosti. 

Spolupráce pokračovala i v letošním školním roce, a to s Oddělením evropských fondů 
a dotací MMK zejména formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Velice přínosná byla například dvoudenní stáž v Základní škole Chrudim zaměřená na 
kooperativní výuku a individualizaci učení v heterogenní třídě. Také ostatní nabízené semináře 
měly výbornou úroveň. 
Opravy a rekonstrukce v ZŠ mimo rozpočet financované Magistrátem města Kladna: 

- Připojení elektrických sporáků včetně elektroinstalace 
- Oprava dešťových okapů a svodů 
- Oprava osvětlení v šatně u tělocvičny 
- Instalatérské práce 
- Výměna plotu a osazení nových vstupních vrátek na pozemku ZŠ 
- Údržba zeleně na školním hřišti, kácení náletových dřevin, prořezávání stromů 
- Kontrola a čištění vzduchotechniky 
- Elektrikářské práce 

Přetrvávající problémy: 
- Povrch školního dvora 

Spolupráce s vysokými, vyššími odbornými a středními školami - 
zajištění praxe studentů 

počet 
žáků škola 

1 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

1 OA, SPŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 

2 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno, J. Palacha 1840 

Spolupráce s organizacemi v rámci podpory vzdělávání 

- Sdružení rodičů a přátel dětí školy  
- Školská rada, MMK 
- Tělovýchovná jednota Baník Švermov 
- Zájmové organizace Švermováček a Labyrint 
- Občanské sdružení Lidice 
- Občanské sdružení Tereza, vzdělávací centrum 
- NSEV Kladno – Čabárna 
- Městská policie Kladno 
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – Kladno 
- Policie ČR 
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- Český červený kříž 
- Sokolovna Švermov 
- Dům Kultury Sítná 
- VISK 
- Descartes 

Zapojení školy do mezinárodních programů 

- Statutární město Kladno ve spolupráci s patronátním městem Vitry sur Seine 
každoročně pořádá výměnný pobyt pro žáky kladenských škol. Program pobytu se 
převážně realizuje v partnerském městě a v rekreačním středisku Meschers u 
Atlantského oceánu. Zahrnuje výlety na zajímavá místa, sportovní a kulturní aktivity a 
mnoho dalšího.  Na nákladech výměnných pobytů se podílí Statutární město Kladno 
společně s radnicí ve Vitry sur Seine. Naše škola pravidelně vybírá dle platných kritérií 
jednoho účastníka pobytu. Ve školním roce 2016/2017 se programu zúčastnil žák 
deváté třídy Tomáš Styblík. 

- Les ve škole – škola v lese: mezinárodní výukový program o lese realizovaný ve 21 zemí 
světa. Koordinátorem programu v ČR je Sdružení Tereza se sídlem v Praze, výuku na 
školách realizují pedagogové podle připravených metodik – materiály jsou vytvořené 
v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení. Program Lesa ve škole vede 
pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese pomocí pozorování a prožitků.  

Předložené a realizované projekty 

- Program CZ03 – fond pro nestátní neziskové organizace – projekt Aktivní detekce 
ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči 
jejích rodinám – centrum pro rodinu VEGA (Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém 
primární prevence ohrožení dítěte v rámci spolupráce škol, NNO a státních institucí).  
Zapojení učitele 1. třídy formou vzdělávacích workshopů a školení metodiky aktivní 
detekce  

- Projekt VZP Za zdravým vzduchem – příspěvek pro pojištěnce VZP na tuzemský 
ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší ve výši 1200,- Kč  

- Sluníčková třída pro malé vědce – dar společnosti LEGO Production s.r.o. ve výši 
294 155,- Kč  
Celkové náklady: 323 566,- Kč 
                    
Postavili jsme pro malé vědce na zahradě MŠ třídu, kde mohou s využitím dětského 
vědeckého a didaktického vybavení zkoumat živou i neživou přírodu, člověka, svět.  
Do blízkosti třídy jsme nechali přivést zdroj vody, instalovali Archimedův šroub, 
zahradní sprchu.  

Dlouhodobé projekty: 

- SZIF – Mléko do evropských škol  
- SZIF – Ovoce a zelenina do škol 
- Recyklohraní   
- „Les ve škole – škola v lese“ – environmentálně zaměřený projekt Sdružení Tereza, 

zapojení tříd ZŠ a oddělení ŠD 
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- Spolupráce s Magistrátem města Kladna – Místní akční plán rozvoje vzdělávání Obce 
s rozšířenou působností Kladno. 

 
Podklady pro výroční zprávu zpracovali: 
Věra Váchová – účetní, zpráva o hospodaření 
Mgr. Jana Géringová -  závěrečné zprávy koordinátorky ŠVP, EVVO, předsedkyně předmětové komise 
výchov 
Mgr. Alena Šefflová – závěrečná zpráva předsedkyně předmětové komise přírodních věd 
Ing.. Radomila Fučková - závěrečná zpráva předsedkyně předmětové komise jazyků a společenských 
věd 
Mgr. Marie Protivová – závěrečná zpráva předsedkyně metodického sdružení I. stupně 
Mgr. Jana Suková – závěrečná zpráva výchovné poradkyně 
Mgr. Petra Šuláková – závěrečná zpráva školního metodika prevence rizikového chování 
Jitka Zachová – závěrečná zpráva o činnosti školní družiny 
 
 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 zpracovala:  
Mgr. Jaroslava Kasáková 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 schválila školská rada  
dne 15. 10. 2017. 
 


