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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. Zdeněk Kleisner, 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 77 

Školní družina - odloučené pracoviště:  Františka Oplta 
1441, Kladno  

3 80 

Školní klub 12 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Školní jídelna MŠ x 54 

Školní jídelna ZŠ x 166                                
 
  

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 dlouhodobě zapojena do projektu Sdružení Tereza Les ve škole škola v lese, úzce spolupracuje 
s blízkým střediskem ekologické výchovy NSEV a realizuje řadu aktivit s ekologickým zaměřením. 

Budovy ZŠ, MŠ a ŠD jsou prostorově plně využité, základní škola slouží svému účelu od roku 1902. 
K přednostem školy patří moderní vybavení, zejména informačními a komunikačními technologiemi, 
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   

ze dne 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 s poruchami učení do běžné výuky, individuální práce s nimi a práce 
s nadanými žáky. 

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 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, rozšiřuje a prohlubuje žáku učební látku a stěžejní důraz klade na 
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dostatečně kvalitní podněty, na jejich dostatečné množství, tak aby podněcovaly u žáka vyšší úroveň 
myšlení. Nadaný žák je veden k samostatnosti, k 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. 

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 místnost pro uložení serveru (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  

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 

2017 

Stav 

2018 

Multimediální 

učebna I 
31 30 31/31 31/31 31 31 

Učebna č. 12 9 8 9/9 9/9 9 0 

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 8 19 
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ředitelna 2 0 2/2 2/2 2 2 

sborovna 2 0 2/2 2/2 2 2 

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 
4 0 4/4 4/4 4 4 

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 

Server pro 

docházku 
1 - 1/1 1/1 1 1 

NAS pro 

zálohování 
1 - 1/1 1/1 1 1 

Družina 

v budově ZŠ 
1 1 1/1 1/1 1 1 

Družina 

v samostatné 

budově 

0 0 0/1 0/1 0 0 

Mateřská 

škola 
5 3 5/5 5/5 5 5 

       

Další PC - 

přenosná 
3 0 Ve školním prostředí Ve školním prostředí 3 3 

Tablety 33 30 Ve školním prostředí Ve školním prostředí 0 33 

 
 

Další technické vybavení 

Technika Současný stav 

Tiskárna pokladní 1 

Tiskárna laserová– monochromatická 2 
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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 

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 

Serverový systém: Server spravuje firma Darvis spol. s.r.o. Server je na lokální síti ve vlastní místnosti 
(z důvodu vyšší bezpečnosti) – do serverovny je omezený přístup. Server je 2x týdně aktualizován. 
Každý uživatel má své unikátní uživatelské jméno a heslo (platí pro zaměstnance i žáky). 

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. Na všech počítačích je naistalován kancelářský balík MS Office. 

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. 

Rekapitulace uplynulého funkčního období ředitelky školy 

V červenci 2018 uplynulo šestileté funkční období ředitelky školy, a protože zřizovatel nevyhlásil 
v předepsané době před uplynutím období šesti let výkonu práce na pracovní pozici ředitelky školy 
konkurz, dochází k pokračování výkonu funkce. 

V této souvislosti je vhodné provést určitou rekapitulaci uplynulého šestiletého období, která vychází 
z koncepčních záměrů ředitelky. 

Tiskárna laserová - barevná 1 

Kopírovací stroje s možností tisku 

monochromaticky/barevně 
3/3 

Dataprojektor s interaktivní tabulí 11 

Digitální fotoaparát 1 

Digitální mikroskop 2 

Vizualizér 1 

Scannery 1 

NAS 1 

mailto:jmeno.prijmeni@zsmsvelvarska.cz
mailto:info@zsmsvelvarska.cz


8 
 

V oblasti výchovně vzdělávací činnosti se podařilo vybudovat provázaný funkční systém předškolního 
a základního vzdělávání postavený na jednotných základech a úzké systematické spolupráci pedagogů 
ZŠ a MŠ. Mateřská škola se stala neformální součástí základní školy, metodické sdružení I. stupně úzce 
spolupracuje s učitelkami MŠ v oblasti pedagogické – společné schůzky, sjednocení interních 
standardů elementárních matematických a čtenářských dovedností, které by mělo dítě zvládnout před 
vstupem do ZŠ, zapůjčování školních pomůcek a vybavení, společné využívání prostor pro relaxaci a 
sport, návštěvy školy v rámci ukázkových hodin a přípravy na školní docházku, společné projekty (např. 
nácvik chování za mimořádných událostí). V oblasti kulturní obě součásti školy pořádají společné 
kulturní akce (např. divadlo, apod.), pásma pohádek pro MŠ v podání žáků ZŠ, společné oslavy adventu 
a pořádání vánočních a velikonočních výstav, akce pro rodiče (např. zahradní slavnosti) aj. 

Pedagogové základní školy jsou systematicky proškolováni v oblasti moderních metod a forem výuky, 
využívání ICT technologií ve výuce a dále v oblastech, které prohlubují jejich kompetence v rámci 
vystudovaného oboru a vyučovaných předmětů. 

Ochotně přijímají nové výzvy, např. v oblasti osobního pedagogického rozvoje, oborových dnů, aj. 

Základní i mateřská škola se zapojily v uplynulém šestiletém období do řady projektů: 

V únoru 2014 byl ukončen projektu OPVK 1.4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání – škola čerpala 

1 011 005,- Kč na zkvalitnění výuky pořízením pomůcek a technologií pro výuku, vytvořením vlastních 

sad digitálních učebních materiálů a finanční prostředky byly použity rovněž na DVPP v oblasti rozvoje 

čtenářské, matematické a finanční gramotnosti. Z dotace škola hradila programy primární prevence 

rizikového chování žáků a činnost speciálního pedagoga. 

Základní škola i mateřská škola se úspěšně zapojila do dalších dotačních programů, čímž získala finanční 
prostředky na materiální vybavení pro zefektivnění výuky, na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, primární prevenci rizikového chování a ozdravné pobyty žáků:  

 Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0013 - Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů – partner projektu 
s finanční spoluúčastí – nákup 14-ti kusů tabletů v hodnotě 132.132,- Kč + účast čtrnácti pedagogických 
pracovníků na DVPP – celková dotace 334.312,- Kč 

Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086 – projekt Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory 
polytechnického vzdělávání  - zapojení formou DVPP do oblastí: 

o KA10 – Kurz osobnostně sociálního rozvoje pro ředitele a vedoucí pracovníky MŠ II. 
o KA6   -  Malí informatici  
o KA1  -   Malí počtáři 
o KA5 -    Malí ochránci 

Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0099 – projekt Technikou do nitra člověka - zapojení formou DVPP 

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 učitelky 1. třídy formou vzdělávacích workshopů a školení 
metodiky aktivní detekce. 

Reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0024 – Vzdělávací koncepce – realizace workshopů zaměřené na kariérní 
poradenství pro žáky 7. – 9. ročníku realizované odbornými lektory ČVT. 

Revolvingový fond MŽP ČR 9. výzva – projekt Učíme se v přírodě – dotace 66 500,- Kč na realizaci 
učebny v přírodě. 

Státní fond životního prostředí – projekt Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší  

Celkové náklady 391.650,- Kč  
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Dotace 293.737,- Kč 

Fond prevence VZP – projekt „Za zdravým vzduchem“ – podpora účasti žáků 1. stupně na ozdravných 
pobytech - pojištěnců VZP ČR, žijících dlouhodobě v oblastech s častým výskytem smogu 

Grantová výzva Učení hrou společnosti LEGO Production s.r.o. – mateřská škola obdržela finanční 
částku 294 155,- Kč na realizaci projektu Sluníčková třída pro malé vědce, jehož celkové náklady činily 
323 566,- Kč. Cílem projektu bylo vybudování zahradní třídy, kde děti s využitím dětského vědeckého 
a didaktického vybavení zkoumají živou i neživou přírodu, člověka, svět. Díky dotaci jsme pořídili 
pomůcky pro výzkumy a experimenty - Archimedův šroub, mikroskop, stůl se zvětšovacími skly, malou 
chemickou laboratoř, truhlíky pro pokusné pěstování rostlin, sady pro pokusy fyzikální, chemické a 
přírodovědecké. 

Dlouhodobé projekty: 

- SZIF – Mléko do evropských škol – program podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a 
zdravém stravování. EU poskytuje školám dotace, aby mohly nabízet svým žákům mléko a 
vybrané mléčné výrobky  

- SZIF – Ovoce a zelenina do škol – program, jehož předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a 
zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové 
šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Žáci dostávají tyto 
produkty zdarma. 

- Recyklohraní - školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit 
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným 
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola se díky své aktivitě 
v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět  stala vítěznou základní školou v období 9/2015-
9/2016. 

- „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, pomocí pozorování a prožitků. 

K dalším silným stránkám výchovně vzdělávací oblasti patří také péče o děti s přiznanými podpůrnými 
opatřeními – daří se udržovat a dále rozvíjet osvědčený systém péče o děti s poruchami učení, 
spolupracovat s MŠ i všemi pedagogickými pracovníky ZŠ na včasné depistáži a reedukační a 
kompenzační činnosti.  

Nadání žáků je rozvíjenou formou zapojování do vědomostních soutěží a olympiád a přípravou žáků na 
jejich úspěšné zvládnutí. Zájmy žáků pomáhají rozvíjet kroužky školního klubu. 

Prevence rizikového chování je dobře a smysluplně nastavena, projevy nežádoucího chování jsou včas 
řešeny a jejich výskyt se daří minimalizovat. Třídnické hodiny jsou zařazeny do rozvrhu hodin 
v intervalu 1x/14 dnů a třídní učitelé mají k dispozici potřebné metodické materiály a literaturu. 
Programy primární prevence se daří hradit částečně z dotací, příspěvků rodičů a částečně také 
z vlastních zdrojů. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je plánováno pro každý školní rok a reflektuje změny a 
potřeby ve školství i potřeby školy. Hrazeno je ze státních prostředků, dotací a z vlastních zdrojů 
organizace. 

V materiálně technické oblasti se podařilo využít transfer zřizovatele a investiční a rezervní fond školy 

na zlepšení vybavenosti, funkčnosti a estetické úrovně všech součástí školy včetně vybavenosti školní 
kuchyně. Za uplynulých šest let byl pořízen dlouhodobý majetek za téměř 770 000,- Kč. 

Postupně je obnovován sedací i úložný nábytek v základní i mateřské škole.  

V souvislosti s realizovanými projekty a mimořádnou dotací zřizovatele bylo možné nadstandardně 
rozšířit vybavenost školy ICT zařízením a zvýšit úroveň zabezpečení školy. 
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V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce asfaltového školního hřiště a položen umělý povrch. 

Od září 2015 se podařilo navýšit kapacitu školní družiny ze stávajících padesáti žáků na sto. Kapacita 
samostatného objektu ŠD je 50 žáků, proto bylo další oddělení zřízeno v budově školy v jedné z učeben. 
Pro nový účel užívání byl pořízen nový nábytek, koberec, vybavení pro relaxační činnost a didaktické 
hry a pomůcky. 

Pro děti z mateřské školy byla pořízena zahradní herní sestava v hodnotě 83 000,- Kč, žáci školní 
družiny získali novou trampolínu za 38 401,- Kč. 

Rekonstrukcí prošla původní učebna internetová, ze které byl za 99 573,- Kč vybudován centrální 
kabinet.  

Ředitelna školy byla rovněž rekonstruována a nově vybavena. Celkové náklady přesáhly 100 000,- Kč. 

Každá učebna je vybavena učitelským počítačem, internetovým připojením a interaktivní tabulí. Ve 
všech prostorách školy lze využít bezdrátové wifi připojení k internetu.  

Na školním pozemku byla vybudována učebna v přírodě. Je vybavena naučnými panely, které informují 
o rostlinách a zvířatech žijících v okolí školy. Součástí učebny je bylinková zahrádka, arboretum, skalka 
a pocitová stezka. Za finanční podpory SRPDŠ byl letos do učebny v přírodě pořízen nový sedací nábytek 
(rovněž odlehčené branky do tělocvičny). 

V roce 2012 zde byl ve spolupráci se Sdružením Lidice a Genovými sady v Tachově vysazen štěp 
památné lidické hrušně nazvaný Posel naděje. V letošním školním roce má první plody. 

K silným stránkám školy patří dlouhodobá spolupráce s dalšími subjekty, zejména s dětskou organizací 
Švermováček, která využívá ke své činnosti prostory školní družiny a pro rozsáhlejší aktivity také 
tělocvičnu školy. Švermováček organizuje nejrůznější zajímavé kulturní a sportovní akce, atraktivní 
volnočasové aktivity a letní tábory, kterých se zúčastňují i žáci a zaměstnanci školy. Škola má možnost 
využívat základnu Švermováčku v krásném prostředí Brdské vrchoviny pro víkendové pobyty třídních 
kolektivů. 

Smysluplná je rovněž spolupráce se SRPDŠ, z.s. a TJ Baník Švermov, zejména při organizaci školních 
plesů pro širokou veřejnost. TJ Baník Švermov umožňuje škole využívat v rámci hodin tělesné výchovy 
a pro sportovní dny své fotbalové hřiště s umělým povrchem. Do role rozhodčích sportovních dnů se 
ochotně zapojují trenéři fotbalového klubu. 

Žáci školní družiny pod vedením svých vychovatelek pravidelně připravují program písniček a básniček 
pro veřejné vystoupení určené ZO Švermov, Českého svazu žen, o.s.   

Za šestileté funkční období ředitelky se ve funkci zástupce vystřídali tři kolegové. 

První dva roky pracovala na pozici zástupkyně Mgr. Ivana Kříčková, která po té odešla do starobního 
důchodu. Mezitím si ukončoval magisterské vzdělání Petr Novák a byl jmenován novým zástupcem. Po 
třech letech se cítil být připraven pro výkon funkce ředitele školy, přihlásil se do konkurzu a uspěl. Na 
základě pečlivého výběrového řízení je od školního roku 2017/2018 na pozici zástupce ředitelky Mgr. 
Zdeněk Kleisner. 

V koncepčních záměrech ředitelky je stabilizovat učitelský sbor, což je jeden z nejtěžších úkolů. Škola 
je živý organismus, ve kterém dochází k různým proměnám. Řada z nich je odvislá od vzájemných vtahů 
mezi lidmi, kteří tento organismus spoluvytvářejí. Ke stabilizaci v pedagogickém sboru měl určitou 
měrou přispět také etický kodex školy, který vstoupil v platnost v roce 2012/2013. Po určité době 
navrhla ředitelka svým kolegům vytvoření nového etického kodexu, který byl zamýšlen jako společný 
dokument, na kterém by participovali všichni zaměstnanci školy a bezvýhradně jej dodržovali. 
Pedagogická rada se usnesla, že není třeba kodex měnit. (Stávající kodex zaujal také doc. PhDr. Tomáše 
Čecha, Ph.D. z Pedagogické fakulty UP Ústavu pedagogiky a sociálních studií a projevil zájem o 
spolupráci s ředitelkou školy právě v oblasti etických kodexů.) Potřeba nového kodexu vzešla 
z dlouhodobých napjatých osobních vztahů mezi některými zaměstnanci školy, které bránily funkční 
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týmové spolupráci a negativně se odrážely směrem k veřejnosti a mnohdy i k některým žákům. 
Problémy v pedagogickém sboru se nedařilo přes veškerou snahu a za využití všech dostupných 
možností řešit, a proto ředitelka navázala spolupráci s psychologem PhDr. Pavlem Beňo, zakladatelem 
občanského sdružení Práce a vztahy. Výsledkem této spolupráce byl vztahový audit na pracovišti a jeho 
rozbor.  

Ve stejném období jako vztahový audit se řešil také odchod některých kolegů a kolegyň z organizace.  

Vedení školy předpokládá, že se noví zaměstnanci dobře začlení do pedagogického sboru a spolu se 
stávajícími pedagogy vytvoříme fungující a spolupracující tým, se kterým se podaří dále naplňovat vize 
školy. 

Máme pro to ty nejlepší předpoklady - obdivuhodné pracovní nasazení a obětavost zaměstnanců naší 
školy, a to vysoko nad rámec jejich povinností.  

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 pro období 2018 – 2020 proběhly 20. 12. 2017, ale kvůli nízké účasti nebyl nikdo 
zvolen z řad zákonných zástupců žáků. Přípravný výbor se usnesl na náhradním termínu voleb a ty se 
uskutečnily dne 10. 1. 2018 

Pro období 2018 – 2020 působí školská rada ve složení:  

zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Jana Géringová a Mgr. Zdeněk Kleisner 

zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků – Tereza Černohorská a Luboš Frühauf 

Zástupci zřizovatele – Jiří Klesnil a Miloslav Šusta 

Schůzky školské rady v roce 2017/2018:  

24. 10. 2017 

- představení nového zástupce ředitele Zdeňka Kleisnera, který současně převzal i funkci předsedy 
školské rady 

-  příprava na volby v prosinci 2017 

- schvalování výroční zprávy proběhlo elektronicky  

22.3. 2018  

-schválení jednacího řádu, volba předsedy – v této funkci pokračuje dosavadní předseda  

Mgr. Zdeněk Kleisner  

- informace o hospodaření a výsledku kontrolního dne zřizovatele, který neměl k hospodaření školy 
žádné výhrady 

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 
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SRPDŠ posílilo letos rozpočet školy o příspěvky od zákonných zástupců žáků ve výši 96 000,- Kč. Tyto 
prostředky budou využity na činnost školy. Díky příspěvkům rodičů škola zakoupila nové stoly a lavice 
do učebny v přírodě a bezpečné odlehčené branky do tělocvičny.  

Dne 17. 3. 2018 se uskutečnil již 8. reprezentační ples školy,  SRPDŠ a fotbalového klubu TJ Baník 
Švermov.  

Věcné a finanční dary:   

 Název firmy/osoby Částka v Kč 

1. SRPDŠ   96.000,- 

2. Od rodičů žáků ŠD    15.712,- 

3. Od rodičů dětí MŠ   15.600,- 

4. Alteria s.r.o.     2.520,- 

5. Vojtěch Rašplička      4.000,- 

6. IS DATA s.r.o.     8.300,- 

7. Vinařství Petr Rychtařík Slaný – Kvíc     1.100,- 

8. Marfi – pekařství Kladno, Marie Fišková       250,- 

9. Zlatnictví Helena Valešová, Kladno     5.970,- 

10. Jaroslav Nešleha, Kladno     3.040,- 

11. Karel Kdýr, Lány     1.799,- 

12. Vinotéka Na Ronovce, Luboš Frühauf        500,- 

 Celkem 154.791,-  
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Školní rok 2017 – 2018 

  Jméno funkce 

1 Mgr. Kasáková Jaroslava ředitelka  

2 Mgr. Kleisner Zdeněk statutární zástupce ředitelky, koordinátor ICT 

3 Mgr. Čížková Martina třídní učitelka II. tř. 

4 
Dytrychová Květa 

třídní učitelka VIII. tř., předsedkyně předmětové komise jazyků a 
společenských věd 

5 
Mgr. Géringová  Jana 

třídní učitelka VII. tř., koordinátorka ŠVP, EVVO, předsedkyně 
předmětové komise výchov 

6 Horák Ladislav třídní učitel V. tř.,  

7 Mgr. Opatrná Daniela třídní učitelka IV. tř. 

8 Mgr. Protivová Marie učitelka, předsedkyně metodického sdružení 

9 Slánská Milana učitelka 

10 Mgr. Suková Jana třídní učitelka IX. třídy, výchovná poradkyně 

11 
Mgr. Šefflová  Alena 

třídní učitelka IV. tř., předsedkyně předmětové komise přírodních 
věd 

12 Mgr. Šuláková Petra třídní učitelka I. tř. 

13 Mgr. Jiří Šulc učitel 

14 Zborková Lenka třídní učitelka III. tř. 

15 Zachová Jitka vedoucí vychovatelka ŠD 

16 Nobilisová Dominika vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

17 Mgr. Jochová Adéla vychovatelka ŠD 

18 Svobodová Irena asistentka pedagoga 

19 Kročáková Jana administrativní pracovnice 

20 Čermáková Blanka uklízečka ZŠ  

21 Bůžková Martina uklízečka ZŠ 

22 Vaverková Jana školnice  

23 Sládková Danuše vedoucí kuchyně  

24 Sedláková Blanka kuchařka ZŠ 

25 Kordíková Jitka kuchařka ZŠ 

26 Hlinovská Helena zástupkyně ředitelky pro MŠ 

27 Kasalová Jitka učitelka MŠ 

28 Nováková Jarmila Dis. učitelka MŠ 

29 Ševelová Jitka učitelka MŠ 

30 Literová Zdeňka učitelka MŠ 

31 Nobilisová Dominika učitelka MŠ 

32 Prokopová Lenka kuchařka MŠ 

33 Styblíková Martina uklízečka MŠ  

34 Landová Renata uklízečka MŠ 
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 Učitelé celkem  

 

Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 

celkem 
z toho 
ženy 

celkem 
z toho 
ženy 

celkem bez kvalifikace 

Celkem 19 16 17,3 14,3 3,5 

v tom 
vyučující 

v mateřské škole 5 5 4,2 4,2 0,2 

na 1. st. ZŠ 10 8 6,2 5,2 2 

na 2. st. ZŠ 13 10 6,8 4,8 1,3 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

1. Kročáková Jana administrativní pracovnice 

2. Čermáková Blanka uklízečka ZŠ  

3. Bůžková Martina uklízečka ZŠ 

4. Vaverková Jana školnice  

5. Sládková Danuše vedoucí kuchyně  

6. Sedláková Blanka kuchařka ZŠ 

7. Kordíková Jitka kuchařka ZŠ 

8. Prokopová Lenka kuchařka MŠ 

9. Styblíková Martina uklízečka MŠ  

10. Landová Renata uklízečka MŠ 

Zaměstnanci – dohoda: 

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

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2017/2018 

1 24 3 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 
  

1 3 13 3  1 0 21 

Správní řízení ve školním roce 2017/2018 

Rozhodnutí ředitelky   Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání 24 - 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 4 - 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předčasnému zahájení 
základního vzdělání 

- - 

Rozhodnutí o přestupu žáka 25 - 

Rozhodnutí o individuálním vzdělávacím plánu 21 - 

Rozhodnutí o uvolnění žáka z vyučování TV 1 - 

Rozhodnutí o uvolnění žáka z vyučování Další cizí jazyk - - 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 37  

  z toho k prázdninovému provozu MŠ 13 - 

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ  - 

Rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání  - - 
 

  

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu za 2. pololetí školního roku  

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Nehodnoceno 

I.  24 2 22 0 0 

II. 18 1 17 0 0 

III. 31 3 28 0 0 

IV. 24 2 22 0 0 

V. 20 11 9 0 0 

VI. 24 13 11 0 0 

VII. 24 17 7 0     0 

VIII. 18 16 2 0 0 

IX. 17 12 5 0 0 

Celkem 200 77 123 0 0 

Přehled o chování 

Třída Počet 
žáků 

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

I.  24       

II. 18       

III. 31       

IV. 24       
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V. 20       

VI. 24     1  

VII. 24    3 2 1 

VIII. 18       

IX. 17       

Celkem 200       

Celkový přehled: 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 117       

2. stupeň 83    3 3 1 

Celkem 200    3 3 1 

 
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. Rovněž 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. 
S řešením problémů se mohou učitelé žáci i jejich rodiče obracet na školní poradenské pracoviště. 

Školní poradenské pracoviště  

Funkce Jméno Specializace 

Výchovný poradce  Mgr. Jana Suková PF UJEP, Specializační studium 
výchovného poradenství  

Školní metodik prevence Mgr. Petra Šuláková PF UJEP, DVPP semináře 
akreditované MŠMT 

Logoped Mgr. Daniela Opatrná PF UK Sppg 
logopedie SZ 

Předměty SPP, speciální 
pedagog 

Mgr. Jaroslava Kasáková PedF UK – Sppg,  
PF UK - CŽV – psychologie pro 
speciální pedagogy 

Výchovný poradce a jeho činnost 

Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením 

Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy. 

Předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky. 

Zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC. 

Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření. 

Podílí se s dalšími pedagogickými pracovníky na zpracování dokumentace integrovaného žáka. 

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče. 

Péče o žáky s výchovnými problémy 

V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky zejména ve spolupráci se školním metodikem 
prevence iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost. 

Podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků. 

Pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace výchovných problémů. 
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Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích. 

Navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák ). 

Spolupracuje s dalšími institucemi 

Další metodická a informační činnost 

Předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům. 

Informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad 
práce, sociální péče, krizová centra) 

Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích. 

Navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák). 

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče. 

Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně kulturního prostředí. 

Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky se podílí na zavádění a vyhodnocování preventivních 
programů ve škole (protidrogová prevence, šikanování, vandalismus). 

Volba povolání 

Poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče. 

Informuje o studijních možnostech  

Vede dokumentaci spojenou s volbou povolání  

Zajišťuje včasné vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu. 

Zpracovává přehledy o přijetí žáků. 

Spolupracuje s vedoucími předmětových komisí na tvorbě tematických plánů pro předměty se 
zaměřením na volbu povolání (občanská a rodinná výchova, praktické činnosti) 

Dokumentace 

Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči 

Vede databázi integrovaných žáků, soustřeďuje individuální učební plány 

 Školní metodik prevence a jeho činnost 

Metodické a koordinační činnosti  
Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, 
vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami,  prekriminálního a kriminálního chování, 
rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování – dále RCH 
Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence RCH (vyhledávání 
problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.) 
Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence RCH  
Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců., prioritou v rámci tohoto procesu je prevence 
rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti  
Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence RCH, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti 
(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které 
působí v oblasti prevence RCH 
Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v 
případě akutního výskytu RCH  
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Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 
poradenských zařízení v rámci prevence RCH v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů  
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, 
navržená a realizovaná opatření 

Informační činnosti  
Zajišťování a předávání odborných informací o problematice RCH, o nabídkách programů a projektů, o 
metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy  
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností  
Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence RCH (orgány 
státní správy a samosprávy, SVP, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, 
nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i 
jednotliví odborníci) 

Poradenské činnosti  
Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování., poskytování 
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče 
odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje RCH u 
jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro 
rozvoj RCH ve škole 
Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace 
poskytování poradenských a  preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými 
zařízeními 

Logoped 

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, v rámci školního klubu. 

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. 

Speciálně pedagogická péče  

Podpůrná opatření: 

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními, kteří se vzdělávají formou individuální integrace, je 
věnována speciální péče. V souladu s rozhodnutím a doporučením poradenského zařízení a žádostí 
rodičů sestavují všichni zainteresovaní pedagogičtí pracovníci pro žáka individuální vzdělávací program.  

Předměty speciálně pedagogické péče: žák je zařazen do skupiny NPU, kde s ním v rámci časové 
dotace doporučené PPP nebo SPC pracuje v odděleném prostoru speciální pedagog. Na I. stupni je 
kompenzační a reedukační péče zařazena v dopoledním vyučování, v rámci disponibilních hodin 
předmětu český jazyk – čtení, na II. stupni je NPU koncipována jako nepovinný předmět speciálně 
pedagogické péče s časovou dotací doporučenou PPP nebo SPC. 

Do reedukačních skupin jsou zařazováni maximálně čtyři žáci. Práce v těchto skupinách je pravidelná 
s časovou dotací 1 hodina/týden nebo nepravidelná, která vychází z aktuálních potřeb žáků a školy. 
Činnost je zaměřena nejen na kompenzační a reedukační práci ve vztahu k poruchám učení, ale také 
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na rozvíjení sociálních dovedností a návyků, rozvoj komunikace, zvládání obtíží spojených se 
začleňováním do kolektivu. 

Do skupiny NPU lze zařadit žáky z více postupných ročníků.  

Pedagogická intervence: žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v 
nichž je třeba zlepšit jejich výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na 
výuku, je poskytována intervence v rozsahu doporučeném PPP nebo SPC. Do skupin PI jsou zařazováni 
maximálně čtyři žáci.   

Údaje o integrovaných žácích k 30. 9. 2017 

Žáci se zdravotním postižením:  Počet 

se závažnými vadami řeči 2 

s více vadami 1 

se závažnými vývojovými poruchami učení 13 

se závažnými vývojovými poruchami chování 1 

autisté 1 

Celkem 18 

 

Závěrečné zprávy 

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 
2017/2018 

Závěrečná zpráva o práci metodického sdružení 1. stupně za školní rok 2017-2018 Předseda: Marie Protivová 

Členové: Šuláková Petra, Čížková Martina, Opatrná Daniela, Horák Ladislav, Slánská Milana, Zachová Jitka, 
Dytrychová Květa, Šulc Jiří, Zborková Lenka 

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. Jeden žák ze IV. třídy měl přidělenou asistentku pedagoga na 13 hodin. 

V průběhu celého školního roku probíhaly v 1. a 2. třídě pod vedením paní učitelky Šulákové a Čížkové 
ukázkové hodiny, které byly určeny nejen pro rodiče stávajících žáků, ale i pro rodiče předškoláků. 2.11. 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 směřujících k zápisu. Ten proběhl 20. a 21. 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. Zorganizovali jsme tři akce pro 
předškoláky a jejich rodiče, na kterých se postupně seznámili se všemi učiteli z 1. stupně. Pokaždé na 
děti čekaly úkoly, které je zábavnou a hravou formou připravovaly k zápisu. 17. 4. mohli přijít rodiče s 
předškoláky na Vítání jara, což byla akce pro širokou veřejnost. K zápisu se dostavilo 36 dětí, 4 z nich po odkladu 
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školní docházky. Z příchozích dětí mají 4 děti odklad školní docházky, 7 si zvolilo jinou školu a jeden chlapec 
bude studovat v zahraničí. Do budoucí 1. třídy by mělo nastoupit 25 žáků. V rámci besídky MŠ byli 
předškoláci slavnostně vyřazeni a pasováni na budoucí prvňáky. 19. června proběhla pod vedením paní 
učitelky Šulákové úvodní třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, kde byli rodiče informováni o 
požadavcích na pomůcky, organizaci prvních školních dní a seznámeni s informacemi o školní družině, 
jídelně a kroužcích. 

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. 

V rámci Školního klubu navštěvovaly děti z 1. stupně několik kroužků - Keramiku, Atletiku, Hru na flétnu, 
Aerobic, Kytaru a Dějepisný 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 2 žáci 5. třídy –  jen žák  byl přijat 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). Párové vyučování bylo využíváno hlavně v hodinách tělesné výchovy. 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 - 17.5. na téma Rodina a mezilidské vztahy a 31. 5. na téma Děti a svět . 

20. 4. se celá škola věnovala projektu ke Dni Země. 

Škola v přírodě proběhla v termínu od 23. 4. do 27. 4. ve Staré Živohošti nedaleko Příbrami. Z 1. stupně se jí 
zúčastnilo 78 dětí, z vyučujících pak Ladislav Horák, Daniela Opatrná, Lenka Zborková a Milana Slánská. 

6. 6. se ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jiráskova konal sportovní den. Proběhla vzájemná utkání ve florbale, 
vybíjené a fotbale mezi žáky obou škol. 

Poslední akcí školního roku 2017-2018 pak byla 28.6. Závěrečná školní besídka. 

PROJEKTY 

Během celého roku byli žáci 1. stupně zapojeni do následujících projektů: Atletika pro děti (1. stupeň) 

Plavecký výcvik (2. a 3. třída) 

Dopravní výchova - teorie i praxe (4. třída) Les ve škole – škola v lese (školní družina) Florbal proti drogám 

Naučné programy CEV Čabárna (1. stupeň) Ovoce do škol (1. stupeň) 

Recyklohraní (1. stupeň) 

Sběry – papír, kaštany, víčka (1. stupeň) Vánoční a velikonoční výstava 

Vystoupení na slavnostním rozsvícení školy Závěrečná besídka 

AKCE 

září - NSEV Čabárna 

divadelní představení Prevítovi v divadle Lampion (4. třída) 
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dopravní výchova - praktická část na dopravním hřišti (4. třída) říjen - Podzimní sběr papíru 

listopad - Beseda s myslivci 

Techmánie Plzeň (4. a 5. třída) 

Lampionový průvod 

Slavnostní rozsvícení školy prosinec - Vánoční výstava 

Kladenské Vánoce - návštěva výstavy Korunovační klenoty a výtvarné dílny 

Betlémské světlo 

únor - pololetní bruslení ve Slaném 

program Pravěk - Sládečkovo vlastivědné muzeum (4. třída) 

První setkání pro předškoláky 

Dopravní výchova - teorie (4. třída) březen - Druhé setkání pro předškoláky 

Matematický klokan 

beseda s knihovnicí (1. a 4. třída) 

exkurze Lego (4. třída) 

Velikonoční výstava 

duben - Třetí setkání pro předškoláky 

Dopravní výchova na dopravním hřišti (4. třída) 

Jarní sběr papíru 

Vítání jara 

Den Země 

Zápis do 1. třídy 

Škola v přírodě 

květen - Záchranná stanice Aves a vodní park Čabárna (4. třída) 

dějepisný pořad Staré pověsti české - Perštejni 

Květinový den - Liga proti rakovině 

červen - Sportovní den se ZŠ Jiráskova, Švermov 

exkurze - Vojenské muzeum Rokycany 

výlet na zámek Libochovice 

Cvičení za mimořádných situací 

Bubnování v kruhu - Drumben 

Komentovaná vycházka po Praze - Parníkem s vodníkem (1. a 4. třída) 

Šerm a lukostřelba (4. třída) 

Techmánie Plzeň (2. a 3. třída) 

Závěrečná besídka a slavnostní vyřazení žáků 9. třídy 

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

Matematický klokan (2.-5. třída) Logická olympiáda (1. stupeň) Pythagoriáda (5. třída) 
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Florbal proti drogám (2.-5. třída) 

Výtvarná soutěž MP Kladno   –  Bezpečnost  s  Empíkem BESIP – dopravní soutěž (5. třída) 

Turnaj ve florbale (4. a 5. třída) Mladý strážník (5. třída) Dopravní soutěž (5. třída) 

O pohár města Kladna - atletický čtyřboj (vybraní žáci z 1. stupně) Libušínský turnaj v malé kopané 

 

Obrázek 1Exkurze vojenské muzeum Rokycany 

Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise přírodních věd za školní 
rok 2017/2018 

Předseda: Mgr. Alena Šefflová 

V říjnu a v lednu jsme shlédli zeměpisné pořady Vietnam a Brazílie. 

Tyto pořady jsou vždy kvalitní a dětem země přiblíží.   

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v 
loňském roce 280,00 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 5,28 MWh elektřiny, 331,36 litrů 
ropy, 21,51 m3 vody a 0,14 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,04 
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,41 tun“. 

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 projekt s mezinárodní účastí. Do projektu se zapojila paní učitelka Geringová 
v rámci hodin přírodopisu a paní vychovatelky Jitka Zachová, Adéla Jochová a Dominika Nobelisová 
v rámci družiny.  Z projektu jsme získali pomůcky pro terénní výuku. 

V listopadu jsme navštívili Techmánii a to 4. – 9. Třída. Exkurze se všem moc líbila. 

Během školního roku navštívily třídy výukové programy v Avesu. 
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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.  V zeměpisné olympiádě okresního kola jsme měli zastoupení 
v dvou kategorií. Martina C. se umístila na 11. místě. Jiří D. na 18. místě, Jana H. na 26. místě a Monika 
K. na 28. místě. Skupinky žáků se účastnily Euro rébusu, ale letos nepostoupily do výběru. Matematické 
olympiády se zúčastnil Martin O. školního kola, postoupil do okresního kola, ale bez umístění. Zúčastnili 
jsme se logické olympiády i na prvním stupni dle uvážení rodičů. Neměli jsme větších úspěchů. Již 
pravidelně se zapojuje do matematického Klokana celá škola. Proběhl i přírodovědný klokan pro 8. a 
9. třídu. V Pythágoriádě se do okresního kola letos nikdo neprobojoval, za V. třídu se okresního kola 
zúčastnil Matěj Č. a Jaroslav H., ale bohužel se nedostavili. 

Kromě těchto velkých projektů, tvoříme projekty do jednotlivých hodin.    

V malých projektech v hodinách si žáci vyzkoušeli pracovat ve skupinách, ale i v jednotlivcích a 
vyhledávat informace v různých zdrojích a seskupit informace do celistvého celku. 

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.             

V matematice 

Trávení volného času 8. tř.  

Hod kostkou 6. Třída 

Statistické šetření 8. třída    

Zeměpis  

Biosféra 6. třída 

 Laboratorní práce jsou plněna různě v jednotlivých předmětech. Vždy jsou sepsána 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 opět vyzkoušeli výuku pomocí oborových dnů. Vyučující si vymysleli témata například 
Matematika a sport, zjistili jsme, kde všude se ve sportu objevuje matematika, změřili jsme si výkony 
dle bodovacích tabulek a pak jsme navštívili Jump arenu. Ve fyzice se děti zabývaly motory a navštívily 
automobilku Škoda Mladá Boleslav.  V zeměpise využití vody v krajině Křivoklátsko a navštívili sklárnu 
v Nižboru a přehradu Klíčava. 

I letos si žáci 9. třídy vybírali ročníkové práce.       
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Obrázek 2Obhajoba ročníkové práce    

V rámci hodin matematiky probíhala finanční gramotnost v 6. třídě, v 7. A 8. třídě jsme finanční 
matematiku dělali formou divadla a v 9. třídě jsme se věnovali tomuto tématu celý červen.  

Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise jazyků a společenských 
věd ve školním roce 2017/2018 

Zpracovala předsedkyně komise: Květa Dytrychová 

Členové: Mgr. Jana Suková, Mgr. Jana Géringová, Mgr. Martina Čížková, 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. 

Hlavní úkoly předmětové komise na školní rok 2017/2018 byly následující: 

- 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 
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- 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.  

Český jazyk - výuka byla rozdělena v 6. až 9. třídě do tří oblastí – jazyková výchova, komunikační a 
slohová výchova a literární výchova. Tematické plány byly v průběhu celého školního roku plněny. 

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

Proběhlo školní a okresní kolo Olympiády v českém jazyce. 

V rámci prvního oborového dne – Písmo, jazyk, dorozumívání – se žáci seznámili s různými způsoby 
dorozumívání, nakreslili typy písem z různých historických období, vybraným typem pak zapsali své 
jméno a příjmení nejprve na papír a později na přinesené tričko (pomocí Sava a štětce). Vytvořili si také 
plakát týkající se typů písma. Tlumočnice do znakové řeči žáky naučila nejzákladnější vyjádření. Druhý 
oborový den žáci navštívili Neviditelnou výstavu v Praze, kde se seznámili se způsobem vnímání 
okolního světa nevidomými. Žáci si prošli úplně temným prostorem, vyzkoušeli si způsob komunikace 
nevidomých. V předsálí této výstavy se seznámili s komunikačními pomůckami nevidomých (hry, 
Braillovo písmo, lupy, psací stroj atd.) 

Anglický jazyk – výuka probíhala od 6. do 9. ročníku v rozsahu 3 vyučovacích hodin (v 7. a 9. třídě) a 4 
vyučovacích hodin (6. a 8. 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. Především byl však kladen důraz na konverzaci s rodilým mluvčím. Poslech 
mluveného slova a následná samostatná konverzace totiž vedou k odbourávání vnitřních bloků a bariér 
v dorozumívání v cizím jazyce, protože při efektivních konverzacích se musí hovořit spontánně, bez 
rozmýšlení a je kladen důraz na hovor a porozumění. Kromě obecné angličtiny, gramatických jevů a 
slovní zásoby byla výuka tedy více zaměřena na poslechová cvičení a reálie anglicky mluvících zemí. 
Často byla využívána multimediální technika, výuka pomocí interaktivní tabule, tvorba a prezentace 
projektů za pomoci ICT. Dále bylo využíváno mnoho materiálů volně přístupných na internetu a 
vytvořené digitální učební materiály. 

V rámci prvního oborového dne – Česko-americké století (1918 – 2018) – se žáci seznámili s různými 
způsoby česko-americké spolupráce, dozvěděli se zajímavé informace o životě ve Spojených státech, 
měli možnost zahrát si americkou únikovou hru a prohlédnout si různé originální americké dokumenty 
a fotografie. Žáci si vytvořili plakáty týkající se padesáti amerických států a jejich národních symbolů.  
Druhý oborový den ve spolupráci s Velvyslanectvím USA žáci navštívili Americké centrum v Praze, tj. 
průvodce po Spojených státech v České republice, kde formou přednášky, výstavy a návštěvy knihovny 
poznali česko-americkou kulturní, společenskou a politickou spolupráci v posledních sto letech. V 
americkém centru žáci našli konkrétní a aktuální informace o USA, jejich politice, historii, umění, 
kultuře, ekonomice a společnosti. 

Dějepis – výuka probíhala ve všech třídách podle schválených časově tematických plánů dle Školního 
vzdělávacího programu s maximem využití samostatné práce a komunikačních technologií. Výuka byla 
organizovaná tak, aby se děti učily samy objevovat historii a různé význačné osobnosti. Vyučující 
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předával žákům nejen znalosti, ale také schopnost analyzovat nejrůznější druhy informací, se kterými 
se žáci později setkají i v praktickém životě.  

V rámci prvního oborového dne – Šlechtická sídla ve středověku – se žáci seznámili se životem a 
bydlením šlechty ve středověku se zaměřením na některé hrady středních Čech. Druhý oborový den 
žáci navštívili zámek Stránov v Jizerním Vtelnu a zříceninu hradu Starý Stránov v Zámostí. Žáci si také 
prohlédli železniční viadukt v obci Krnsko.  

Dále proběhl projektový den na téma „Stroj času“, v rámci něhož měla skupina žáků možnost navštívit 
zámek Libochovice a seznámit se s příběhem českého království. Dějepisný program na zámku v 
Libochovicích se setkal s velkým zájmem ze strany žáků, kdy pořádající agentura musela operativně 
zajistit další dopravní prostředek - mikrobus, aby se mohlo vyhovět všem přihlášeným dětem. Všechny 
součásti programu - procházka příběhem českého království (oživlý zámek), středověká bitva (divadelní 
vystoupení), celodenní rytířské hry, naučná stezka, interaktivní tvořivá dílna, tržiště a středověká 
hospoda, soutěže a ukázky dobových soubojů – se všem žákům líbily, neboť se v rámci projektu měli 
možnost seznámit s význačnými osobnostmi českých dějin. Největší radost všem však udělalo vyhlášení 
výsledků písemné soutěže „Klenoty českého královstí“, kde naše škola získala nejen 3., ale také 1. 
místo. Cestovní kancelář Veselý školní autobus nám předala poukaz na prohlídku Pražského hradu pro 
celou skupinu a atlas historických map. 

 Ruský jazyk – výuka probíhala od 7. ročníku 2 hodiny týdně. Do svých hodin vyučující zařazovala hry 
zaměřené na procvičování jazykových dovedností. 

Občanská výchova – výuka probíhala dle Školního vzdělávacího programu s maximem využití 
samostatné práce a komunikačních technologií. Výuka byla organizovaná tak, aby se děti učily samy 
objevovat svět a mohly pracovat svým individuálním tempem. Zásadou bylo, že daleko důležitější je 
jejich přemýšlení, diskuze, hledání důkazů a argumentů. A také snaha, aby se na všechno děti snažily 
přijít nejdříve samy. Nedělat ty věci za ně, ale vést je k tomu, že oni jsou odpovědní za svoje vzdělání a 
za svůj život. Neboť toto je smyslem výchovy mladých občanů. 

 

Obrázek 3Oborové dny 
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Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise výchov ve školním roce 
2017/2018 

Zpracovala předsedkyně Mgr. Jana Géringová: 

Předmětová komise pracovala podle plánu, sešla se 3x za školní rok. 

Členové: p. uč. Géringová – vedoucí předmětové komise 

               p. uč. Kasáková, Suková, Opatrná, Protivová, Horák, Šulc, Slánská, Dytrychová 

Roční plán schůzek 

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 
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- 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, 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. V letošním školním roce se žáci 
VII. třídy zúčastnili výstavy s názvem 1. dětský výtvarný salon. Byly oceněny jak kolektivní práce – 
Japonské stavby a Hrady, tak i práce jednoho z žáků. Třída dostala jako ocenění stolní hru, žák poukázku 
do OC Central Kladno a drobné předměty. 

Kroužky Keramiky prezentovaly své práce na výstavě v Labyrintu Kladno, která se uskutečnila v dubnu 
2018. Oblíbená je i Keramika pro veřejnost. 

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. 

Bylinková zahrádka bohužel upravena nebyla, toto bude nutné udělat v novém školním roce. Dále je 
nutné dohlížet na nářadí a náčiní, které je při výuce využíváno a uklízet ho na dané místo. Při práci 
v dílně je nutné dodržovat řád školní dílny. 

Na konci školního roku jsou žákům rozdány výkresy, které tvoří jejich portfolio – většinou výkresy 
zakládají do svých výtvarných desek. 

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 oborového dne, 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 2017/18 se třídy zúčastnily ekologických programů: 

den třída Název programu 

20.9.2017 1. Víte, že? 

19.9.2017 2.  Člověk a zvířata 

18.9.2017 3.  Potřebuje příroda pomoc? 

2.10.2017 4.  Vetřelci v přírodě 

9.10.2017 5. Vetřelci v přírodě 

25.9.2017 6.  Proměny lesa 

10.10.2017 7.  Život ve vodě a kolem ní 

16.10.2017 8.  Vynálezy přírody 

17.10.2017 9. Od semínka po výrobek 
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Den Země v letošním roce proběhl formou Indiánské stezky. Všechny třídy se postupně vydaly do lesa 
v doprovodu svých učitelů. Zde pro ně byla připravena různá stanoviště, kde děti musely plnit úkoly, 
poznávat stromy, živočichy, byliny, luštit šifry, orientovat se v mapě, poskytnout první pomoc. Součástí 
byly i sportovní disciplíny. Prožili jsme celý den v lese a dětem se akce moc líbila. 

Kromě těchto aktivit proběhly ještě oborové dny, které byly po jednotlivých předmětech. V Zeměpise 
bylo téma oborového dne Využití vody v závislosti na druhové skladbě lesů, v Přírodopise se děti 
věnovaly zvířatům, péči o ně, mikroskopovaly srst a chlupy apod. V zeměpise probíhala badatelsky 
orientovaná výuka. 

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně 

Zpracovala: výchovná poradkyně Mgr. Jana Suková 

Metodická a informační činnost 

Získávám nové odborné informace z oblasti výchovného poradenství a poskytuji je ostatním 
pedagogům. Metodicky pomáhám dalším pedagogickým pracovníkům školy, rodičům a zákonným 
zástupcům při řešení problémů vývoje a vzdělávání žáků. Informuji žáky a jejich zákonné zástupce 
o činnosti orgánů zabývajících se péčí o děti a mládež a seznamuji s možnostmi využití jejich služeb. 
Spolupracuji s vedením školy, pověřenými pracovníky a všemi pedagogy při zavádění a vyhodnocování 
preventivních programů ve škole na podporu prevence sociálně patologických jevů /např. šikana nebo 
agresivita mezi žáky a závislosti různého typu/. 

Spolu s třídními učiteli sleduji žáky z nevhodného sociokulturního prostředí, žáky se zdravotním 
postižením a žáky mimořádně nadané a napomáhám zajišťovat odpovídající podmínky pro jejich 
vzdělávání a výchovu. 

V oblasti kariérového poradenství (volby povolání) podporuji aktivity školy směřující k přípravě žáka 
na uvědomělé rozhodování o vlastní profesní kariéře. Vystupujícím žákům poskytuji praktickou 
pomoc při poskytování přihlášek. 

Poradenské činnost 

Ve spolupráci s ostatními pedagogy iniciuji vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž psychický 
vývoj, sociální vývoj, vzdělávání nebo příprava na povolání vyžadují zvláštní péči. Předkládám 
zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy na další péči, případně návrhy na zajištění odborného 
vyšetření. 

Podílím se na vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost rodiny, 
školy a dalších institucí, snažím se o koordinaci při řešení problémů rodina – škola – žák. Poskytuji 
poradenskou službu zákonným zástupcům žáka při řešení náročných životních situací, týkající se jejich 
dětí, úzce spolupracuji s pedagogicko- psychologickou poradnou, soc. kurátorem a oddělením péče 
o dítě. 

Plnění plánu 

Integrovaní žáci 

V letošním školním roce jsme pracovali s 8 integrovanými žáky – dle starých vyšetření, po vyšetření se 
6 žáky, a s 27 žáky – dle nových vyšetření. Všem podle 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 rozpracovaných plánů, které jsou hodnoceny ke 31. 1. 2018 a 30. 6. 2018.  

Také žákům nově vyšetřeným byl dle doporučení PPP, či jiného zařízení byl na základě žádosti rodičů 
vytvořen buď IVP, který je hodnocen k 29. 6. 2018.  

Školu navštěvuje 19 tzv. zohledněných žáků. Integrovaní žáci a někteří zohlednění (dle zájmu rodičů) 
navštěvovali skupiny speciálně pedagogické péče (pouze pro žáky 1. stupně) pod vedením Mgr. 
J.Kasákové , dále byla u čtyř žáků prováděna pedagogická intervence (dle doporučení PPP) 
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Se čtyřmi dětmi pracují asistenti pedagoga (dle doporučení PPP). 

V průběhu školního roku byla provedena metodická kontrola z PPP v Kladně, neboť v současné době je 
při úpravách administrativy v rámci inkluze nutná úzká spolupráce. Pracovníci PPP Kladno s námi 
pravidelně konzultují tvorbu IVP jednotlivých žáků. Dále jsme spolupracovali s 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 17 žádostí o vyšetření). V září a říjnu bylo odesláno 5 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 17 žáků, z VIII. třídy 1 žák, ze VII. třídy 2 žáci. Veletrh studijních nabídek v Kladně 
jsme společně navštívili, žáci o jeho konání byli informováni, mohli ho ještě 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. 

Všichni žáci absolvovali přijímací zkoušky nebo přijímací pohovory a všichni byli přijati ke studiu 
vybraných studijních oborů. Na OU odchází 1 žák, na SOU 3 žáci, na SOŠ 13 žáků a na gymnázia 3 žáci. 

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. 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 rozhodnuti. 

Závěrečná zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu 

Zpracovala koordinátorka ŠVP Mgr. Jana Géringová: 

Hodnocení plnění ŠVP „Hrajme si, učme se“ a naplnění průřezových témat 

Hodnocené období: září 2017 – červen 2018 

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. 

V případě příchodu nových učitelů a jiných pedagogických pracovníků (asistentů) do základní školy je 
nezbytně nutné, aby se všichni seznámili se ŠVP „Hrajme si, učme se“ v plném rozsahu. Toto je důležité 
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nejen pro seznámení s náplní učiva v jednotlivých předmětech, ale hlavně pro seznámení se s výstupy, 
které mají být žákem naplněny. 

Současně bude průběžně prováděna kontrola celého ŠVP, začlenění a plnění učiva a výstupů. 

Inkluzivní vzdělávání – řešeno 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. (viz. Dodatek č. 4) 

Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny za rok 2017/2018 

Zpracovala vedoucí vychovatelka Jitka Zachová: 

Počet dětí na začátku školního roku: 80 

Počet dětí na konci školního roku: 72 

Vedoucí vychovatelka: Jitka Zachová – 1. třída, 4. třída, 5. třída 

Vychovatelky: Dominika Nobilisová – 3., 4., třída 

             Mgr. Adéla Jochová – 2., 4., třída 

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 i objevování zákonitostí. Navazujeme zde na poznatky ze školní výuky, 
které se snažíme aplikovat v praxi. Učíme se tak toleranci, komunikaci mezi sebou, práci ve skupinách, 
samostatnosti, tvořivosti, empatii. Sbíráme přírodní materiál, který využíváme k různým stavbám, 
nebo dále při smyslových hrách, pohybových, výtvarných a rukodělných činnostech.  

Zúčastnili jsme se také několika výstav, kde jsme prezentovali naši školu i družinu. Pod vedením Mgr. 
A. Jochové se děti přihlásily na Mezinárodní výstavu dětských prací do Lidic na téma „Voda“. Další 
výstavu prezentuje práce na téma „Jaro“ v Hornickém domečku na Mayrovce. Všechny vychovatelky 
se dále po celý školní rok vzdělávaly v rámci DVPP a dále prohlubovaly své znalosti studiem odborné 
literatury i časopisů. 

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 5000.-Kč na 
sponzorský dar pro Sovu pálenou, kterou dlouhodobě sponzorujeme. Rodiče i SRPDŠ nám poskytli 
finanční příspěvek na zakoupení nových her a stavebnic a na nákup výtvarného materiálu a na akce 
pořádané v ŠD. Vedení školy pro děti zakoupilo nové lavičky na zahradu. V rámci spolupráce s rodiči 
nám p. Harigel sponzorsky vyrobil záhonky na naši zahradu, na kterých se budou děti učit správně se 
starat a pečovat o květiny, bylinky i zeleninu. Dále nám rodiče poskytli do školní družiny papíry na 
kreslení, loutky i další výtvarný materiál. P. Švejcar nám sponzorsky nařezal a přivezl dřevěná kola, 
která využíváme pro rukodělné činnosti i na obě výstavy, p. Beljanská nám upekla perníčky na naši 
sobotní akci, p. Lamerová upekla halloweenské perníčky na celodružinovou akci, p. Pochman věnoval 
dětem nová CD i DVD. 

Spolupracujeme také se sdružením Švermováčku, kde pořádáme společné akce, které jsou otevřeny i 
pro veřejnost. Aktivně prezentujeme naše aktivity na webových stránkách školy i družiny.  

Celoročně 

Celoškolní projekt – Les ve škole, škola v lese 

Spolupráce se sdružením Švermováčku 
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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 

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 na akcích školy, výletech 

Sobotní akce 

16. 9. 2018 Den zvířat 

21. 10. 2018 Halloweenské vyřezávání 

2. 12. 2018 Zdobení perníčků 

18. 3. 2018 Veřejné vystoupení k MDŽ 

Příležitostné akce 

26. 9. 2017 Štrúdlování-společná akce všech oddělení (pečení štrúdlů) 

27. 9. 2017 Štrúdlování a posezení u ohýnku-spol. akce děti a rodiče 

4. 10. 2017 Posvícení se Švermováčkem 

6. 10. 2017 Drakiáda-společná akce všech oddělení 

9. 10. 2017 Beseda s Městskou policií Kladno-spol. akce všech oddělení 

16. 10. 2017 Halloweenská párty- spol. akce všech oddělení v tělocvičně školy 

30. 10. 2017 Halloweenské pečení – spol. akce všech oddělení (pečení hadů,  čarodějnických prstů 
a mumií) 

31. 10. 2017 Halloweenská hostina-spol. akce všech oddělení (ochutnávka) 

16. 11. 2017 Lampionový průvod – spol. akce s rodiči 

20. 11. 2017 Kouzelnické představení-spol. akce všech oddělení 

27. 11. 2017 Družina hledá talent – spol. akce všech oddělení 

27. 11. 2017 Slavnostní rozsvícení školy-vystoupení 

1. 12. 2017 Mikulášská se Švermováčkem 

5. 12. 2017 Vánoční veřejné vystoupení v Sokolovně 

11. 12. 2017 Vánoční veřejné vystoupení v restauraci U Bejčků 

20. 12. 2017 Vánoční besídka pro vedení školy a pedagogy-předání sponzorského daru 

23. 12. 2017 Betlémské světlo-spol. akce se Švermováčkem 

12. 1. 2018 Banánové pokušení-spol. akce všech oddělení 
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17. 1. 2018 Krmítka-spol. akce všech oddělení 

19. 1. 2018 Strom pro zvířátka-spol. akce všech oddělení 

29. 1. 2018 Zimní olympiáda-spol. akce všech oddělení v tělocvičně školy 

7. 2. 2018 Návštěva restaurace-spol. akce všech oddělení 

14. 2. 2018 Malý vědec-pokusy-spol. akce všech oddělení 

16. 2. 2018 Karneval ve škole spolu se Švermováčkem 

20. 2. 2018 Dogdancing-spol. akce všech oddělení v tělocvičně školy 

12. 3. 2018 Veřejné vystoupení v restauraci U Bejčků-MDŽ 

14. 3. 2018  Výstava Lidice „VODA“ 

16. 3. 2018 Výstava Jaro-Hornický domeček 

16. 3. 2018 Mezinárodní výstava dětských prací v Lidicích 

19. 3. 2018 Miss a Missák ŠD-spol. akce všech oddělení v tělocvičně školy 

23. 3. 2018 Vynášení Morany a posezení u ohníčku 

26. 3. 2018 Návštěva velikonoční výstavy ve škole 

9. 4. 2018 Zdravá svačinka – OVOCNÝ SALÁT-spol. akce všech oddělení 

11. 4. 2018 KINBALL-spol. akce se Švermováčkem 

12. 4. 2018 Nepečený moučník-STŘECHA-spol. akce všech oddělení 

20. 4. 2018 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 

23. 4. 2018 Exkurze na MAYROVKU 

25. 4. 2018 Piknik na zahradě ŠD – spol. akce 

26. 4. 2018 Exkurze do výrobny svíček-spol. akce 

27. 4. 2018 Pečení PIZZY-spol. akce 

3. 5. 2018 Zdravá svačinka-POMAZÁNKY-spol. akce všech oddělení 

9. 5. 2018 Hasiči v ŠD- spol. akce všech oddělení 

16. 5. 2018 Odpoledne s Lakteou-spol. akce 

23. 5. 2018 Turistický pochod do Avesu-spol. akce všech oddělení a Švermováčku 

1. 6. 2018 Oslava MDD-ZMRZLINA 

6. 6. 2018 MDD se Švermováčkem – BUMPERBALLS-spol. akce 

19. 6. 2018 Dopoledne pro MŠ 

20. 6. 2018 Závěrečná besídka na zahradě ŠD + TÁBORÁK-akce s rodiči 

27. 6. 2018 Vyhodnocení celodružinové soutěže, rozdání odměn 

27. 6. 2018 Družina na zmrzlině 

28. 6. 2018 Vystoupení na závěrečné besídce školy-všechna oddělení 
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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 

DVPP – kvalifikační studium: 

Studium v oblasti pedagogických věd: L. Horák, L. Zborková, D. Nobilisová 

Realizované DVPP – kurzy, semináře, konference 

Základní škola 

Dytrychová Květa        07.12 2017     Prevence šikany 

Mgr. Géringová Jana 08.11.2017      Konference uč. ruštiny   

Mgr. Jochová Adéla                      08.12. 2017     Emoční inteligence - jak podpořit její rozvoj u dětí   

Mgr. Kasáková Jaroslava  30.11.2017 Konference Dyskorunka 

    14.12.2017 ČŠI – Inspirace pro zvyšování kvality 

    08.02.2018 Komunikační dovednosti 

    20.03.2018 Sledování vývoje čtení a psaní 

    26. – 27.4.2018  Nové a nelátkové závislosti - konference 

    22. – 23.5.2018   Výjezdní seminář pro ředitele škol (ZŠ,MŠ) 

                                                         

Mgr. Kleisner Zdeněk  13.12.2017 ČŠI – Inspirace pro zvyšování kvality 

    01.02.2018 Záludnosti smluv na IT projekty 

    06.02.2018 Řešení problémových situací ve školním prostředí 

      z pohledu práva 

    10.04.2018 Inspirace pro zkvalitnění výuky (mat.) 

    16.05.2018 Školní zájezdy 

    22. – 23.5.2018   Výjezdní seminář pro ředitele škol (ZŠ,MŠ) 

Nobilisová Dominika  09.05.2018 Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí 

Mgr. Opatrná Daniela  30.11. – 08.12.2017 Hyperaktivní žák s poruchou osobnosti – možnost 

      pedagogické intervence 

    07.12.2017 Prevence šikany 

    14.02.2018 Jak jednat s rodiči 

    27.03.2018 Dyslálie – Jak správně cvičit hlásky CSZ, ČŠŽ 

    03.04.2018 Dyslálie – Jak správně cvičit L,R,Ř 

    11. – 12.04.2018    Rozvoj Čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ 

Mgr. Suková Jana  12.4.2018 Strategie vyšetřování šikany I.  

Mgr. Šefflová   07.12.2017 Prevence šikany  
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    18.01.2018 Aplikace nového značení chemie II.     

Mgr. Šuláková Petra  15.09.2017 Metodik prevence s PAS 

    13.10.2017 Úloha školního metodika prevence I. 

    02.11.2017 Bezpečné klima a šk. met. prevence 

    15.11.2017 Úloha školního metodika prevence II. 

    30.11.2017 Trénink paměti a efektivní učení 

    07.12.2017 Prevence šikany 

    12.04.2018 Strategie vyšetřování šikany I. 

    18.05.2018 Základní supervizní a intervizní techniky 

Zachová Jitka       14.12.2017 Družina a paragrafy 

    06.04.2018 Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání 

Mateřská škola 

Hlinovská Helena  13.11.2017 Jak se připravit na inspekci    

Kasalová Jitka   30.11.2017 Rozvoj předmat. dovedností – Hejného metoda 
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Prezentace školy na veřejnosti – každoroční 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 

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 8. 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 

 
Obrázek 4Slavnostní rozsvícení školy 

Inspekční činnost České školní inspekce 

V tomto školním roce neproběhla v základní škole inspekční šetření.  

Kontroly a revize  
 

19. 8. 2017 Revize tělocvičny a nářadí Vladislav Tesárek 

30. 8. 2017 Kontrola hasicích přístrojů a BOZP firma Haskon 
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24. 3. 2017 Kontrola plynových zařízení ZŠ a ŠD firma Seplyko 

10. 4. 2017 Kontrola plynových spotřebičů firma Seplyko 

27. 4. 2017 Kontrola elektrospotřebičů firma Fiška 

 
Kontrola vybavenosti a dodržování BOZ zahrady 
ŠD MMK 

29. 8. 2017 Školení BOZP  firma Haskon 

16. 6. 2017 Zabezpečovací zařízení ZŠ a ŠD firma Brha 

8. 9. 17 Revize el. 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, NIN MŠ, sběry a jiné akce, vedlejší hospodářská činnost – prodej obědů 
cizím strávníkům, pronájem nebytových prostor. 

Přehled hospodaření za r. 2017 

Dotace – kraj   r. 2017 dotace čerpání  vráceno 

mzdy 

 

9 743  352 
9 743 352 

 

OON 66 800 66 800  

pojistné, FKSP, ONIV 3 748 737 3 748 737  

Zvýšení platů 358 919 339 371 19 548 

Celkem rozpočet, 13 918 808 13 898 260 19 548 

Dotace  - MMK   r. 2017    

ZŠ 2 176 256 2 175 798,45 457,55 

MŠ 567 110 567 228,19 -118,19 

    

Vlastní zdroje výnosy náklady zisk 

 698 549 ,96 694 292.40 4 257,56 

Vedlejší hospodářská činnost     - z VHČ   škola vytvořila zisk  90 858,- Kč   

Celkem škola vytvořila zisk 95 737,32 a se souhlasem MMK přidělila v roce 2018 do rezervního fondu 
75 737,32    a do fondu odměn 20 000,- 

Přehled hospodaření za rok 2018  1.pololetí 

Dotace – kraj    dotace čerpání % 

mzdy                                          10 945 501 5 559 822  50,76 

OON                                          124 640 82 225 66 

pojistné 3 763 850 1 883 438  50 

ONIV 200 238 158 175 79 

příd.FKSP                                               218 911 111 139 50,8 

celkem    15 253 140 7 794 799 51,1 

Dotace  - MMK      

ZŠ 1 394 000 595 614 42,73 

MŠ 298 000 134 202 45,3 

     

 výnosy náklady Zisk 

Vlastní zdroje                                                                                        221 606 99 002 122 604 
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 VHČ 91 495 48 452 43 043 

Spolupráce se zřizovatelem 

Zřizovatel v uplynulém školním roce připravil pro školy řadu seminářů v rámci požadavků GDPR a 
v souvislosti s připravovanými bezpečnostními audity. Tato pomoc byla pro nás zcela zásadní. 
Zřizovatel pro nás zajistil funkci pověřence a poskytl veškeré podklady pro zpracování dokumentace. 

Dne 19. 3. 2018 proběhl kontrolní den s pozitivním výsledkem – nebyly shledány v hospodaření školy 
žádné nedostatky. 

Kladně hodnotíme také vstřícnost Městské policie Kladno při pomoci s bezpečností v silničním provozu 
– besedy, kontrola přechodů, odjezdy na akce, hlídky u školy, aj. 

Opravy a rekonstrukce v ZŠ mimo rozpočet financované Magistrátem města Kladna: 

- Odstranění poškozených komínů ze střechy budovy 

- Oprava střechy poškozené povětrnostními vlivy 

- Instalatérské práce 

- Údržba zeleně na školním hřišti, kácení náletových dřevin, prořezávání stromů 

- Údržba školního hřiště 

- Rekonstrukce podlahy v kuchyni MŠ 

- 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 

- Člověk v tísni – workshopy 

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 2017/2018 se programu zúčastnil žák deváté třídy Jiří 
Deák. 

- 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.  
- SZIF – Mléko do evropských škol  
- SZIF – Ovoce a zelenina do škol 
- Recyklohraní   
- Spolupráce s Magistrátem města Kladna – Místní akční plán rozvoje vzdělávání Obce 

s rozšířenou působností Kladno. 

Podklady pro výroční zprávu zpracovali: 

Mgr. Zdeněk Kleisner – zástupce ředitelky, koordinátor ICT 

Podklady pro zprávu o hospodaření: 

Věra Váchová – účetní 

Další podklady: 

Mgr. Jana Suková – výchovná poradkyně 

Mgr. Petra Šuláková – školní metodik prevence rizikového chování 

Mgr. Jana Géringová -  koordinátorka ŠVP, EVVO, předsedkyně předmětové komise výchov 

Mgr. Alena Šefflová - předsedkyně předmětové komise přírodních věd 

Květa Dytrychová - předsedkyně předmětové komise jazyků a společenských věd 

Mgr. Marie Protivová – předsedkyně metodického sdružení I. stupně 

 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 zpracovala:  
Mgr. Jaroslava Kasáková 
V Kladně dne 10. 10. 2018 
 


