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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 5 113 

2. stupeň ZŠ 4 78 

Školní družina - odloučené pracoviště: Františka Oplta 1441, 
Kladno 

3 69 

Školní klub 13 132 

Školní jídelna MŠ x 54 

Školní jídelna ZŠ x 162 
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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 
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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 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. 

Učební plán 1. stupeň 

Povinné předměty 
1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

 celkem 

Český jazyk a literatura 7+2 8+2 7+1 7+1 6+1 42 

Anglický jazyk - - 3 3 3 9 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 

Informační a komunikační 
technologie 

- - - - 
1 

1 

Člověk a jeho svět 2 2 2+1 3+1 3+1 15 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celkem základní dotace 18 19 21 23 23 104 

Celkem disponibilní dotace 2 3 3 3 3 14 

Celkem v ročníku 20 22 24 26 26 118 

Učební plán 2. stupeň 

Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 
9. 
ročník 

 celkem 

Český jazyk a literatura 4 + 1 4 3 + 1 4 + 1 18 

Anglický jazyk 3 + 1 3 3 + 1 3 14 

Ruský jazyk   0 + 2 0 + 2 0 + 2 6 

Matematika 4 + 1 4 3 + 1 4 + 1 18 

Informační a komunikační 
technologie 

1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 4 
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Dějepis 2 2 2 1 + 1 8 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 

Fyzika 1 2 2 2 7 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 7 

Zeměpis 2 2 1 1 + 1 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Výchova ke zdraví   0 + 1 1 1 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Praktické činnosti 1 1 1 0 + 1 4 

Celkem základní dotace 25 25 24 24 98 

Celkem disponibilní dotace 4 5 7 8 24 

Celkem v ročníku 29 30 31 32 122 

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 
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, relaxační učebna 
1 místnost pro uložení serveru (TONAR) 
1 centrální kabinet 
1 sborovna 
1 recepce 
1 ředitelna 
3 kanceláře 
Samostatná budova školní družiny – odloučené pracoviště 
Samostatné budovy mateřské školy – odloučené pracoviště 

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 



8 
 

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 

ředitelna 2 0 2/2 2/2 2 2 

sborovna 1 0 1/1 1/1 2 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 
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 
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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 

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 

Další technické vybavení 

Technika Současný stav 

Tiskárna pokladní 1 

Tiskárna laserová– monochromatická 2 

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 
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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. 

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 

V závěru školního roku proběhly dodatečné volby do školské rady z řad zákonných zástupců 
nezletilých žáků. 

S platností od 1. 7. 2019 byly zvoleny Bc. Ludmila Leontýna Babuková a Ivana Karasová. 

Dne 8. 4. 2019 na své 8. schůzi odvolala Rada města Kladna své stávající zástupce ve školské 
radě.  Nově byli jmenováni Jan Dvořák a Zdena Zelená.    

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 

SRPDŠ fungovalo v letošním školním roce naposledy pod předsednictvím pana Luboše 
Frühaufa a paní Králová ukončila své působení ve funkci pokladníka. Za dlouholetou 
spolupráci, která trvala po celou dobu školní docházky jejich dětí do zdejší ZŠ, patří oběma 
velký dík. Příští školní rok čekají SRPDŠ nové volby výboru a také po dohodě změna bankovního 
účtu. 

Za největší společnou akci letos považujeme opět reprezentační ples, který se konal dne 16. 3. 
2019 v Domu kultury Kladno ve spolupráci školy, SRPDŠ a fotbalového klubu TJ Baník Švermov. 
Již devátý ples v pořadí se i tentokrát velice vydařil. 
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Pedagogičtí zaměstnanci 

 ZŠ Jméno funkce 

 Mgr. Kasáková Jaroslava ředitelka  

 Mgr. Kleisner Zdeněk statutární zástupce ředitelky, koordinátor ICT, výchovný poradce 

 Mgr. Michaela Diviš učitelka 

 Mgr. Čížková Martina třídní učitelka III. tř. 

 
Mgr. Géringová  Jana 

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

 Bc. Chabičovská Hedvika třídní učitelka VI. tř. 

 Horák Ladislav třídní učitel V. tř. 

 
PhDr. Nábělková Peturová Danuše 

učitelka, předsedkyně předmětové komise jazyků a společenských 
věd 

 Mgr. Opatrná Daniela třídní učitelka II. tř., předsedkyně metodického sdružení 1. stupně 

 Slánská Milana třídní učitelka IX. tř. 

 
Mgr. Šefflová  Alena 

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

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

 Zborková Lenka třídní učitelka IV. tř. 

 Zachová Jitka vedoucí vychovatelka ŠD 

 Nobilisová Dominika vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 

 Mgr. Jochová Adéla vychovatelka ŠD, učitelka 

 Kločková Petra asistentka pedagoga 

 Svobodová Irena asistentka pedagoga 

MŠ Jméno funkce 

 Hlinovská Helena zástupkyně ředitelky pro MŠ 

 Kasalová Jitka učitelka MŠ 

 Nováková Jarmila Dis. učitelka MŠ 

 Ševelová Jitka učitelka MŠ 

 Literová Zdeňka učitelka MŠ 

 Kločková Petra učitelka MŠ 

 Učitelé celkem  

 

Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 

celkem 
z toho 
ženy 

celkem 
z toho 
ženy 

celkem bez 
kvalifikace 

Celkem 20 18 17,3 15 4,4 

v tom 
vyučující 

v mateřské škole 6 6 4,4 4,4 0,4 

na 1. st. ZŠ 10 9 6,5 5,7 2,3 

na 2. st. ZŠ 12 10 6,4 4,9 1,7 
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Nepedagogičtí zaměstnanci 

1. Kločková Petra 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 21 3 4 

Výsledky přijímacího řízení  

Gymnázia 
víceletá – 
z pátého  
ročníku 

Gymnázia 
z devátého 

ročníku 

SOŠ SOU SOU 
z osmého 
ročníku 

OU  
ze 

sedmého 
ročníku 

Bez 
dalšího 
studia z 
osmého 
ročníku 

celkem 
  

0 1 9 6 4 0 0 20 

Správní řízení ve školním roce 2018/2019 

Rozhodnutí ředitelky   Počet Počet odvolání 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání 27 - 
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 4 - 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předčasnému 
zahájení základního vzdělání 

- - 

Rozhodnutí o přestupu žáka 15 - 
Rozhodnutí o uvolnění žáka z vyučování TV 1 - 
Rozhodnutí o uvolnění žáka z vyučování Další cizí 
jazyk 

- - 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 41  
  z toho k prázdninovému provozu MŠ 14 - 
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ 22 - 
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.  22 1 20 1 0 

II. 20 2 18 0 0 

III. 18 3 15 0 0 

IV. 29 8 21 0 0 

V. 24 6 18 0 0 

VI. 17 11 5 1 0 

VII. 21 15 5 1  0 

VIII. 24 15 7 2 0 

IX. 16 14 2 0 0 

Celkem 192 75 112 5 0 
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Přehled o chování 

Třída Počet 
žáků 

Pochvaly 
ŘŠ  

Napomenutí  Důtky TU  Důtky ŘŠ  2. stupeň  3. stupeň  

I.  22       

II. 20       

III. 18       

IV. 29  4 3    

V. 24       

VI. 17  1 1 1   

VII. 21     1  

VIII. 24   3 2 2  

IX. 16       

Celkem 192       

Celkový přehled: 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. 
stupeň 

117  4 3    

2. 
stupeň 

83  1 4 3 3  

Celkem 200  5 7 3 3  

Při řešení výchovných problémů žáků škola postupovala v souladu se školním řádem a 
pravidly pro hodnocení a klasifikaci žáků. Výchovný poradce 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. Zdeněk Kleisner PF ZČU, Specializační 
studium výchovného 
poradenství - studující  

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

Logoped Mgr. Daniela Opatrná PF UK Sppg 
logopedie SZ 

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

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. 
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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 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. 2018 

Žáci se zdravotním postižením:  Počet 

se závažnými vadami řeči 5 

se závažnými vývojovými poruchami učení 17 

se závažnými vývojovými poruchami chování 3 

autisté 1 

Celkem 26 

Závěrečné zprávy 

Vzdělávání všech žáků koordinovaly předmětové komise a metodické sdružení 1. 
stupně. 

V letošním školním roce nám práci dost zkomplikovala dlouhodobá nepřítomnost 
některých pedagogických pracovníků a s tím spojené zajištění výuky. Řešením byla změna 
úvazků učitelů a přespočetné hodiny. Vzhledem k téměř kritické situaci na trhu práce, 
naprostému nedostatku kvalifikovaných učitelů, nebylo možné situaci řešit přijetím dalších 
zaměstnanců na zástup. Většina pedagogů byla v důsledku vzniklé situace dlouhodobě 
přetížena, ale všichni se snažili podávat maximální výkony, abychom ve všech ročnících a 
vzdělávacích oblastech naplnili cíle vzdělávání. To se společnými silami nejen podařilo, ale žáci 
měli možnost zúčastnit se řady nejrůznějších akcí. Letos se nám pouze nepodařilo zrealizovat 
oblíbené oborové dny, protože bychom nebyli schopni zajistit dostatečně personálně posílený 
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dohled nad žáky při výjezdech mimo Kladno. Oblast vzdělávání hodnotí koordinátoři a 
předsedkyně komisí a sdružení 1. stupně ve svých závěrečných zprávách o činnosti: 

Závěrečná zpráva o práci metodického sdružení 1. stupně za školní rok 
2018/2019 

Předseda: Daniela Opatrná 

Členové: Šuláková Petra, Čížková Martina, Hedvika Chabičovská, Horák Ladislav,  Zachová 
Jitka,  Zborková Lenka, Jochová Adéla, Kasáková Jaroslava, Slánská Milana, Diviš Michaela 

Metodické sdružení se sešlo 2 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, 
které byly doplňovány dle aktuálních nabídek. Ve spolupráci s výchovným poradcem a 
asistentem pedagoga byly řešeny záležitosti ohledně žáků s podpůrnými opatřeními. Někteří 
žáci pak navštěvovali hodiny NPU. Během podzimu byly pro žáky s IVP vypracovány 
individuální vzdělávací plány v hlavních předmětech. Někteří žáci měli přidělenou asistentku 
pedagoga. 

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.  Během zimních a jarních měsíců mohli přijít rodiče s předškoláky na několik akcí, kde 
se děti seznamovaly se školou a učiteli. Uspořádali jsme také akci pro širokou veřejnost – vítání 
jara. 

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. 

Vychovatelky a učitelé si vzájemně pomáhali při mnoha akcích. 

V rámci Školního klubu navštěvovaly děti z 1. stupně několik kroužků - Keramiku, 
Atletiku, Hru na flétnu, Aerobic. Děti s vadami 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. 

Párové vyučování bylo využíváno v některých hodinách.  V závěru roku jsme 
zkonzultovali požadavky na učebnice, pracovní sešity, sešity a výtvarný materiál na školní rok 
2019-2020. 

Škola v přírodě proběhla v termínu od 13. 5. do 17. 5. v Jesenici u Rakovníka.   

11. 6. se ve spolupráci se ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova konal sportovní den. Proběhla 
vzájemná utkání ve florbalu, vybíjené, přehazované a fotbalu mezi žáky obou škol. Pro žáky 
prvního stupně bylo připraveno 20 zábavných stanovišť. 

Poslední akcí školního roku 2018-2019 pak byla 27. 6. závěrečná školní besídka. 
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Projekty, akce 

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) 
Vzpoura úrazům 
Zdravá pětka 
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 
Žáci se zúčastnili mnoha dalších akcí, výletů a exkurzí. 

Soutěže a olympiády 

Matematický klokan (2. -5. třída) 
Logická olympiáda (1. stupeň) 
Pythagoriáda (5. třída) 
Florbal proti drogám (2. - 5. třída) 
Výtvarná soutěž MP Kladno - Bezpečnost s Empíkem 

Turnaj ve florbalu (4. a 5. třída) 
Mladý strážník (5. třída) 
Dopravní soutěž (5. třída) 
Sportovní soutěže 

Další vzdělávání a semináře 

V rámci DVPP se učitelé zúčastnili mnoha školení a seminářů, zejména z projektu MAP II. 

Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise přírodních věd za školní 
rok 2018/2019 

Předseda: Mgr. Alena Šefflová 

Členové: Mgr. Zdeněk Kleisner, Mgr. Jana Géringová, Lenka Zborková, Mgr. Jaroslava 
Kasáková  

V říjnu a v lednu jsme zhlédli zeměpisné pořady Myanmar a Kuba. Tyto pořady jsou 
vždy kvalitní a dětem země přiblíží.   

Dvakrát za rok jsme uspořádali sběr papíru a celkem jsme sebrali cca 15 tun. V soutěži 
sběrných surovin jsme se umístili v kategorii mimopražské školy na 6. místě v celkovém 
množství sběru a na 13. místě v průměru na žáka. 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 a Adéla 
Jochová v rámci družiny.   
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V listopadu jsme navštívili IQ Landii Liberec, a to 4. – 9. ročník. Exkurze se všem moc 
líbila. V červnu 6., 7. a 9. třída navštívila Národní zemědělské muzeum v Praze, které prošlo 
velikou obnovou. Přibyly interaktivní prvky. Je rozděleno do různých témat, např. Rybářství, 
Gastronomie, Les, Voda atd.  

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.  V zeměpisné olympiádě okresního kola jsme 
měli zastoupení v kategorii A - Semerádová na 16. místě a Kubíková na 19. místě. Kategorie B 
- Nešlehová 23. místo a Hošťálková 25. místo. V kategorii C se nejlepší řešitelkou stala 
Jehličková, umístila se na 10. místě a Sládek na 34. místě.  

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. Nově jsme se zapojili do mezinárodní soutěže finanční gramotnosti European 
Money Qvíz. Soutěž probíhala pomocí aplikace Kahoot.    

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 je do 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 
V matematice: 
Trávení volného času 8. tř.  
Hod kostkou 6. Třída 
Statistické šetření 8. třída    
Zeměpis:  
Biosféra 6. třída 

    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 přírodopisu 4 práce na pololetí. 

I letos si žáci 9. třídy vybírali ročníkové práce. Většinou si témata vybrali sami. V úterý 
18. 6. obhájili své práce před komisí.                              

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.  

 



21 
 

Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise jazyků a společenských 
věd ve školním roce 2018/2019 

Předseda: PhDr. Danuše Nábělková Peturová 

Členové: Mgr. Martina Čížková, Mgr. Jana Géringová, Lenka Zborková, Mgr. Michaela Diviš 
Mgr. Jaroslava Kasáková, Bc. Hedvika Chabičovská 

V probíhajícím školním roce se žáci měli možnost zúčastnit následujících vzdělávacích 
akcí, kterými bylo doplňováno učivo probírané v jednotlivých předmětech. 

Vzdělávací akce v Židovském muzeu Praha (Téma: Tradice a zvyky židovské kultury od 
starověku po současnost). Divadelní představení Vikingové (interaktivní představení 
seznamující s loupežnými výpravami severských národů). Prohlídka Pražského hradu. 
Návštěva Sládečkova vlastivědného muzea Kladno (Téma: RETRO 60 - Jak se žilo v 
socialistickém Československu). Prohlídka koncentračního tábora v Terezíně. 

Zajímavou formou ověřování znalostí a jiných dovedností žáků je Olympiáda z českého 
a anglického jazyka, do jejichž školních kol se žáci zapojili. V příštím školním roce je v plánu i 
olympiáda z dějepisu. 

Významnou měrou se komise zaobírala i žákovskou morálkou a připraveností žáků na 
výuku. 

V nadcházejícím školním roce 2019/2020 bude komise pokračovat v aktivitách 
doplňujících klasickou výuku a využívat nových nabídek k návštěvám kulturních pořadů, čímž 
se pokusí zpevnit vztah žáků k hodnotám naší civilizace. 

Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise výchov ve školním roce 
2018/2019 

Zpracovala předsedkyně Mgr. Jana Géringová 

Členové: Mgr. Daniela Opatrná, Ladislav Horák, Mgr. Michaela Diviš, Bc. Hedvika 
Chabičovská, Milana Slánská, Mgr. Alena Šefflová 

Žáci školy se v letošním školním roce podíleli svými výtvarnými pracemi na výzdobě 
školy. V hodinách praktických činností vyráběli výrobky na tradiční vánoční a velikonoční 
výstavu.  

Plán činnosti byl splněn, rezervy jsou v obsazování výtvarných soutěží. Kroužky 
Keramiky prezentovaly své práce na výstavě v Labyrintu Kladno, která se uskutečnila v dubnu 
2019. Oblíbená je i Keramika pro veřejnost, která je poměrně hojně navštěvovaná. V letošním 
školním roce byly zakoupeny odlévací formy na licí hmotu, takže jak keramika pro veřejnost, 
tak i dětské kroužky budou o tuto aktivitu obohaceny.  

Žáci pečovali o pozemek školy a o prostředí kolem školy. Za školní dílnou je nově 
upraven bio záhon, na kterém pěstujeme jahody, rajčata, cukety.  

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.  



22 
 

V hodinách hudební výchovy byly využívány prezentace a další materiály, které má 
škola k dispozici.  

Výstupy a klíčové kompetence byly ve výchovách naplněny, výukou se prolínala 
průřezová témata, jejichž naplnění jsou zaznamenávána v třídní knize. 

 
Obrázek 1Keramika pro veřejnost 

Závěrečná zpráva koordinátora EVVO – školní rok 2018/19 

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, ve školní 
družině. 

V rámci ekologických aktivit sponzorujeme sovu pálenou – potravu a veterinární 
ošetření. Děti ze ŠD předají finanční dar v záchranné stanici v dalším školním roce 2019/2020. 

Spolupracujeme s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno – Čabárna o.p.s. – 
během školního roku 2018/19 se třídy zúčastnily ekologických programů: 

den třída Název programu 

12. 11. 2018 1. Člověk a zvířata 

13. 11. 2018 2.  Člověk a zvířata 

14. 11. 2018 3.  Proměny lesa 

19. 11. 2018 4.  Cesta PET lahve 

20. 11. 2018 5. Cesta PET lahve 

21. 11. 2018 6.  Proměny lesa 

26. 11. 2018 7.  Život na louce 

27. 11. 2018 8.  Vynálezy přírody 

28. 11. 2018 9. Od semínka po výrobek 
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Den Země v letošním roce proběhl pouze na 1. stupni. Zde si paní učitelky připravily 
pro děti stanoviště v prostorách školy. Děti plnily různé ekologické aktivity.  

V měsíci únoru převzala výuku přírodopisu v VI. třídě p. uč. Géringová. Paní učitelka 
Zborková  zajistila výuku anglického jazyka za dlouhodobě nepřítomnou kolegyni.  

V hodinách přírodovědných předmětů – hlavně v přírodopisu a zeměpisu probíhala 
badatelsky orientovaná výuka. V červnu navštívili žáci VIII. a V. třídy Koněpruské jeskyně – 
seznámili se s vápencovými útvary, krápníkovou výzdobou jeskyně. Viděli největší lom na 
vápenec v České republice a zhodnotili jeho vliv na okolní životní prostředí. 

Ve škole vedeme žáky k třídění odpadu, do budoucna by byl zapotřebí ještě jeden 
kontejner na bio odpad. 

 
Obrázek 2Exkurze - Koněpruské jeskyně 

Závěrečná zpráva výchovného poradce 

Zpracoval: výchovný poradce Mgr. Zdeněk Kleisner 

Metodická a informační činnost 

Průběžně seznamuji kolegy s novými informacemi v oblasti výchovného poradenství. 
Metodicky pomáhám všem pedagogickým pracovníkům školy, rodičům poskytuji pomoc při 
řešení problémů vývoje a vzdělávání žáků.  

Spolu s ostatními pedagogickými pracovníky sledujeme žáky se SVP a zajišťujeme jim 
odpovídající podmínky pro jejich vzdělávání a výchovu. 

Karierové poradenství 

Z IX. třídy odešlo 16 žáků a z VIII. třídy 4 žáci. Všichni žáci byli přijati ke studiu 
vybraných studijních oborů. 
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SOU – 10 žáků, OA – 1 žák, SŠ – 3 žáci, SPŠ – 2 žáci, SOŠ – 1 žák, Sport. gymnázium – 1 
žák, ISŠ – 1 žák a SpgŠ – 1 žák.  

Všichni žáci měli možnost navštívit Veletrh studijních nabídek v Kladně. Byla jim 
poskytnuta tištěná podoba přehledu škol a další informační a prezenční materiály škol. 
Prezentace vybraných škol probíhala také přímo v naší škole. 

Rodičům a žákům byly poskytnuty konzultace a rady ohledně výběru vhodného 
studijního oboru, přijímacího řízení, vyplnění přihlášek a odevzdávání zápisových lístků.  

Poradenská činnost 

S ostatními pedagogickými pracovníky vyhledáváme žáky, kteří potřebují zvláštní 
pozornost rodiny, školy a dalších institucí. Jsme součástí při řešení problémů rodina – škola – 
žák. Výchovné problémy žáků jsme řešili v součinnosti s pedagogy, metodikem prevence, často 
s přizváním zákonných zástupců i jejich potomků.  

Integrovaní žáci 

Ve školním roce 2018/2019 mělo doporučení školského poradenské zařízení celkem 
37 žáků, z toho 21 žákům byl vypracován individuální vzdělávací plán. 

Vybraným žákům byla také poskytnuta podpůrná opatření v podobě předmětu 
Nápravy poruchy učení a po skončení výuky ve formě pedagogické intervence. Na škole 
pracují 2 asistenti pedagoga.  

Závěrečná zpráva školního metodika prevence rizikového chování 

Zpracovala: Mgr. Petra Šuláková, metodik prevence 

Činnost metodika: 

Četba odborné literatury 

Školení metodiků prevence v rámci Středočeského kraje  

Účast na pravidelných setkáních metodiků v Kladně 

Vytvoření MPP 2018/2019 

Správa nástěnky s kontakty na organizace 

Kontrola schránky důvěry – žádný příspěvek 

Metodik prevence klade velký význam na prevenci rizikového chování, zejména 
spolupracuje s vyučujícími při výchovách ke zdraví a třídnických hodinách. Působí preventivně 
v rámci návykových látek, tabakismu, poruch příjmu potravy aj. Dále jako významnou částí je 
klima třídy i školy, kde pracujeme s celým kolektivem na zdravém klimatu tříd i škol a to 
společnými akcemi a třídnickými hodinami. 

Žáci se účastnili kulturních, sportovních a mimoškolních akcí, doplněnými nejrůznějšími 
besedami a přednáškami významná byla akce VZP VZPoura úrazům. Edukačni Road Show VZP, 
ukázka psích sportů ve druhé třídě, Vítání jara s městskou policií a hasiči pro žáky i širokou 
veřejnost, bubnování ve škole – stmelovací charakter, vyjádření emocí. 

Škola se pravidelně účastní projektů a soutěží: Ovoce do škol, recyklohraní, MC Donalds 
CUP, Florbal proti drogám, Dopravní hřiště, p, Atletika pro děti a programů NSEV viz. 
koordinátor EVVO. 
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V tomto školním roce se konaly přednášky o zdravé stravě se Zdravou pětkou, návštěvy 
divadel, kin, projektových dnů a environmentálních pořadů. 

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. Zápisy ze setkání jsou 
ukládány na centrální disk, kde si může každý vyučující přečíst novinky změny apod. v oblasti 
rizikového chování. 

Navázání kontaktů s adiktologickou ambulancí v Kladně – čerpání námětů apod. 

Přímá práce v ZŠ 

Vyhlášená celoškolní soutěž o Úžasňáka třídy – každý žák měl možnost stát se 
úžasňákem. Záleží na jeho postoji, dobrém skutku.. 

Individuální práce s žákyněmi páté třídy – řešeny dívčí rozbroje, pomluvy apod. byly 
vedeny individuální konzultace s jednotlivými žákyněmi s doporučením, jak s touto 
problematikou pracovat. 

Bylo vedeno řešení vztahů ve třídě v rámci třídnických hodin. 

Žákyně školy se obrátila na metodika s radou o řešení rodinné situace. Bylo 
konzultováno s rodiči a předán kontakt na manželskou poradnu. Zpětná vazba od žákyně je 
kladná. 

Druhý stupeň řešeno záškoláctví. Vyrozuměni rodiče a byl proveden zápis. 

Nevhodné chování žáka sedmé třídy. Vedeny výchovné komise. 

Konzultace s Člověkem v tísni ohledně žákyně ohrožené školním neúspěchem, vedené 
pohovory s rodiči. Nabídli od školního roku 2019/2020 doučování v rodině.  

Kyberprostor v sedmé třídě, vysvětlení pojmů hoax, heater apod. v rámci občanské 
výchovy. 

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 2018 – červen 2019 

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. 
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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 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 2018/2019 

Zpracovala vedoucí vychovatelka Jitka Zachová: 

Počet dětí školní družiny na začátku roku: 69 
Počet dětí na konci školního roku: 58 
Vedoucí vychovatelka: Jitka Zachová – 1. třída, 4. třída 
Vychovatelky: Mgr. Adéla Jochová – 2. třída, 4. třída, Dominika Nobilisová – 3. třída, 5. třída 

Školní vzdělávací program ŠD vychází ze ŠVP „Hrajme si, učme se“ a navazuje na něj. 
Plán práce a akcí ve školní družině všechny vychovatelky zpracovávají do měsíčních plánů, 
které jsou zaměřeny každý měsíc na jinou oblast. Činnosti ve ŠD byly směřovány převážně na 
ekologické aktivity. Opět jsme se zúčastnili mezinárodního projektu „Les ve škole, škola 
v lese.“ Při našich každodenních venkovních aktivitách se snažíme ve větší míře navštěvovat 
nedaleký les a jeho blízké okolí, ve kterém je stále co objevovat, zkoumat, pozorovat a 
vysvětlovat. Dále jsme v tomto školním roce opět pokračovali v aktivitách zaměřených na 
rozvoj pohybových dovedností, tělesné zdatnosti, na zdravotní a dopravní výchovu, pořádali 
jsme sportovní a tematické akce. Učili jsme se připravovat jednoduché pokrmy, povídali si o 
zdravém životním stylu, dodržování zásad správné výživy. Starali jsme se o naši bylinkovou 
zahrádku i venkovní záhonky a využívali vše při jednoduché přípravě pokrmů. Učili jsme se 
recyklaci a ochraně životního prostředí. Při výtvarné činnosti jsme pracovali s odpadovým 
materiálem a dále se ho snažili recyklovat a využívat. Poznávali jsme město a jeho okolí, 
pracovali s mapou, zhotovili trojrozměrný plán města a prezentovali při společné akci s rodiči. 
Učili jsme se poznávat a dodržovat zvyky a obyčeje, prohlíželi staré fotografie, povídali si o 
rodině a vztazích. Využívali jsme sněhové nadílky ke sportování a výtvarným aktivitám. 
Seznamovali se s domácími mazlíčky, ale také pohádkami a pohádkovými postavami. Byli jsme 
na výletě a poznávali město, ve kterém žijeme. 

 
Dali jsme si konkrétní cíle a úkoly, které jsme se snažili plnit a dodržovat: 
Podporu tělesného rozvoje, zdraví, pohody 
• Samostatné řešení problémů  
• Samostatnost, tvořivost, empatie  
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• Motivace k poznání, učení 
• Orientace ve světě informací 
• Utváření pracovních návyků  
• Získání všeobecného přehledu v návaznosti na učivo 1. stupně 
• Rozvoj vztahů k lidem, prostředí, přírodě, k jiným kulturám  
• Podporu otevřené komunikace  
• Učení se zodpovědnosti za své jednání  
• Vyjádření vlastního názoru  
• Dodržování hygienických pravidel a pitného režimu 
• Respektování pravidel vzájemného soužití mezi dětmi, respekt k dětem ze 
znevýhodněného prostředí handicapovaným lidem  
• Aktivní a smysluplná náplň volného času  
• Prevence sociálně patologických jevů 

V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu 69 dětí. V druhém pololetí se 11 žáků 
odhlásilo.  Do pravidelné docházky zařazujeme děti, které navštěvují školní družinu nejméně 
tři dny v týdnu. Byla otevřena 3 oddělení ŠD. Školní družinu navštěvovaly i děti s přiznanými 
podpůrnými opatřeními. Sladění činnosti s problémy těchto dětí je velmi náročná a citlivá 
práce. Některé děti těžko chápou potřeby svých kamarádů.  

Provoz ranní družiny začíná každý den od 6:30 do 7:30hodin. Vychovatelka odvádí 
mladší děti ke kmenovým třídám. Děti z ostatních tříd odchází pod dohledem provozních 
zaměstnanců. Provoz odpolední družiny začíná v 11:40hodin a končí v 16:30 hodin. Provozní 
doba byla plně využita rodiči každý den. 

První den školního roku proběhl zápis a následující den již začala pravidelná docházka 
dětí. V poledních hodinách zajišťují vychovatelky doprovod dětí na obědy, a to po čtvrté a páté 
vyučovací hodině. Odchod dětí na zájmové kroužky zajišťují vychovatelky spolu s vyučujícími 
daného kroužku.  

 K činnosti družiny využíváme školní zahradu, tělocvičnu, les nedaleko školy, zahradu u 
objektu ŠD, učebnu v přírodě, školní hřiště v sousedství školy. Pokud to je jen trochu možné, 
snažíme se být s dětmi každý den na čerstvém vzduchu. Pro děti má pobyt na zdravém vzduchu 
velký význam. Na školním hřišti a školní zahradě využíváme přístřešek s židlemi a stolem pro 
rekreační, výtvarné, ale i hudební aktivity, ohniště, venkovní tabuli, pískoviště. Během 
vycházek sbíráme různé přírodniny, které potom sušíme a používáme při výtvarných a 
rukodělných činnostech. Hrajeme a učíme se různé společné kolektivní hry, závodíme a 
sportujeme. Při výtvarné činnosti pracujeme s odpadovými materiály, dřevem, vlnou, látkou, 
papírem, přírodninami. Děti pracují často s nůžkami, jehlou, nití, lepidlem, temperami, 
vodovými barvami. Učí se míchat a zapouštět barvy, modelovat. V době od 13.45 do 15.00 
hodin nejčastěji využíváme rozlehlou zahradu u objektu školní družiny. V tomto čase rodiče 
nemohou vyzvedávat své děti, aby nenarušovali činnosti a aktivity. Rodiče tato pravidla 
většinou respektují a dodržují. Při všech činnostech se děti učí žít v kolektivu, komunikaci, 
toleranci, brát ohled na druhé, empatii. Při sportovních aktivitách se učí touze vyhrát, ale i 
umění prohrát, respektu, dodržovat pravidla her a hrát fair play. Učí se také pomáhat druhým, 
ale také pomoc druhých přijímat a být úspěšní. Na činnost družiny má velký vliv složení 
kolektivu dětí, roční období, ale i vybavení školní družiny a řada režimových momentů. 

Vychovatelky ŠD se zúčastnily několika školení a seminářů v rámci DVPP. Pravidelně 
jsme navštěvovaly setkání vychovatelek při MS.  Své znalosti jsme si dále prohlubovaly četbou 
a studiem odborných časopisů a odborné literatury, ale i webovými prezentacemi. 
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Děti se často zapojovaly do vymýšlení a organizace činností. V rámci projektu“ Les ve 
škole, škola v lese,“ uskutečnily děti mnoho výprav do nedalekého lesa. Při všech činnostech 
braly vychovatelky ohled na momentální náladu a fyzický stav dětí. Do činností nebyly děti 
nuceny, ale snažily jsme se je vhodně motivovat. 

I letos se nám podařilo zapojit některé rodiče do našich odpoledních programů a akcí. 
V rámci sobotních setkání s rodiči a dětmi, jsme společně prožili pěkné aktivity a chvíle. Rodiče 
nám také pomáhali s přípravou některých akcí ať nákupem surovin, dovezením nebo již 
hotovým výrobkem.  Rodiče se zajímali také o to, co jejich děti v ŠD dělají, jak tráví volný čas. 
Někteří rodiče pak přispěli mnoha pomůckami, které byly k činnostem potřeba. I v tomto 
školním roce jsme opět aktivně spolupracovali s místní organizací ČSŽ, pro kterou 
připravujeme tradiční vánoční a jarní vystoupení. Účastnili jsme se oslav 100 výročí založení 
republiky a vystoupili jsme s pásmem básniček a písniček při sázení národního stromu 
v nedalekém parku u školy. Společnost Lego i v tomto školním roce poskytla do každého 
oddělení stavebnici. I nadále pokračujeme ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy na 
Čabárně a účastníme se některých akcí pořádaných tímto centrem. Rodiče i SRPDŠ nám 
poskytli finanční příspěvek na zakoupení nových her, stavebnic, na výtvarný materiál a na 
odpolední akce pořádané v ŠD. Vedení školy nám zakoupilo nový reproduktor na ozvučení 
našich tematických akcí, nový domeček pro panenky a dřevěné dekorace na zeď. Z tiskárny 
jsme získali větší množství papírů na kreslení a výtvarné aktivity. Rodiče nám poskytli sazeničky 
pro naše venkovní záhonky. Z místní výrobny svíček jsme získali svíčky, lýko, keramiku, které 
využíváme při rukodělných činnostech a výzdobě. Dlouhodobě spolupracujeme také se 
sdružením Švermováčku při přípravě některých společných akcí, které jsou otevřené i pro 
širokou veřejnost. 

Aktivně prezentujeme naše akce a aktivity na webových stránkách školy i školní 
družiny, ale i na veřejnosti při společných setkáních. Práce dětí prezentujeme na hlavní chodbě 
školy u jídelny, ale i ve ŠD. O všech akcích jsou rodiče pravidelně a průběžně informováni na 
webu ŠD v dostatečném předstihu. Zakládáme také portfolia z prací, která jsou uložena u 
vedoucí vychovatelky. 

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 
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 
22. 9. 2018 Den zvířat v Avesu 
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27. 10. 2018 Halloweenské vyřezávání 
2. 12. 2018 Zdobení vánočních perníčků 
16. 3. 2019 Veřejné vystoupení k MDŽ v restauraci U Bejčků 
 
Příležitostné akce 
13. 9. 2018  Den čokolády – spol. akce všech oddělení 
25. 9. 2018 Štrúdlování-společná akce všech oddělení (pečení štrúdlů) 
26. 9. 2018 Štrúdlování a posezení u ohýnku-spol. akce děti a rodiče 
26. 9. 2018 Posvícení se Švermováčkem 
5. 10. 2018 Drakiáda-společná akce všech oddělení 
8. 10. 2018 Veřejné vystoupení – vysazení národního stromu v parku před školou ke         
                       100 výročí založení republiky 
9. 10. 2018     Světový den pošty – společná akce všech oddělení 
11. 10. 2018 Vládce a vládkyně lesa – spol. práce dětí 
25. 10. 2018 Ať žijí duchové - spol. akce všech oddělení v tělocvičně školy 
31. 10. 2018 Halloweenské pečení – spol. akce všech oddělení (pečení hadů, čarodějnických 

prstů a mumií) 
1. 11. 2018 Halloweenská hostina-spol. akce všech oddělení (ochutnávka) 
5. 11. 2018 Kouzelník a bublinková show – společná akce všech oddělení 
15. 11. 2018 Družina hledá talent – společná akce všech oddělení 
16. 11. 2018 Lampionový průvod – spol. akce s rodiči 
27. 11. 2018 Družina hledá talent – spol. akce všech oddělení 
26. 11. 2018 Slavnostní rozsvícení školy-vystoupení 
3. 12. 2018 Pekelné odpoledne – společná akce všech oddělení 
4. 12. 2018 Předvánoční vystoupení v sokolovně 
5. 12. 2018 Mikulášská se Švermováčkem 
10. 12. 2018 Vánoční veřejné vystoupení v restauraci U Bejčků-ČSŽ 
20. 12. 2018 Vánoční besídka pro vedení školy a pedagogy-předání sponzorského daru 
23. 12. 2018 Betlémské světlo-spol. akce se Švermováčkem 
19. 1. 2019 Strom pro zvířátka-spol. akce všech oddělení 
7. 2. 2019 Masopustní pečení – společná akce všech oddělení 
14. 2. 2019 Oslava Valentýna, přáníčka a pečená srdíčka – spol. akce  
22. 2. 2019 Karneval ve škole spolu se Švermováčkem 
22. 2. 2019 Zimní pochod – společná akce všech oddělení 
27. 2. 2019 Zimní olympiáda - spol. akce všech oddělení v tělocvičně školy 
28. 2. 2019 Břichomluvec p. Polach s Matýskem – společná akce všech oddělení 
1. 3. 2019 Odpolední svačinka od paní kuchařek 
12. 3. 2019 Veřejné vystoupení v restauraci U Bejčků-MDŽ 
22. 3. 2019 Vynášení Morany, vítání jara a posezení u ohníčku – společná akce všech 

oddělení  
27. 3. 2019 Miss a Missák ŠD-spol. akce všech oddělení v tělocvičně školy 
15. 4. 2019 Návštěva velikonoční výstavy ve škole 
16. 4. 2019 Zdravá svačinka – PAŽITKOVÁ POMAZÁNKA-spol. akce všech oddělení 
24. 4. 2019 Zdravá svačinka – OVOCNÝ SALÁT – společná akce všech oddělení 
26. 4. 2019 Čarodějnický piknik - spol. akce všech oddělení 
13. 5. 2019 Zdravá svačinka – TOUSTÍKY – spol. akce 
14. 5. 2019 Výlet do Kladna – MEDVĚDÁRIUM 
15. 5. 2019 Restaurace U Bejčků – objednávání a placení 
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16. 5. 2019 Pečení PIZZY-spol. akce 
22. 5. 2019 Nepečený moučník – STŘECHA – spol. akce všech oddělení 
23. 5. 2019 Společná ochutnávka moučníku 
29. 5. 2019 Odpoledne se Švermováčkem – MDD – společná akce 
5. 6. 2019 Hasiči v ŠD- spol. akce všech oddělení 
18. 6. 2019 Odpoledne s Adamem-bubnování 
20. 6. 2019 Závěrečná besídka na zahradě ŠD + TÁBORÁK-akce s rodiči 
26. 6. 2019 Vyhodnocení celodružinové soutěže, rozdání odměn 
26. 6. 2019 Družina na zmrzlině-společně 
27. 6. 2019 Závěrečná besídka školy – tanec STRAŠIDELNÁ-společné vystoupení 

 
Obrázek 3Akce Ať žijí duchové 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Priority DVPP 

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

- Společné vzdělávání 
- Semináře zaměřené na legislativní změny – odpovědné osoby 
- Zapojení do DVPP v rámci projektu MAP II 

DVPP – kvalifikační studium 

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

DVPP – specializační studium 

Studium výchovného poradenství: Mgr. Zdeněk Kleisner 
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Realizované DVPP – kurzy, semináře, konference 

Základní škola 
      
Mgr. Géringová Jana 

 1. 2. 2019 Řešení problémů ve třídě 

 5. 2. 2016  Konference učitelů ruštiny 

 13. 3. 2019 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole 

 30. - 31. 5. 2019 Jak poznat krásu a rozvíjet talent 
Mgr. Jochová Adéla       

 26. 10. 2018 Hudební a taneční výchova / Ten vánoční čas 

 12. 11. 2018 Kreativní materiál /Podzimní a zimní dekorace    
  

Mgr. Kasáková Jaroslava   

 19. 9. 2018 Rozpočet školy – Finalizuje příprava na rok 2018 

 3. 12. 2018 Jak řídit školu v roce 2019 a nezešílet 

 11. 6. 2019                      Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol 
Mgr. Kleisner Zdeněk 

 27. 9. 2018 Vedení spisové služby ve školách a školských zařízení v souladu s GDPR  

 29. 10. 2018 Profesní vzdělání zástupců ředitele školy I. / ZŘŠ a právní prostředí školy 

 12. 11. 2018 Profesní vzdělání zástupců ředitele školy II. / ZŘŠ a právní prostředí školy 

 26. 11. 2018 Profesní vzdělání zástupců ředitele školy III. / ZŘŠ a právní prostředí školy 

 10. 12. 2018 Profesní vzdělání zástupců ředitele školy IV. / ZŘŠ a právní prostředí školy 
Kločková Petra    

 3. 10. 2018 Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 

 30.  11.2018 – 3. 12. 2018 Přístupy ke vzdělávání v současné škole – individualizace výuky a výuka 
žáků se SVP 

 11. 1. 2019 Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy 

 16. 4. 2019 Metodika práce asistenta pedagoga 
Mgr. Opatrná Daniela   

 Inspirace pro učitele 1. stupně – čtenářská gramotnost 

 19. 3. 2019 Základy Hejného metody na 1. stupni 

 8. 4. 2019 Úvod do polytechnického vzdělávání 

 6. 6. 2019 Cesta ke knize ve škole i ve čtenářských klubech 
Mgr. Šefflová Alena 

 10. 1. 2019 Aplikace nového značení dle předpisů a chemii 

 25. 2. 2019 3D tiskárna ve výuce, její využití a praktické ukázky      
Mgr. Šuláková Petra 

 17. 10. 2018 Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice 

 24. 10. 2018 Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií 

 26. 10. 2018 Asertivní komunikace pro pedagogy 

 8. 11. 2018 Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže  

 23. 1. 2019 Školní zralost 

 19. 3. 2019 Základy Hejného metody na 1. stupni 

 8. 4. 2019 Úvod do polytechnického vzdělávání 
Zachová Jitka      

 2.11.2018 Boomwhackers a jejich využití na 1.stupni 
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 6. 11. 2018 Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání 

 14. 11. 2018 Právní vědomí vychovatele ŠD 
Zborková Lenka 

 5. 2. 2019 Seminář na podporu nových způsobů a cest podpory jazykového vzdělávání na 
školách 
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Prezentace školy na veřejnosti – každoroční významné aktivity 

Škola se na veřejnosti prezentuje zejména prostřednictvím svých webových stránek.  

V tomto školním roce jsme získali 2. místo v soutěži WWW ŠKOLA KLADNO 2018/2019 
o nejlepší webové stránky základních a mateřských škol na území města Kladna v kategorii “A“ 
(základní školy a základní umělecké školy). Soutěž vyhlašuje Statutární město Kladno. 

Každoroční významné aktivity pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost 

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 9. 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 4. reprezentační ples 
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Zapojení žáků do vědomostních soutěží, olympiád a projektů 

Název Stručná charakteristika Pořadatel (např. TU – třída 
II.) 

Zeměpisná 
olympiáda 

Okresní kolo vědomostní soutěže Kategorie A 16. místo 19. 
místo 
Kategorie B 23. místo 25. 
místo 
Kategorie C 10. místo 

Přírodovědný 
Klokan 

Školní kolo vědomostní soutěže  

Atletika pro 
děti 

Aktivní účast na sekcích potřebných 
k získání certifikátu – zapůjčení atletické 
sady na kvalitnější nácvik atletických 
disciplín 

 kroužek Atletika 

Florbal proti 
drogám 

Kladenská soutěž mezi školami ve florbalu 
pod záštitou primátora města Kladna 

Kanonýři – florbal 
6. místo 

Recyklohraní Ekologická sběrová soutěž Recyklohraní - projekt 

Sběr papíru Soutěž škol ve sběru papíru Středočeské sběrné suroviny 

Poznej 
Kladno 

Poznávací soutěž historie a současnost 
Kladna pro VI. třídu 

4. ZŠ Kladno 

Pohár 
městské 
policie 

Vědomostní soutěž pro VII. třídu Městská policie Kladno 

Zdravá Pětka Zapojení tříd do aktivit zaměřených na 
zdravou výživu 

Nadační fond Albert 

Logická 
olympiáda 

Logické úsudky ve všech oblastech života – 
vytipování nadaných dětí 

Menza 

Minisčítání Seznámení se se statistikou a její funkcí Statistický úřad 

Výzva pro 
chemika 

Chemický pokus - zfilmování, sestříhání a 
umístění na youtube 

Spolana Neratovice 
9. místo ze 17 přihlášených 

Finanční 
gramotnost 

Mezinárodní soutěž v aplikaci Kahoot Česká národní banka 

VZPoura 
úrazům 

Projekt VZP – prevence úrazovosti Pojišťovna VZP 

Zapojení žáků do sportovních soutěží 

Název akce Působnost 
(školní, okresní, 
republiková) 

Umístění 

Vybíjená 5. třída 5. 6. 2019 Libušín 6. místo 

Malá kopaná  4. 6. 2019 Libušín 4. místo 

Kopaná 10. 6. 2019 SK 
Kladno 

4. místo 

Malá kopaná 30. 5. 2019 
Brandýsek 

1. místo 

Dopravní soutěž 14. 5. 2019 SG 
Kladno 

6. místo 
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Dopravní soutěž 14. 5. 2019 SG 
Kladno 

8. místo 

Mc Donald Cup 24. 4. 2019 
Sletiště Kladno 

4. místo 

Mc Donald Cup 24. 4. 2019 
Sletiště Kladno 

4. místo 

Vybíjená dívky 4. 4. 2019 Sletiště 
Kladno 

9. místo 

Vybíjená chlapci 4. 4. 2019 Sletiště 
Kladno 

6. místo 

Desetiboj mladého strážníka 19. 6. 2019 
Sletiště Kladno 

13. místo 

 
Obrázek 5 VZPoura úrazům 
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Inspekční činnost České školní inspekce 

V termínu 1. 10. 2018 – 4. 10. 2018 proběhla inspekční činnost na základní škole, 
mateřské škole, školní družině a školním klubu po uplynutí šestiletého období (poslední 
inspekční šetření v roce 2012). 

Předmětem činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného ZŠ, MŠ, ŠD a ŠK podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními 
předpisy a RVP. Inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy a na portálu ČŠI – 
www.csisr.cz 

Další inspekční činnost proběhla 8. 11. 2018 na základě stížnosti na Základní školu a 
Mateřskou školu Kladno, Velvarská 1206. Při prošetření stížnosti ČŠI zjistila, že je stížnost 
v obou bodech nedůvodná. 

Kontrolní činnost  

Dne 9. 11. 2018 pracovní tým CST Consulting s.r.o. uskutečnil ve zdejší základní škole 
plánovaný Audit bezpečnosti škol spojený s penetračním testem dle VŘ. Po celodenním 
šetření na místě firma vypracovala závěrečnou zprávu s tímto výsledkem: ZŠ a MŠ Kladno, 
Velvarská 1206 vyhovuje požadavkům a doporučením ČSN 73 4400 Prevence kriminality – 
řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání školských zařízení v celém rozsahu 
s výhradami a doporučeními.  

Výhrady a doporučení se týkaly zejména rozsáhlejších investičních  realizací, které jsou 
nad rámec finančních možností školy (kamerový dohledový systém) nebo nebyly v době 
realizace budovy a jejích přístaveb požadovány (systém EPS). Jejich realizace může v budoucnu 
proběhnout pouze ve spolupráci se zřizovatelem. 

Všechny součásti školy kontrolovala dne 29. 11. 2018 také Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje a při kontrole nebyly zjištěny žádné závady v plnění povinností 
stanovených v závazných právních předpisech. 

V závěru školního roku dne 3. 6. 2019 se uskutečnil plánovaný audit GDPR, který měl 

prověřit připravenost školy na ochranu osobních údajů a provedli ho pracovníci oddělení řízení 
bezpečnostních rizik Statutárního města Kladna. Vzhledem k tomu, že nám zřizovatel zajišťuje 
nejen pověřence, ale průběžně také poskytuje veškeré informace a materiály vyplývající 
z GDPR, nebyly shledány žádné závady v dokumentaci školy. 
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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 –  pronájem nebytových prostor. 

 

Přehled hospodaření za r. 2018 
 

Dotace – kraj   r. 2018 dotace čerpání  vráceno 

mzdy                                          

 
                       11 072 

398                  

                 11 072 
098                    

                       

OON                                         119 385 119 385  

pojistné, FKSP, ONIV 4 250 896 4 250 896  

                          

 Celkem rozpočet, 
                        15 442 
679 

                 15 442 
679                            

Dotace  - MMK   r. 2018   Zisk ztráta- 

ZŠ 2 578 301,78  2 578 630   328,22 

MŠ 629 056,85 628 845 -211,85 

        

Vlastní zdroje                                                                                        náklady výnosy zisk 

  420 712,90 455 644,89 34 931,99 
 

Vedlejší hospodářská činnost     - z VHČ   škola vytvořila kladný hospodářský výsledek  56 978,- Kč   
 
Celkem škola vytvořila kladný hospodářský výsledek   92 017,26 a se souhlasem MMK přidělila v roce 
2019 do rezervního fondu 72 017,26    a do fondu odměn 20 000,- 
 
Přehled hospodaření za rok 2019 1.pololetí 
 

Dotace – kraj    dotace čerpání % 

mzdy                                          12 700 547 5 814 490  45,78 

OON                                          106 200 80 730 76.1 

pojistné 4 354 296 1 954 271 44,88 

ONIV 221 248 80 603 79 

příd.FKSP                                               254 012 115 642 45,52 

celkem    17  636 303 8 045 736 45,6 

Dotace  - MMK   náklady výnosy Zisk ztráta 

ZŠ 848 092,23 1 460 601 58,06 

MŠ 169 152,90 315 321 53,64 

     

 náklady výnosy Zisk 

Vlastní zdroje                                                                                        7 063,26 178 736,59 185 799,85 

 VHČ 3 000 36 900 33 900 
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Spolupráce se zřizovatelem 

ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 je zapojena do Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání ORP Kladno – MAP II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_47/0009080, který byl zahájen 
1. 9. 2018 a ukončen bude 31. 8. 2021. 

Cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, 
a to zejména podporou společného plánování a sdílení aktivit v území a podporou intervence 
naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a 
základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, popř. zaměstnavatelů v místě, 
zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro 
následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů 
spolupráce. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích 
pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se 
zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center v rozvoji 
gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Jedním z cílů projektu je i podpora aktivit 
vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Zřizovatel v uplynulém školním roce připravil v rámci MAPu II. pro školy řadu seminářů 
a workshopů, kterých se zúčastnili i zdejší pedagogičtí pracovníci a žáci. Všechny tyto akce 
měly kladné ohlasy. Žáky zaujaly zejména projektové dny na vybraných středních školách a 
učitelé oceňují možnosti sdílení zkušeností z praxe a vysokou úroveň lektorů. 

Rada města Kladna odsouhlasila škole investiční příspěvek ve výši 46 000,- Kč na 
pořízení průběžné myčky nádobí v předpokládané ceně 93 000,- Kč. 

Dne 20. 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. 

 
Obrázek 6 Projektový den - Střední průmyslová škola stavební, Cyrila Boudy 2954 
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Opravy a rekonstrukce v ZŠ mimo rozpočet financované Magistrátem města 
Kladna: 

- Oprava basketbalových košů na školním hřišti 

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

- Údržba školního hřiště 

- Kontrola a čištění vzduchotechniky 

- Elektrikářské práce (výměna zářivek, el. Rozvaděče) 

- Instalatérské práce 

- Čištění jímek 

Přetrvávající problémy: 

- Povrch školního dvora 

- Přechodová lávka, popř. úprava terénu mezi učebnou v přírodě a školním hřištěm 

- Vlhkost v suterénu ŠD 

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 

- Český červený kříž 

- Sokolovna Švermov 

- Dům Kultury Sítná 

- VISK 

- Descartes 

- Člověk v tísni – workshopy 
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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 2018/2019 se programu zúčastnila žákyně deváté třídy 
Kateřina Jehličková. 

- 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   

Předložené projekty 

V květnu 2019 jsme předložili MŠMT ČR projekt v rámci Výzvy Šablony II. V případě jeho 
schválení budeme moci v průběhu dalších dvou let čerpat částku 1 280 828, Kč např. na 
vybavení všech součástí školy digitálními technologiemi, podpořit učitele při jejich dalším 
vzdělávání, zrealizovat projektové dny, pomoci žákům ohroženým školním neúspěchem. 
 
 
 

Podklady pro výroční zprávu zpracovali: 

Mgr. Zdeněk Kleisner – zástupce ředitelky, koordinátor ICT, výchovný poradce 

Podklady pro zprávu o hospodaření: 

Věra Váchová – účetní 

Další podklady: 

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 

PhDr. Danuše Nábělková Peturová - předsedkyně předmětové komise jazyků a společenských 
věd 

Mgr. Daniela Opatrná – předsedkyně metodického sdružení I. stupně 

 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 zpracovala:  
Mgr. Jaroslava Kasáková 
V Kladně dne 13. 10. 2019 
 


