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„Učitelé a lékaři si zaslouží velkou lásku a úctu. Neříkej, že jim nejsi dlužen nic 
jiného kromě platu. Především jsou věci, které mají větší hodnotu, než kolik se za ně 
zaplatí. Od lékaře kupuješ věc nedozírné ceny, život a zdraví, od učitele studia hodná 
svobodného člověka a kulturu ducha. Proto jim neplatíme za věc samu, ale jen za 
jejich námahu, za to, že nám slouží, že nechají stranou své záležitosti a udělají si čas 
pro nás. Navíc se lékař i učitel často mění v přítele a víc než znalostmi, které 
prodávají, si nás zaváží svou laskavou a přátelskou vůlí. Když došlo k něčemu 
takovému, platíme sice lékaři i učiteli za jejich práci, avšak jsme jim dlužni za jejich 
náklonnost.“ 
 
          Seneca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stručná historie budovy školy 
 
Základy stavby dnešní školní budovy byly započaty 28. 8. 1899, světilo se 16. 9. 1900, 
vyučování bylo zahájeno 24. 9. 1900. V roce 1919 byl v budově proveden rozvod 
elektrického osvětlení. Telefon byl do školy zaveden v roce 1945, v roce 1951 byla 
zahájena přístavba školní jídelny. V roce 1954 byl v přízemí budovy zaveden vodovod, 
v roce 1956 byl na zahradě dokončen pavilon pro družinu mládeže a školní dílnu. V roce 
1978 se budova začala vytápět pomocí ústředního topení, do této doby se topilo v každé 
místnosti v kamnech, v roce 1981 byla zahájena přístavba žákovských šaten. V roce 1997 
se začala zavádět do jednotlivých tříd voda. 
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1.1. Základní údaje o škole:  

 
Název školy dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013 
Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno 
 
Sídlo školy: Karlovarská 150, 

          273 01 Kamenné Žehrovice 
 
Zřizovatel: Obec Kamenné Žehrovice 
          Karlovarská 6 
                  273 01 Kamenné Žehrovice 
 
Vedení školy: 
Ředitelka: Ing. Marie Kolářová 
Zástupce ředitelky: Ing. Šárka Mikovcová 
 
 
Kontaktní údaje:  
telefon:   312658070 - ředitelna 
   736752161 – ředitelka 
   736752160 – zástupce ředitelky 
   312658501 – školní jídelna 
   732362834 – hospodářka školy 
   604548022 – školní družina 
 
e - mail:          zs.kamennezehrovice@seznam.cz 
 
 

www.stránky:       www.zszehrovice.cz 

          IČO 70990701    
          
          IZO  102 102 392 
           

 
 
Obor vzdělávání: základní škola 

mailto:zs.kamennezehrovice@seznam.cz
http://www.stránky/
http://www.zszehrovice.cz/
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1.2. Pracovníci školy  
 
Pedagogičtí pracovníci 
 
 Vedení školy: 
 Ing. Marie Kolářová – ředitelka školy 
 Ing. Šárka Mikovcová – zástupce ředitelky školy 
 
 Třídní učitelé: 

           
ročník třídní učitelka 
1. Lenka Hatašová 
2. Mgr. Hana Motyčková  
3. Mgr. Hana Jelínková 
4. Bc. Marcela Hagenhoferová 
5. Mgr. Zuzana Němečková 
6. Mgr. Jindřiška Nováková 
7. Mgr. Radka Lukavská 
8. Mgr. Věra Hartlová 
9. Ing. Šárka Mikovcová 

       
Bez třídnictví 
Mgr. Petr Kratochvíl 
 
Asistentka pedagoga 
Mgr. Tereza Stříbrná 
 
Školní družina  
Jaroslava Gregorová        
 

         Provozní zaměstnanci 
Školník    Jana Gregorová (od 1. 6. 2014 Jaromíra Pačesová) 
Uklízečka   Jaromíra Pačesová (od 1. 6. 2014 Eva Bartáková) 
Hospodářka             Vladimíra Rybnikárová 
Vedoucí ŠJ   Vladimíra Rybnikárová 
Kuchařka   Dagmar Syberová 
Kuchařka   Milada Zelenková 
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1.3. Charakteristika školy: 
      
     Škola se nachází v krásné budově z roku 1900 u hlavní ulice obce. Jsme 
malá škola – taková větší rodina. Všichni se tu známe.  
      Ve škole získávají žáci úplné základní vzdělání v devíti ročnících, v každém 
ročníku je jedna třída. Školu navštěvují žáci nejen přímo z Kamenných 
Žehrovic, ale dojíždějí k nám i z okolních obcí, z Kladna a z Unhoště. Z Unhoště 
k nám dojíždějí především děti z Dětského domova. 
 
 
Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky: 
     Škola je umístěna v samostatné budově. Tato budova vždy sloužila jako 
škola. Je vytápěna plynem, kotelna je vybavena plynovým kotlem s regulací. 
V budově je umístěna i školní kuchyně a školní jídelna.  
     Škola využívá pro výuku devět kmenových učeben a jednu učebnu 
výpočetní techniky. Tato multimediální učebna je vybavena 19 počítači pro žáky 
a pro vyučující a interaktivní tabulí, k výuce kromě jiného slouží i řada 
výukových programů na CD – ROMech. Učebna byla vybudována v rámci 
projektu EU a slouží nejen k výuce informatiky, ale je využívána i v ostatních 
vyučovacích předmětech. Učebnu více využívají žáci a pedagogové z druhého 
stupně. 
     Jedna z učeben pro první stupeň byla letos vybavena další interaktivní 
tabulí, která by měla sloužit především pro výuku na prvním stupni. 
     V průběhu letních prázdnin pokračovala výmalba učeben, byl posílen rozvod 
elektrické energie do učeben, zvýšen počet zásuvek v učebnách, aby bylo 
možno v učebnách instalovat počítače. V současné době jsou počítači 
vybaveny další čtyři učebny a žáci tak mají možnost je používat podle potřeby 
během výuky. 
     Učebna první třídy byla vybavena novým barevným nábytkem tak, aby se 
prvňáčkům ve škole líbilo.  
     Šatny doznaly během prázdnin největších změn. Byly vyřezány staré, zdraví 
nebezpečné, drátěné klece. V celém prostoru byla upravena podlaha a 
položeno nové PVC. Prostor byl vybaven novými plechovými šatními skříňkami. 
     Žáci nižších ročníků mají možnost navštěvovat školní družinu, která je jim 
k dispozici ráno před vyučováním i v odpoledních hodinách. 
     Ve škole je umístěna žákovská a odborná knihovna, která slouží žákům a 
zaměstnancům školy a obecní knihovna, která slouží široké veřejnosti. 
     Škola pravidelně zajišťuje plavecký výcvik v plavecké škola Medúza na 
Kladně pro žáky 3. a 4. r. Pro zájemce z řad žáků je každoročně zajišťován 
týdenní lyžařský a snowboardový výcvik a týdenní škola v přírodě. 
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     Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a žákům je umožněno odebírat 
dotované mléko a mléčné výrobky. 
Počet tříd, počet žáků: 
     Ve školním roce 2013/2014 pracovali žáci v devíti ročnících. V každém 
ročníku byla jedna třída. 
     Na začátku školního roku navštěvovalo školu 115 žáků. Školní rok jsme 
ukončili se 119 žáky. Stejný počet žáků by měl školní rok zahájit, přestože 
odešel celkem početný devátý ročník a další žáci ukončili povinnou školní 
docházku v osmém ročníku. 
     Do prvního ročníku by v září mělo nastoupit 23 dětí. 
 
Školní vzdělávací program: 
     Ve škole vyučujeme podle ŠVP „Škola pro život“, který je platný od 3. 9. 
2007. ŠVP je zpracován podle RVP ZV a přílohy RVP ZV – LMP. 
     Od školního roku 2013/2014 byl zařazen povinně druhý cizí jazyk – v našem 
případě ruský jazyk – pro sedmý, osmý a devátý ročník v časové dotaci 2 
hodiny týdně pro každý ročník. Žákům, kteří pro poruchy učení by druhý cizí 
jazyk zvládali s obtížemi, je umožněno ve stejné týdenní časové dotaci 
prohlubovat znalosti anglického jazyka. 
 
Údaje o pracovnících školy: 

a) Personální zabezpečení ( i pracovníci ŠD a ŠK) 
  

fyzické 
osoby 

 
Přepočteno 

na celé 
úvazky 

Pedagogové 
(vč. vedení 
školy)+asistent 
pedagoga 

 
               
12+1 

 
             
11,95+0,25 

Provozní 
zaměstnanci 

  5     4,15 

Celkem         17+1 16,1+ 0,25 

 
b) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb o 

pedagogických pracovnících, v platném znění. 

     Ve škole pracovala v tomto školním roce jedna paní učitelka se 
středoškolským vzděláním, která si v loňském roce podala přihlášku ke studiu 
na vysoké škole, ale ze zdravotních důvodů studium nezahájila. V letošním roce 
si znovu přihlášku ke studiu nepodala, proto byl s touto paní učitelkou ukončen 
pracovní poměr k 30. 6. 2014 pro nesplňování předepsané kvalifikace. Další 
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paní učitelka má ukončené bakalářské studium a v září 2013 zahájila doplňující 
magisterské studium.  
     Ředitelka v prosinci 2013 ukončila doplňující studium pro ředitele škol, 
výchovná poradkyně bude doplňující studium výchovného poradenství končit 
v letošním kalendářním roce. 

 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 
     DVPP bylo v tomto školním roce zaměřeno především na rozšíření znalostí 
pedagogů pro práci s žáky s poruchami učení a s žáky s autismem. Další 
vzdělávání prohlubovalo znalosti pedagogů ve vyučovacích předmětech a 
přinášelo podněty a inspiraci pro další práci. V uvedené tabulce jsou 
absolvovaná školení uvedena chronologicky. 

 
Datum Počet 

pracovníků 
Název školení 

29. 8. 2013 1 Teaching 1st and 2nd grade primary school childern 
 1  Jak učit dyslektiky angličtinu 
27. 9. 2013 1 IMPULS – studium 

7. 10. 2013 1 PPP Kladno – školení metodiků prevence 
16. 10. 2013  1 VISK- podpora matematické gramotnosti 1. Stupeň 
23. 10. 2013 3 PPP Kladno – třídní kolektiv 
7. 11. 2013 1 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot 
7. 11. 2013 1 ICT – moderní vyučovací hodina 
12. 11. 2013 1 Spisová služba, správní řízení 
27. 11. 2013 1 VISK – řešení konfliktů ve škole 
27. 11. 2013 1 49 fyzikálních pokusů, které se nevešly do krabice od 

bot 
27. 11. 2013 1 Impuls – anglický jazyk 
28. 11. 2013 1 Nápadník do hodin ČJ 

5. a 6.12.2013 2 Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus pro 
pedagogy 

3. 2. 2014 1 Nové zákony v pedagogické praxi 
11.a12. 2. 2014 1 Screening symptomaticky poruch autistického spektra, 

škála CARS 
17. 3. 2014 1 Tereza – BOV 
19. 3. 2014 1 Setkání koordinátorů EV Středočeského kraje 
8.a 9. 4. 2014 1 Matematika pro všechny 
18. 4. 2014 1 IMPULS – studium AJ (e-learning, workshop) 
16. 4. 2014 1 Didaktika slohové úlohy 
20. 5. 2014 8 BOZP a PO 

22. 5. 2014 1 Český jazyk 
30. 5. 2014 1 IMPULS – Anglický jazyk 
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     Svou kvalifikaci si účastí na školeních zvyšovali i nepedagogičtí pracovníci 
školy. Zúčastnili se těchto akcí: 

 
Datum Počet 

pracovníků 
Téma školení 

26. 8. 2013 3 Školení pro pracovníky ŠJ 
15. 3. 2014 1 Seminář ŠJ 

20. 5. 2014 1 Seminář ŠJ 
20. 5. 2014 2 BOZP +PO 

 
Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2013/2014 
 
6. ročník Informatika    Kratochvíl   1 
hod. 
 
8. ročník Přírodovědné praktikum  Hartlová   1 
hod.   
9. ročník Seminář společenských věd Lukavská   1 
hod. 
 
     Počet hodin volitelných předmětů byl proti předchozím letům nižší, protože 
od školního roku 2013/2014 byl zaveden druhý povinný cizí jazyk v časové 
dotaci 2 hodiny týdně v sedmém, osmém a devátém ročníku. V šestém ročníku 
byla o jednu hodinu týdně navýšena časová dotace matematiky, protože sem 
byla přidána hodina finanční gramotnosti. 
 
Termíny pedagogických rad, třídních schůzek, konzultací 
 
Pedagogické rady:           28. 8. 2013 
               19. 11. 2013 
      21. 1. 2014 
      22. 4. 2014 
       18. 6. 2014 
 
Třídní schůzky      19. 9. 2013 
      21. 11. 2013 
        24. 4. 2014 
 
Konzultace:     13. 1. 2014 

         5. 6. 2014 
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Výsledky hodnocení prospěchu a chování žáků 

 
 

třída Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospěl neprospěl Snížený stupeň 
z chování 

1. 10 9 0 1 0 
2. 12 10 2 0 0 
3. 15 12 3 0 0 
4. 8 5 3 0 0 
5. 20 5 14 1 1x stupeň 2 
6. 15 2 13 0 0 
7. 7 1 6 0 4 x stupeň 2 
8. 11 0 10 1  3 x  stupeň 2 

1 x  stupeň 3 
9.  21 5 16 0 0 

 
 

Žákovská a učitelská knihovna 
     
      Ve škole je školní knihovna, která slouží žákům i pedagogům a je v ní 
celkem 4415 knihovních jednotek, z toho je 4377 knih a 38 ks audio 
dokumentů. V letošním školním roce bylo 20 přírůstků, některé byly škole 
věnovány jako dar, jiné se pořídily ze školních prostředků. Počet výpůjček se 
v letošním školním roce mírně zvýšil na 1209. Snažíme se vybírat žákům 
zajímavé tituly nebo jsme začali některé knihy objednávat v komiksovém 
vydání, což je pro žáky přitažlivější. V průběhu školního roku proběhlo 22 
vzdělávacích a výchovných akcí, z toho 8 hodin informační výchovy o nových 
zajímavých knihách. 
 
Školní parlament 
     
      Ve škole pracoval žákovský parlament. Členy byli vždy dva zvolení zástupci 
žáků každé třídy. Parlament se scházel pravidelně v průběhu školního roku. 
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Složení školské rady:  
 
Zástupci rodičů 

  Alice Neradová – předsedkyně 
            Jana Kučerová 
          Petr Staníček 

         Zástupci zřizovatele OÚ Kamenné Žehrovice 
 Jitka Majerová 
 Jan Pavliš 
  Ing. Martin Kott 

Zástupci ZŠ Kamenné Žehrovice 
  Ing. Šárka Mikovcová 
  Mgr. Radka Lukavská 
  Mgr. Hana Jelínková 

 
    Školská rada se sešla 2x během školního roku, schválila předložené 
materiály předepsané pro provoz školy a seznámila se se situací ve škole. 
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2. 1. Výchovné poradenství a práce s integrovanými 
žáky 
 
Výchovný poradce: Ing. Šárka Mikovcová  
Konzultační hodiny výchovného poradce:  
Pro rodiče - úterý 12,15-13,05 
Pro žáky a učitele – denně podle potřeby, při pedagogických poradách 
Spolupracovníci:  
p. uč. Lenka Hatašová – vedení kroužku Nápravné čtení a psaní pro 1. stupeň 
p. uč. Mgr. Radka Lukavská - vedení kroužku Kompenzační nácvik pro žáky 
2.stupně 
p. uč. Mgr. Jindřiška Nováková – školní metodik prevence 
Mgr. Stříbrná Tereza – asistent pedagoga žáka 6. třídy 
třídní učitelé 
Plán práce výchovného poradce je uložen v ředitelné školy. 
 
Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi 

 Správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze žáků s SPU - 
výchovný poradce 

 Konzultace s rodiči o výchovných problémech žáků – výchovný poradce, školní 
metodik prevence, TU 

 Konzultace IVP s třídními učiteli, rodiči a pracovnicemi poradenských zařízení 
při zavádění, změnách a hodnocení plánů – výchovný poradce, vyučující 
jednotlivých předmětů 

 Zajišťování podkladů pro vyšetření v poradenských zařízeních – TU, výchovný 
poradce 

 Zavedení funkce asistenta pedagoga  - ředitelka školy, výchovný poradce 

 Navázání spolupráce s Aplou Praha – asociace pomáhající lidem s autismem 
(besedy se žáky, s pedagogickým sborem, školení) – výchovný poradce a 
asistent pedagoga 

 Příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů - školní 
metodik prevence 

 Koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb 
– výchovný poradce 

 Zavedení pravidelných setkání se žáky 8. třídy – řešení výchovných problémů 
v této třídě – výchovný poradce, učitelé 2. stupně, školní metodik prevence 

 Spolupráce s DD Unhošť – sociálně slabí žáci 
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Integrovaní žáci ve školním roce 2013-2014 
Individuální vzdělávací plány 

            1. stupeň   10 žáků 
            2. stupeň  8 žáků 

žáci s SPU a s SPV 
            1. stupeň   5 žáků 
            2. stupeň  7 žáků 

     Škola spolupracuje s PPP Kladno, SPC Slunce Stochov, SPC Kladno, SVP 
Slaný, Apla Praha, ROSA Kladno 
Formy spolupráce: 

 školení výchovných poradců – tvorba IVP 
 školení metodika prevence 

 návštěva pracovnic poradenských zařízení, náhled do vyučovacích hodin na 
práci s integrovanými dětmi 

 spolupráce při řešení výukových a výchovných problémů 
 praxe výchovné poradkyně v PPP Kladno v rámci studia výchovného 

poradenství 

 
     Údaje o přijímacím řízení a volbě povolání  

     Vystupující žáci byli seznámeni se studijními možnostmi na jednotlivých 
středních školách v rámci třídnických hodin, kde byli informováni výchovnou 
poradkyní a zástupci středních škol. Informace se dozvídali také z nástěnek, 
letáků, informačních brožur a Atlasu škol pro Středočeský kraj a Prahu. Naše 
škola umožnila zástupcům středních škol, aby v rámci třídních schůzek 
informovali o možnostech studia žáky a jejich zákonné zástupce.  V září se 
vystupující žáci s výchovnou poradkyní zúčastnili besedy o volbě povolání na 
ÚP Kladno, v říjnu se skupina žáků zúčastnila vyšetření profesní orientace 
v PPP Kladno. Koncem kalendářního roku jsme se zúčastnili Veletrhu 
vzdělávání na Kladně a navštívili jsme Dny otevřených dveří na některých 
školách. 
     V letošním roce si žáci podávali dvě přihlášky, které dostali spolu se 
zápisovým lístkem ve škole s vysvědčením. V únoru se konala schůzka 
zákonných zástupců s výchovnou poradkyní ohledně vyplnění přihlášek a 
zápisových lístků. Kromě vycházejících žáků si mohli podat přihlášku i žáci 
pátého ročníku na víceletá gymnázia. Přijímacím řízením prošli 2 žáci a nebyli 
přijati. 

 
        Výsledky rozmisťovacího řízení ve školním roce 2013/2014 
      STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, KLADNO        3 
       STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KLADNO        1  
      STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL, STOCHOV           1  
      1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1.KŠPA), s. r. o.         1  
      SOŠ a SOU Kladno, nám. Edvarda Beneše 2353           1            
      SOŠ A SOU, U HVĚZDY 2279, KLADNO             5  
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      SOŠ A SOU DUBSKÁ 967, KLADNO                      2 
      STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A SOŠ KŘIVOKLÁT           1 
      KONZERVATOŘ J. DEYLA               1 
      SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA           2 
      SOŠ A SOU BEROUN HLINKY              1 
      STŘEDNÍ HOTELOVÁ ŠKOLA, KLADNO             1 
      SOU NOVÉ STRAŠECÍ               1 

       SOUK.SOŠ UMĚNÍ A MANAGMENTU             1 
      ANGLICKO-ČESKÉ GYMNÁZIUM, PRAHA            1 
      STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VOŠ KLADNO           1 
 

Celkem ukončilo školní docházku 24 žáků (21z 9. ročníku a 3 z 8. ročníku). Žáci 
byli umístěni na čtyřleté obory s maturitou nebo tříleté učební obory. Největší 
zájem byl v tomto školním roce o studium na SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno. 
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2.2. Prevence sociálně patologických jevů 

Školní metodik prevence: Mgr. Jindřiška Nováková 
 
     Minimální preventivní program školy je zpracovaný na základě 
metodického pokynu ministra školství mládeže a tělovýchovy k prevenci 
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a metodického pokynu ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 
školských zařízení. 
     Cíli a záměry programu jsou vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, 
k osvojení pozitivního sociálního chování, rozvoje osobnosti. Dále poskytnutí 
základních informací zaměřených na prevenci v oblasti drogových závislostí, 
alkoholismu, kouření, virtuálních drog, hazardního hráčství, kriminality a 
delikvence, záškoláctví, šikany, vandalismu a jiných forem násilného chování, 
xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. Dále formování jejich postojů 
k této problematice a získání jejich důvěry.  
     V oblasti uvedené problematiky a prevence navazujeme v odůvodněných 
případech kontakt s rodiči. Škola již několik let úspěšně spolupracuje a využívá 
pomoci pracovníků různých institucí v oblasti primární i sekundární prevence – 
např. Městského úřadu v Kladně - OSPOD, Pedagogicko-psychologické 
poradny v Kladně a Policií ČR, SZŠ Kladno atd.   
     MPP je realizován ve spolupráci se všemi pedagogy a jsou využívány 
především tyto metody:  

 Rozhovor, přednáška, beseda ve vyučovacích hodinách některých předmětů. 
 Názorné informační nástěnky k aktuálním tématům. 
 Besedy pro žáky na základě jejich zájmu a dobrovolnosti. 
 Výukové programy pro žáky vybraných věkových kategorií. 
 Poskytnutí kontaktních údajů a základních diagnostických informací rodičům. 
 Umožnění formy osobní komunikace s dětmi v případě nouze. 
 Možnost využít konzultačních hodin ŠMP – výchovné poradkyně. 
 Možnost využití schránky důvěry. 
 Využití internetu  

 
     V tomto školním roce 2013/2014 jsme kromě již zavedených akcí zastupující 
primární prevenci (např. celoškolní soutěž „Kdo si hraje, nezlobí.“, dále 
sportovní soutěže, kulturní a vzdělávací akce…) organizovali a připravili 
novinky. V primární prevenci to bylo zejména navázání spolupráce s SZŠ 
Kladno – zúčastnili jsme se projektu „Zachraň život, i ty můžeš pomoci“, a dále 
s občanským sdružením ABATOP zastoupeným panem Tomášem Řehákem, 
který na naší škole vystoupil s přednáškou „Sex, láska a AIDS.“ Také jsme se 
zapojili do projektu – edukačního programu - dotovaného předními výrobci 
hygienických potřeb pro ženy „O dospívání“. 
     V oblasti sekundární prevence jsme v letošním roce uskutečnili dva 
programy. První pro žáky I. stupně „Projekt ke snížení úrazovosti“, který se týkal 
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bezpečnosti žáků zejména o přestávkách. Byly vytvořeny pracovní listy pro 
práci třídních učitelek se žáky. Na druhém stupni jsme museli řešit velmi 
problematickou výchovnou situaci v osmém ročníku – tyto problémy vznikly 
zejména osobnostním složením třídního kolektivu. V této třídě bylo 11 žáků, 
z nichž většina přišla z jiných škol z důvodu výchovných problémů. 
     Také byl nově zřízen odkaz „Primární prevence“ na webových stránkách 
školy, kde mohou zejména rodiče najít spoustu zajímavých odkazů a informací 
týkajících se této oblasti. 
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3. Akce školy 
 
Vybrané akce 
 
EVVO – environmentální výchova 
 
     S problematikou životního prostředí a jeho ochrany se žáci seznamovali 
v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu a chemie. Poznali různé 
ekosystémy, jejich zákonitosti a podmínky vhodné pro život.  
     Škola organizovala několik sběrových akcí. Odměny pro jednotlivé žáky, 
kteří přinesli nejvíce sběru, byly motivací pro ostatní. 
     V rámci oslav jednotlivých mezinárodně uznávaných dnů podnikli žáci spolu 
s pedagogy terénní exkurzi do lesa spojenou s vypracováním pracovních listů, 
procházku v okolí Záplav spojenou s poznáváním vodního života a provedli 
také úklidovou akci v okolí školy a přilehlých místech. 
     Aby žáci poznali také jiné planety, než je ta naše (Země), vypravili se do 
Planetária Praha, kde shlédli programy vybrané tak, aby doplnily a rozšířily 
znalosti žáků získané během vyučování. 
     Podle potřeby se obnovuje materiál na nástěnkách nejen k ekologické 
výchově, ale i informace týkající se činnosti a dění na škole, které jsou důležité 
pro rodiče a pro následnou spolupráci pedagogického sboru, dětí a rodičů. 
     I v uplynulém školním roce třídili žáci odpad do připravených kontejnerů na 
plasty, papír a na školní zahradě biologický odpad. 
 

        Dopravní výchova 
                                                                    

           
     Výuce dopravní výchovy byla věnována velká pozornost v rámci školního 
vzdělávacího programu v průběhu vyučovacích hodin, do jejichž plánu práce 
byla dopravní výchova zahrnuta. Kromě této výuky se žáci 4. ročníku ve 
spolupráci s Labyrintem Kladno zúčastnili praktického výcviku na dopravním 
hřišti. Zde si v praxi ověřili své znalosti z výuky. Museli správně vjíždět na 
silnici, projíždět křižovatkami, poznávat dopravní značky apod. 
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     Znalosti z dopravní výchovy jednoznačně zvyšují bezpečnost žáku při 
pohybu na pozemních komunikacích a při jízdě na kole.  
 

        Plavecký výcvik 
 

     Plavecký výcvik zajišťovala plavecká škola Medúza, účastnili se ho žáci 3. a 
4. ročníku. Výcvik probíhal ve druhém pololetí v rozsahu 20 hodin plavání. 
Finanční náklady na výcvik hradila ze svého rozpočtu škola pouze náklady na 
dopravu na Kladno a zpět hradili rodiče dětí. 
 
 

          
        Lyžařský a snowboardový 

kurz 
 

     Lyžařský a snowboardový 
výcvik se konal ve dnech 
12.1. -18. 1.2014 v Peci 
pod Sněžkou na Husově 
boudě. Kurzu se zúčastnilo 
15 žáků pod dozorem paní 
učitelky Marcely 
Hagenhoferové a pana 
učitele Petra Kratochvíla. S 

výcvikem pomáhal jeden 
instruktor snowboardu. Žáci byli rozděleni do družstev podle zdatnosti. Kromě  
zdokonalení se v jízdě na lyžích a snowboardu se žáci dozvěděli o druzích lyží 
a jejich údržbě, navštívili bobovou dráhu v Peci pod Sněžkou. Na závěr kurzu si 
děti mohly vyzkoušet své dovednosti ve slalomu, který se uskutečnil v maskách.  
Horská služba dětem udělala přednášku o poskytování první pomoci a 
nejčastějších úrazech na horách. 
 
         
Turnaj ve stolním tenise – I. ročník 

     Pro velký zájem o tento sport, který žáci projevili při jeho hraní během 
velkých přestávek, byl zorganizován první ročník turnaje. Turnaje se zúčastnilo 
25 žáků a žákyň naší školy rozdělených do čtyř kategorií. Turnaj se odehrál 
v průběhu června. Účastníci byli rozlosování do jednotlivých zápasů, ze kterých 
vítěz postupoval do dalšího kola. Poslední tři účastníci se pak utkali „každý 
s každým“ a podle počtu získaných bodů byl určen celkový vítěz. 
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        Škola v přírodě 
 

    Škola v přírodě se konala 
ve Svoru u České Lípy ve 
dne 30. 4. - 7. 5. 2014. Akce 

se zúčastnilo 44 dětí z prvního i 
druhého stupně. Ubytováni byli 
v bungalovech a chatičkách 
v rekreačním středisku, které se 
rozkládá pod horou Klíč. V dopoledních hodinách trávily děti čas s p. učitelkami, 
odpolední program byl zajištěn kmenovými vychovateli rekreačního střediska. 
V rámci celotýdenní hry žáci plnili různé úkoly. Celodenní výlet podnikli za  
sponzorský příspěvek od firmy Rumpold do ZOO Liberec, kde se všem moc 
líbilo. Protože byli v kraji sklářů, navštívili i rodinnou sklárnu v Novém Boru, 
odkud si všichni odvezli spoustu dárečků. Školu v přírodě zajišťovaly paní 
učitelky Šárka Mikovcová a Marcela Hagenhoferová. Protože se všem ve škole 
v přírodě velmi líbilo, využijeme služeb rekreačního střediska i v příštím školním 
roce. 
 
Den u myslivců 
 
     Poslední týden školy se stále opakovalo učivo a o známky již nešlo (o 
vědomosti však ano). Proto jsme se rozhodli své vědomosti obohatit návštěvou 
hájenky v Srbech. 
     V den D vyrazila třetí třída s paní učitelkou a dozorem ráno od školy. Šli 
jsme lesní cestou okolo Velkých Záplav. Kolem půl deváté jsme dorazili na 
místo srazu v Srbech, kde na nás dle domluvy čekal jeden z myslivců. Ten nás 
zavedl do hájovny ukryté v lese, kde na nás čekali další dva myslivci a jejich 
neoddělitelný společník – pes. Poté, co nám v hájovně uvařili čaj a nabídli 
sušenky ke svačině, jsme si vyslechli základní informace o životě myslivců. 
Každý z nás si vzal na sebe mysliveckou čepici a na chvíli se z nás stali 
opravdoví myslivci. Tato proměna se umocnila ještě tím, že nás venku před 
hájovnou nechali střílet. Každý si několikrát zastřílel ze vzduchovky, paní 
učitelka dokonce z malorážky! 
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     Když jsme si střelby užili, připravili pro nás myslivci ohníček. Všichni se 
chopili klacků, napíchli buřt a chleba a šup s tím nad plamen. Někteří to 
s množstvím jídla přehnali, až se jim nechtělo jít po návratu do školy na oběd. 
     Do školy jsme se vrátili mírně unaveni z celého dne, ale s rozhodnutím, že 
takto prima strávený den v dohledné době rádi zopakujeme. 
 
 

         Recitační soutěž 
 
 

        
 
23. 4. 2014 se v naší škole konala Recitační soutěž. Celkem se zúčastnilo 33 
žáků od 1. do 9. třídy. Žáci byli rozděleni do tří kategorií: 1. - 3. r., 4. – 6. r. a  7. 
– 9. ročník. Všichni se perfektně připravili, a proto byli odměněni za snahu a 
odvahu nejen potleskem od diváků, ale i drobnými dárky.                                  
 
 

Šachový turnaj 
 
     V měsících únoru a březnu 
proběhl na naší škole šachový 
turnaj. Urputných, ale velmi zají  
mavých partií se zúčastnilo 9 žáků 
z 1. i 2. stupně. Každý hráč měl 
možnost změřit si síly s každým – 
slabším i silnějším soupeřem. Za 
výhru byly uděleny 2 body, za 
remízu 1 bod. Všichni byli 
odměněni za bojovnost a odvahu 
diplomy, drobnostmi a nějakou 

sladkostí. Snad se příští rok opět najde dostatečný počet odvážlivců a turnaj 
bude.   
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  Drakiáda 
 
     Již tradičně připravila škola ve 

spolupráci s mateřskou školou 
drakiádu nejen pro žáky školy 
a školky ale i pro širokou 
veřejnost. O připravované akci 
byly informovány i okolní školy. 
Zásobili jsme se dostatečným 

počtem balonků, bomb s plynem do 
balonků a sladkostí. Nejprve 
absolvovaly děti různé sportovní a 
vědomostní soutěže, za které je čekaly 
sladké odměny a potom dostaly 
nafouknutý balonek, na který připevnily 
připraveného dráčka. Ten, kdo neměl 
dráčka připraveného, mohl si dráčka 
zhotovit na místě. Když byli všichni dráčci upevněni na balonky, byli najednou 
vypuštěni. Každý dráček si nesl lísteček se jménem autora a prosbou o podání 
zprávy, kam až dráček doletěl. Podle zpráv, které jsme se dozvěděli, doletěli 
dráčci až do Písku, Mirovic u Písku a Čejetic v okrese Strakonice. 

 
 

   Vánoční dílny 
 
      Další již tradiční akcí školy 
jsou vánoční dílny, které 
pořádáme pro veřejnost. Žáci 
každé třídy si připravili nějaký 
výrobek, který patří k Vánocům 
nebo drobný dárek. Každý, kdo 
měl zájem, si mohl výrobek 

z připraveného materiálu na místě 
vyrobit. Ve školní jídelně bylo pro 
návštěvníky připraveno sladké i 
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slané pohoštění, vařila se pro ně káva či čaj, pro děti byl připraven sirup. 
Vánoční dílny jsou oblíbeny, každoročně přijde velký počet návštěvníků. 

  
Robotické dopoledne 
 
     Žáci školy od těch nejmladších až po ty nejstarší si mohli vyzkoušet, že to, 
co se učí ve škole, mohou použít i v praxi.  20. června 2014 k nám do školy 
přijela skupina instruktorů, která připravila pro naše žáky dopoledne plné 
vzrušení a poznání. Děti si mohli vyzkoušet sestrojit robota ze stavebnice 
Merkur, který jezdil po předem určené dráze. Dále si mohli vyzkoušet vyrobit 
blikající svítilnu a zhotovit z kartáčku na zuby autíčko na pohon z baterie. 
Děvčata dala přednost kreativní činnosti a pustila se do výstavby zámků a 
hradů z tvrzeného polystyrenu, jejichž díly si musela sama navrhnout a vyřezat. 
Všem se akce moc líbila a těšíme se na další spolupráci se ZŠ a MŠ bez 
hranic, díky jimž jsme mohli si toto dopoledne užít. Video je ke shlédnutí na 
youtube.com - Robotické dopoledne na základní škole v Kamenných 
Žehrovicích. 
 
Dílna zručnosti (10. a 11. 4. 2014) 
 
        SOU Nové Strašecí nabídlo 
žákům 7. a 8. tříd naší školy účast 
v projektu „ Dílna  zručnosti “, který 
byl realizován pod záštitou 
Evropské unie.  
   Cílem celého projektu bylo vzbudit 
u žáků zájem o technická povolání.         
   V průběhu realizace se žáci 
seznámili se základními měřidly, 
vyzkoušeli si práci s ručním 
nářadím, poznali montážní nářadí a 

vyzkoušeli si jeho použití při 
jednoduchých montážních 
úkonech. Byli účastníky při 
použití diagnostické techniky na 
motorových vozidlech. Žáci 
pracovali pod odborným vedením 
učitelů SOU Nové Strašecí. 
Doprava a stravování bylo 
zajištěno SOU Nové Strašecí a 
žáci dokonce obdrželi i pracovní 

oděvy. 
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   Všem se projekt „ Dílna zručnosti “ líbil, žáci si odnesli spoustu zážitků i 
vlastnoručně zhotovený výrobek. 
 

Absolventská slavnost 
                                                                     V pátek 13.6.2014 proběhla 

v Dělnickém domě 
absolventská slavnost. 
Přípravu zajistily paní 
učitelky Mikovcová, 
Hagenhoferová, Motyčková 
a Jelínková. Slavnostní 
odpoledne bylo zahájeno 
v 16 hod. úvodní                            
řečí paní ředitelky a třídní 
učitelky. Poté následovalo 

vystoupení žáků nižších 
ročníků.               Na začátku jsme mohli na vlastní 
uši slyšet hudební nástroj marimbu, na kterou hraje jako jeden z 15 lidí v 
 republice náš velmi nadaný žák.                                                                                                                      
     

 
 
 

     Velký ohlas mělo i vystoupení žáků ze třetí třídy, kteří připravili pásmo 
říkanek související s prázdninami. 
Na společnou notu pohody 
prázdnin jsme se naladili i 
prostřednictvím vystoupení 
žáků a učitelek, s nimiž jsme 
měli možnost rozvlnit svá těla 
do rytmu zumby. Všechny velmi 
pobavila scénka Vyšetřování 
ztráty třídní knihy v podání žáků 
9. třídy. Po několika slovech 
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paní starostky vyvrcholila slavnost šerpováním, společným přípitkem a 
shlédnutím videa odcházejících žáků, při kterém nejeden rodič uronil slzu. 
Pozvání přijali také paní učitelky, které již na naší škole nepůsobí a jako třídní 
učitelky měly děti v předchozích ročnících. Na úplný závěr proběhl malý raut, na 
kterém se svými chutnými výrobky podílely maminky vycházejících žáků. 
 
Mikuláš 
 
 

Žáky školy navštívil Mikuláš 
s andělem a čerty. Za 
krátkou básničku nebo 
písničku obdarovával děti 
sladkostmi. 

 
 
 
 
 
 
Hájenka na Mrákavách 
 
     Jeden z výletů nás zavedl koncem školního roku 2013/2014 do hájenky na 
Mrákavách. Tam jsme se seznámili s loveckými psy. Byli jsme přítomni ukázky 
jejich výcviku přímo v terénu (v lese), kde pes musel zachytit stopu zvěře a 
poslouchat povely svého pána. 
     Teorie i praxe byly velmi zajímavé a odcházeli jsme s rozhodnutím, že tam 
nejsme naposledy! 
 
 
Celoškolní hra KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ 
 
     Tradičně i v tomto školním roce se třídní kolektivy zapojily do celoškolní hry. 
Letos se její organizace ujali žáci 6. ročníku se svou třídní učitelkou. Patronem 
soutěže se pro větší atraktivnost „ujal“ kocour Garfield a spol. 
Byly připraveny zbrusu nové úkoly, během školního roku jich žáci plnili celkem 
osm.   
Seznam úkolů: 
Říjen -  měsíc dobrých skutků 

Nejvíc bodů získala třída s největším počtem řádně. 
zdokumentovaných dobrých skutků potvrzených dospělou                   
osobou 

Listopad - byl ve znamení velkého přemýšlení  
Úkolem bylo na to, jaká písmena je potřeba doplnit na vyznačená 
místa v textu tak, aby text dával smysl. 



Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno 
 

25 
 

Prosinec - se zaměřil na Vánoce 
Úkolem bylo sepsat a vysvětlit co nejvíce tradic a zvyků, které se 
váží k Vánocům 

                             Leden – ve znamení velkého sportovního svátku – Zimních olympijských her 
v Soči 

Do Soči odjelo reprezentovat naši republiku několik desítek 
sportovců. Úkolem bylo tipnout si co nejpřesněji, kolik naše 
výprava přiveze zlatých, kolik stříbrných a kolik bronzových 
medailí. 

Březen  - měsíc dvou úkolů 
1. úkolem bylo zjistit, co je na fotografii. Skrývala se na ní část 
vnitřních prostor školy. 
2. žáci naší školy se rozhodli na dálku adoptovat zvířátko 
z pražské zoo. Hlasováním se provedl výběr. Zvítězila asi díky 
svému jménu rybka Čichavec líbající. 

Duben - letos velikonoční 
Žáci byli seznámeni s významem Velikonoc, s názvy dnů 
pašijového týdne. Všichni, kteří chtěli vyhrát měli přijít v určený 
den co nejzelenější. Započítávalo se nejen oblečení, ale i 
doplňky. 

Květen  - poslední úkol 
   Poznat na čtyřech fotografiích z dětství čtyři vyučující naší školy. 

 
         KONEČNÉ POŘADÍ ROČNÍKŮ 

     1. místo 3. ročník 56 bodů 
     2. místo 7. ročník 56 bodů (při této rovnosti bodů rozhodla větší úspěšnost v průběhu soutěže) 
      3. místo 1. ročník 52 bodů 
      4. místo 4. ročník 47 bodů 
      5. místo 5. ročník 39 bodů 
      6. místo 2. ročník 36 bodů 
      7. místo 8. ročník 24 bodů 
      8. místo 9. ročník 14 bodů 

 
Přehled akcí během školního roku (vzdělávací, kulturní, sportovní, 
poznávací, relaxační) 
 
Září 
Škola hrou – zahájení školního roku formou hry, soutěží apod. 
Divadelní představení Příhody lišky Bystroušky 
 
Říjen 
COCA COLA CUP 
školní kolo PIŠQWOREK 
Drakiáda 1. stupeň + MŠ 
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Planetárium II. stupeň 
 
Listopad 
Madagaskar  - kino Hutník 
Muzikál Kocourek Modroočko 
návštěva MŠ v ZŠ 
Planetárium I. stupeň 
Florbal starší žáci  
Pišqworky – okresní kolo Rakovník  
Sběr papíru a PET lahví 
 
Prosinec 
Zpívání u stromečku 
Mikulášská nadílka v ZŠ 
Workshop Barvy 
Vánoční dílny 
 
Leden 
Lyžařský výcvik 
představení Stochov 1+2.tř. 
 
Únor 
zahájení kurzu plavání 
Zápis do 1. třídy 
Pythagoriáda 
 
Březen 
Prezentace bicích nástrojů 
9. ročník bowling, spaní ve škole 
Burza hraček 
Divadlo v MŠ - Princezna a kocourek 
Primární prevence první pomoci, Kladno 
Předškoláček 
 
Duben 
Divadlo „Ježibaba slaví Velikonoce 
Třídní výlet 3.+ 4. tř. LEGO Kladno 
Ukázka malování kraslic 
Spaní v družině 
Divadlo  O Malence - 1.+2. tř 
Sběr papíru a PET lahví 
Recitační soutěž 
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Květen 
Divadlo o pejskovi a kočičce 1+2 tř. 
Ukliďme Česko + OÚ KŽ 
Planetárium II. stupeň 
 
Červen 
Den dětí   
Pernštejni ( divadlo ) 
Divadélko pro školy Hradec Králové – „Divadlo nekouše“ – 2. stupeň 
Divadélko pro školy Hradec Králové – „Písnička pro draka“ – 1. stupeň 
rozloučení s 9. třídou v Dělnickém domě 
WORKSCHOP  - Věda a technika  
 
Třídní výlety 
1.+ 2. třída ZOO Praha 
3. třída Exkurze u myslivců 
4. třída Trampolínové centrum Kladno 
6. třída Trampolínové centrum Kladno 
9. třída školní výlet Nad starým mlýnem 
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4. Poradní orgány ve škole 
 
 
Předmětová komise cizích jazyků, společenských a přírodních věd  
 
předseda:  Mgr. R. Lukavská 
členové:  Ing. M. Kolářová, Ing. Š. Mikovcová, Mgr. V Hartlová, Mgr. J. 
Nováková, Mgr. P. Kratochvíl, Bc. M. Hagenhoferová 
 
Pedagogové se na svých schůzkách zabývali organizačními záležitostmi, 
nabídkou kulturních a vzdělávacích akcí, přípravou soutěží. Na schůzkách 
předmětové komise informovali pedagogové kolegy o poznatcích ze školení, 
kterých se zúčastnili. Některé další řešené záležitosti jsou vyjmenované 
v následujících řádcích. 
         výzdoba tříd a chodeb  
         příprava TK, KL, dotazníků 
         příprava ŽK – vyplnění, předměty, organizace vyučování  
         aktualizace sešitů – seznamy na rok 2013/2014 – pro příchozí žáky 
         spolupráce s 5. ročníkem  
         sešity na AJ – po domluvě 

         nabídka zájmových kroužků – upřesnění 

         nabídky exkurzí a akcí na 1. a 2. pololetí – podle nabídek 
        (Planetárium 2. stupeň, divadelní přestavení Příhody lišky Bystroušky aj.) 
         příprava na soutěže – např. recitační, šachy, olympiády z ČJ, M,    
         Pythagoriáda, Klokan, přírodovědná soutěž, soutěže z TV aj.                                          
         volba zástupců do školního parlamentu  
         pravidelné informace ze školení  
         příprava na TS – IVP (spolupráce mezi vyučujícími) 
                         -  klasifikace za 1/4letí (kontrolní práce) 
                         -  hodnocení tematických plánů  

               -  soutěže a olympiády  
          (OČJ, olympiáda z D, sportovní soutěže, Pišqworky atd.)  
          další vzdělávání pedagogických pracovníků – předávání zkušeností 
          příprava inventarizace 
           pravidla pro 8. ročník – dodržovat od všech pracovníků – pravidelné    
          třídnické hodiny     
          příprava recitační soutěže  
          příprava klasifikace za 2. pololetí + zhodnocení chování žáků 

          plnění tematických plánů  
          zhodnocení ŠvP, kulturních a sportovních akcí, zájmových kroužků,    
          aktivit aj. 
          pokyny pro výměnu učebnic (jejich kontrola a údržba) – nutná jednota 
          vyučujících 
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          seznam sešitů a pomůcek na příští školní rok 
          zrušení volitelných předmětů – nahrazeny povinnými předměty nebo  
          hodinami navíc 
          6. r. – Informatika 
          7. r. – Ruský jazyk 
          8. r. – Základy společenských věd 
          9. r. – Matematika 
          zhodnocení hry: Kdo si hraje, nezlobí 
          zhodnocení pravidelných třídnických hodin ( 7. a 8. ročník) 

 
 
Metodické sdružení 1. stupně 
 
předseda:  Mgr. Hana Motyčková 
členové:  Ing. Marie Kolářová, Ing. Šárka Mikovcová, Mgr. Zuzana 
Němečková, Mgr. Hana Jelínková, Bc. Marcela Hagenhoferová 
  
Členové metodického sdružení se sešli nad návrhy na školní i mimoškolní akce 
v průběhu roku, informacemi k třídním schůzkám, přípravou akcí. 
nabídka kroužků ve spolupráci s učitelkami základní školy. 
informace o školní administrativě. 
dokoupení pomůcek na výtvarnou výchovu. 
zhodnocení akce „škola hrou“ v minulém školním roce. 
projednání pracovních sešitů a učebnic. 
 akce „drakiáda“, příprava a organizace (výroba kartiček, draků a materiální 
zabezpečení). 
zájmové kroužky. 
chování žáků ve škole i mimo ni. 
ŠVP Svor – diplomy, akce, výlety 
příprava na rozloučení s žáky 9. třídy, (13. 6. 2014 od 16,00 hod. v Dělnickém 
domě). 
výběr učebnic na školní rok 2014/2015. 
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5. Zájmové kroužky ve škole  
 
Na začátku školního roku byla žákům nabídnuta řada zájmových kroužků. 
Pracovat jich ale začalo jen několik z nich, ostatní kroužky nemohly začít 
pracovat pro malý zájem žáků. 
  
Nápravné čtení a psaní – L. Hatašová (Mgr. Tereza Stříbrná) 
 
Kroužek zahájil v listopadu a pracovalo v něm 5 žáků s poruchami učení 
z prvního stupně. Kroužek byl zaměřen na procvičování a zlepšování znalostí 
zábavnou formou. V průběhu školního roku se změnila vedoucí kroužku. 
Zpočátku s dětmi pracovala paní učitelka Hatašová, kterou v měsíci květnu 
nahradila paní asistentka Mgr. Tereza Stříbrná. 
 
Přípravný kurz pro prvňáčky „Předškoláček“ – Mgr. Z. Němečková 
 
Naše škola nabízí intenzivní přípravu předškoláků na vstup do první třídy a to 
formou kurzu „Předškoláček“. Kurz probíhal od 31. 3. 2014 do 26. 5. 2014 
v budově základní školy, zúčastnilo se ho 26 budoucích prvňáčků. Program 
kurzu tvořilo osm lekcí zaměřených na rozvoj jemné motoriky, řeči a myšlení, 
sluchového vnímání a paměti, zrakového vnímání, orientace v prostoru a čase, 
na početní představy a soustředění. V rámci hodin děti plnily úkoly na 
pracovních listech, které pak dostaly ve svázané podobě jako upomínku na 
přípravný kurz. Starší děti jako dárek připravily budoucím spolužákům speciální 
číslo školního časopisu „Lišák Žehrovák“.   
Obsahová náplň : 

         31. 3.  Úvodní hodina – Škola není bludiště 
           7. 4.     Pohádková hodina 
         14. 4.  Šikulení z papíru 
         28. 4.  Matematické dovednosti 
           5. 5.  Barevný svět 
         12. 5.  Zpívánky 
         19. 5.  Čáry máry, písmenko 
         26. 5.  Předškoláček speciál 

 
Kroužky anglického jazyka – Mgr. J. Nováková 
 
     I v letošním roce na naší škole probíhaly kroužky anglického jazyka. 
Jednu skupinu dětí tvořili žáci z 1. – 3. ročníku, kteří se ještě nesetkali 
s angličtinou. Výuka obsahovala hravé prvky a nenásilným způsobem tak 
směřovala k osvojování slovní zásoby a jednoduchých frází k tomu, aby 
umožnila dětem plynulý a hladký přechod k povinné výuce anglického jazyka. 
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Druhou skupinu tvořili žáci ze 4. a 5. ročníku. Tento kroužek byl koncipován 
jako upevňování a prohlubování učiva základní školy. 

 
Kompenzační nácvik pro žáky 2. stupně – Mgr. R. Lukavská  
             
     Nabídku pravidelně navštěvovat kompenzační nácvik z ČJ dostali především 
všichni žáci 2. stupně s IVP, ale i ti, kteří měli výukové problémy, byli dlouho 
nemocní, nebo jen si potřebovali procvičit obtížnější látku. Pravidelně chodilo 
v 1. pololetí 7 žáků, ve druhém 6 žáků. Netradičními způsoby si opakovali učivo, 
četli s porozuměním, rozšiřovali si svoji slovní zásobu pomocí kvízů, 
jazykolamů, křížovek, soutěží, doplňovaček apod. 
 
Život v přírodě – turistický kroužek – Mgr. H. Jelínková 
                                                              

                                                                    Pro ty, kteří mají užší vztah 
k přírodě, je na naší škole 
organizován kroužek „Život 
v přírodě – turistický kroužek“. 
Jeho náplní je podnítit a 
prohloubit vztah dětí k přírodě a 
všem jejím součástem, tedy 
nejen k těm živým, ale i 
k neživým. Připravujeme výlety 
do přírody, různé hry, povídání 
a zábavnou formou dětem 
přibližujeme zákonitosti dění 
v přírodě. 

 
Vybíjená – Mgr. H. Motyčková 
 
    Kroužek vybíjená probíhal každé úterý od 13:00 hodin v Dělnickém domě. 
Účast žáků byla po celý rok vysoká, přibližně okolo 20-ti dětí. Soutěže ve 
vybíjené jsme se zatím nezúčastnili, protože děti se nejprve učily pravidla hry a 
pokud budou mít v dalším roce zájem, tak se soutěže zúčastníme. Kroužek byl 
velice úspěšný, podle velkého zájmu dětí. Nedošlo k žádnému úrazu a všichni 
se na kroužek těšili.  
 
Sportovní kroužek -  Mgr. P. Kratochvíl 
  
     Tento kroužek byl určen pro žáky druhého stupně a byl zaměřený na míčové 
hry. 
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Školní časopis  
 
Ve škole byl i v uplynulém školním roce vydáván školní časopis. Tvorba 
časopisu „Lišák Žehrovák“ ve školním roce 2013/2014 neprobíhala formou 
zájmového kroužku, ale prostřednictvím třídních učitelů, vyučujících českého 
jazyka a ostatních předmětů. Zapojit se mohl každý, od první až po devátou 
třídu. Školní časopis tak přinášel čtenářům nejen zpravodajství týkající se 
každodenního života školy, ale i literární a výtvarné pokusy žáků, žánr poučný i 
zábavný, názory, úvahy a komentáře. Podařilo se vydat tři čísla, která byla 
svým vzhledem i obsahem přitažlivá pro všechny čtenáře.  

 
 
              V budově školy probíhala výuka hry na klavír a na flétnu. Tuto výuku zajišťovala  
         paní učitelka ze ZUŠ Stochov. 
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6. Účast na soutěžích a olympiádách 
 
Olympiáda z českého jazyka    
 
     18 žáků z 8. a 9. tříd se zúčastnilo v prosinci základního kola Olympiády 
z českého jazyka, která se skládá z gramatické části a slohové práce. Všichni 
se snažili, aby co nejlépe vypracovali zadání a aby dokázali sami sobě, že 
dokáží znalosti z českého jazyka uplatnit i v náročnějších úlohách. Nejlepší 
z nich, Eliška Procházková z 9. r., pak školu reprezentovala v okresním kole, 
kde se v konkurenci všech ostatních škol určitě neztratila.  
 
 
Soutěž v anglickém jazyce 
 
     Letos se poprvé zástupce naší školy zúčastnil okresního kola této soutěže. 
Školní kolo proběhlo v první polovině ledna a skládalo se ze tří částí (writing, 
listenig and reading). Zúčastnila se ho většina žáků devátého ročníku. Někteří 
žáci podali velice dobré výsledky a je velká škoda, že do okresního kola může 
postoupit pouze jeden zástupce školy pro danou kategorii. Naši školu nakonec 
reprezentovala Aneta Jirouchová, která ve školním kole skončila na druhém 
místě se ztrátou jediného bodu za vítězem Tomášem Rakem, který se svého 
postupového místa vzdal. Aneta nás velmi dobře reprezentovala i v okresním 
kole. 
 
     Žáci školy se dále zúčastnili školního kola dějepisné olympiády (5 žáků), a 
těchto  sportovních akcí: 
Coca Cola Cup (kopaná pro druhý stupeň) – 13 žáků 6. – 9. ročníku Kamenné 
Žehrovice  
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Florbalový turnaj – 13 žáků 3. - 5. ročníku; Tuchlovice 6. 11. 2013 
 
Florbalový turnaj – 11 žáků 7. – 9. ročníku;  Stochov 14. 11. 2013 
 
Mc Donald Cup (kopaná pro první stupeň) – 11 žáků 1. – 3. ročníku;  Kladno  
Sletiště 24. 4. 2014 
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7. Zápis do 1. ročníku 
  

Zápis proběhl 7. 2. 2014 
v prostorách školy. 
Protože jsme letos 
očekávali větší počet 
předškoláků, probíhal 
zápis současně ve dvou 
třídách, abychom v rámci 
možností zabránili 
nepříjemně dlouhému 
čekání dětí i rodičů.  

                                                                        
 
       
     K zápisu se dostavilo 
29 dětí, u 4 zažádali rodiče 
o odklad školní docházky a 
doložili žádosti 
předepsaným 
doporučením PPP Kladno 
a pediatra. Žádostem o 
odklad ředitelka školy 
vyhověla. Dodatečně jsme 
se dozvěděli, že někteří 
předškoláci byli u zápisu 
ve více školách, u 2 dětí dali 
rodiče přednost jiné škole. Do první třídy by mělo v září nastoupit 23 dětí. 
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8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
     Během školního roku 2013/2014 provedla ČŠI ve škole jednu inspekci 
v termínu 16. až 18. a 20. září. Předmětem šetření bylo hodnocení podmínek, 
průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou podle § 174 odst. 2 
písm. b), c) a d) školského zákona. Inspekční činnost byla vykonána na podnět 
podle § 174 odst. 5 školského zákona se zaměřením na sociální klima školy a 
personální zajištění výuky. Hodnoceným obdobím byly roky 2012/2013 a 
2013/2014 k datu inspekční činnosti. 
     Ze šetření byl sepsán protokol a inspekční zpráva. Ty obsahují následující 
zjištěné nedostatky: nedostatečný přenos informací směrem k vyučujícím;  nižší 
účinnost preventivního systému vzhledem k četnosti výskytu nevhodného 
chování žáků a absence konkrétních opatření ke zlepšení chování žáků;  
nedostatek učebních pomůcek a přílišné soustředění ICT techniky do jedné 
učebny; v některých učebnách částečně nevhodný nábytek z hlediska 
antropologických požadavků. 
     Zjištěné nedostatky byly v termínu stanoveném ČŠI odstraněny. Účinnost 
preventivního systému byla zvýšena posílením dohledů, účastí pedagogů na 
školeních zaměřených na práci se žáky se SVP, byla přijata jednotná pravidla 
přístupu k žákům pro eliminaci nevhodného chování žáků.  
     Technika ICT byla do konce školního roku soustředěna do jedné učebny, ale 
v průběhu jara obdržela škola sponzorsky 10 počítačů, kterými budou od 
příštího školního roku vybaveny učebny druhého stupně včetně připojení 
k internetu (během prázdnin bylo provedeno datové připojení). 
     Od počátku kalendářního roku byla vybavena další učebna interaktivní 
tabulí, která bude převážně sloužit potřebám prvního stupně. 
     Školní nábytek byl doplněn a přeorganizován tak, aby v každé učebně byl 
vhodný nábytek různých velikostí, aby žáci měli možnost využívat takový 
nábytek, který je pro ně z antropologického hlediska vhodný. Podle finančních 
možností školy bude v budoucnu postupně dokupován nový nábytek. 
     V průběhu školního roku byla zakoupena řada nových učebních pomůcek a 
v nákupu bude dle finančních možností pokračováno i nadále. 
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9.1. Spolupráce s ostatními subjekty 
 

        Spolupráce se zřizovatelem 
 
     I letos pokračovala spolupráce 
s obcí. Financování provozu školy 
odpovídalo možnostem obce a 
umožnilo provést další zlepšení 
prostředí a vybavení školy. Ve třídě, 
kde byla v nejhorším stavu podlaha, 
byla koncem kalendářního roku tato 
podlaha kompletně vyměněna. 
Z peněz z rozpočtu obce byly 
provedeny velké změny v šatnách, 
drátěné klece byly vyřezány, 
opraveny omítky, vymalováno a 
opravená podlaha byla pokryta novým 
PVC. Další úpravy se týkaly kabelových datových rozvodů do 4 učeben 
druhého stupně a opravy elektrické instalace dle revizní zprávy. Paní starostka 
se i letos zúčastňovala akcí školy. 
 
Spolupráce s veřejností a občanskými sdruženími 
 
     Žáci školy připravili program 

k rozsvěcení vánočního 
stromečku na návsi obce a 
k otevření nově vybudovaného 
parku. Škola se podílela spolu s 
obcí a Kameňáky od Záplav na 
úklidu obce ke Dni Země. Na 
mariánské pouti se školní 
družina pochlubila svými 
výrobky. 

 
 

       Spolupráce s mateřskou školou 
 

     I v tomto školním roce pokračovala spolupráce s mateřskou školou. Na 
podzim jsme společně zorganizovali už druhý ročník drakiády. Žáci prvního a 
druhého ročníku se společně s dětmi ze školky navštívili několik divadelních 
představení, děti ze školky několikrát navštívily školu. Předškolní děti se 
zúčastňovaly kroužku Předškoláček, při kterém se ještě podrobněji seznámily 
se školou a se svou budoucí paní učitelkou. Prostřednictvím informační 
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nástěnky ve školce byli rodiče dětí ze školky průběžně informováni o akcích 
pořádaných školou. Ředitelka školy několikrát navštívila školku při jejích akcích 
a informovala rodiče o práci školy a připravovaných akcích. 
     Děti ze školní družiny vyrobily pro předškoláky malé dárečky – kožené 
talismany, které jim předali žáci 6. třídy (budou patrony příštích prvňáčků). 
 
Spolupráce se Státním archivem Kladno 
 
     Při úklidu půdy školy byla nalezena kompletní dokumentace pionýrské 
organizace při ZŠ. Tato dokumentace byla předána do Státního archivu Kladno. 
Je to jediná dochovaná dokumentace tohoto typu v kladenském okrese. 
 
Ve škole nepracuje odborová organizace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Sponzoři školy 
 
 
Reklama Šulekovi – příspěvek na šerpy pro vycházející žáky 

Zahradnictví Franc – vánoční stromeček 

firma RUMPOLD – finanční příspěvek pro děti ve škole v přírodě 2014 

Stavební firma Miloslav Poddaný – úprava terénu v areálu školy, lavičky na 
dvoře školy 

 
 
 
 
 



Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno 
 

39 
 

10. Práce školní družiny 
                            
     Školní vzdělávací program školní družiny vychází a navazuje na ŠVP ZŠ. 
Práce ve školní družině ve školním roce 2013 – 2014 se nesla pod názvem „ 
Kdo si hraje, nezlobí “ Veškerá činnost byla formována do všech typů her, 
ponejvíce práci se stavebnicí typu Lego a vše co je s ní spojeno. 
 
                                                                                                                                            
Konkrétní cíle a úkoly: 
prostřednictvím hry vytvořit u dětí 
vlastní tvořivost a rozvoj fantazie 
vést děti k aktivnímu odpočinku 
rozvíjet vhodné návyky a dovednosti 
v souladu s technickou zdatností dětí 
zaměřit práci školní družiny na 
pracovně technické činnosti  
naučit se používat co nejvíce 
technických hraček k rozvoji dovedností dítěte 

 
Charakteristika školní družiny: 
     Ve školním roce 2013 – 2014 navštěvovalo 

školní družinu 30 dětí. Provoz školní družiny 
byl každý den ráno od 6:30 hodin do 7:30 a 
odpoledne do 16:30 hodin.  

     Školní družina má k dispozici vlastní prostory 
v přízemí budovy školy. Jsou nově, moderně 
a hlavně prakticky zařízeny odpovídajícím 
nábytkem a pomůckami. Každým rokem se o 
krůček víc modernizujeme. 

     Pro hry v odpoledních hodinách využívá 
školní družina vlastní prostory a pro pobyt 
venku má k dispozici školní zahradu 
s hřištěm. Na vycházky chodí děti do 
blízkého okolí obce. 

     Podmínky bezpečnosti při pobytu ve školní družině jsou vypracovány ve 
vnitřním řádu družiny. 
 
Mimořádné akce: 
16. 4. Noc ve družině včetně stezky odvahy 
21. 5. Návštěva bowlingu na Stochově 
18. 6. Pozvánka pro motorkáře, soutěž ve stavbě Lega 
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11. Závěr 
     Vedení školy se i nadále snaží získávat nové žáky. Cestou k získávání žáků 
je hlavně změna image školy, různé akce pro žáky a veřejnost, spolupráce 
s jinými školami, snaha o zapojení do různých grantů. 
     Všichni pracovníci školy dělají vše pro vzájemnou úctu a slušnost mezi 
učiteli a žáky a kladný vztah rodičů a žáků ke škole. 
    Velký dík patří za vykonanou práci zaměstnancům školy, obci Kamenné 
Žehrovice za podporu a spolupráci, rodičům a sponzorům školy. 
 
 
 
 
         Ing. Marie Kolářová 
              ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 25. 8. 2014 
 
byla schválena školskou radou dne 24. 9. 2014 
 
předána zřizovateli dne 29. 9. 2014 
 

 
 
Přílohy: Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 
       Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb 
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Výroční zpráva o hospodaření školy 
za rok 2013 

 
 
     Škola hospodařila jako každoročně s prostředky ze státního rozpočtu, příspěvku od 
zřizovatele a výnosů z hospodářské činnosti. 
 

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu 
 

 Poskytnuto 
k 31. 12. 2013 

Čerpáno  
k 31. 12. 2013 

 
Rozdíl 

Platy 3 998 004,00 3 998 004,00 0 
OON       33 860,00      33 860,00  0 
Pojistné, 
FKSP 

1 410 814,00 1 410 814,00 0 

ONIV      90 114,00       90 114,00 0 
 

Prostředky ze státního rozpočtu byly zcela vyčerpány. 
 

Hospodaření s prostředky od zřizovatele 
 
Výdaje 

 
Knihy, kancelářské potřeby, učebnice, učební pomůcky                  98 563,75 
Spotřeba materiálu                  80 260,99 
Tiskopisy + výt. Materiál                    4 901,30 
Spotřeba vody + stočné                  63 349,00 
Elektrická energie                122 877,00 
Plyn                425 774,00 
Opravy a údržba                 177 911,70 
Cestovné                   21 396,00 
Telefonní poplatky                   24 150,36 
Poštovné                     2 300,00 
Ochrana objektu                     7 985,50 
Bankovní poplatky                       5 678,00 
Revize                    44 134,68 
Ostatní služby                  102 774,67 
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Plavecká škola ( režie + výuka)                    10 390,00 
Účetnictví a mzdová agenda                    83 376,60 
Počítačové služby, kopírování                    18 857,28 
Mzdové náklady OPPP                    24 948,00 
DVPP + školení                    26 082,00 
Ochranné pomůcky                       1 822,00 
Smluvní pojištění                      7 650,00 
Nábytek a zařízení                   199 957,62 
Ostatní                    11 635,29 
Celkem               1 566 775,47 

 
 
Výnosy 
 

Poplatky za ŠD                                    28 000,00 
Ostatní tržby                                  26 693,00 
Refundace energií                                        204,00 
Úroky                                         88,99 
Dotace od obce                            1 500 000,00 
Čerpání fondů                                 15 000,00 
Celkem                            1 570 185,99 

 
Z prostředků od zřizovatele spolu s výnosy z hospodářské činnosti nebyla menší částka 
vyčerpána. 

Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 30 359 Kč.  
           
    

Tvorba a využívání fondů 
 
FKSP 
Stav k 1. 1. 2013    17 089,32 
Příjmy      40 707,29 
Čerpání           35 436,00 
Stav k 31. 12. 2013    22 360,61   
 
Prostředky z FKSP byly čerpány převážně na stravování zaměstnanců, dále na rekreaci, 
kulturu, tělovýchovu a sport a na peněžní dary k životnímu jubileu a odchodu do 
důchodu. 
 
Rezervní fond 
Stav k 1. 1. 2013    195 690,14     
Příjmy               - 
Čerpání                        88 547,82 
Stav k 31.12.2013                 107 142,32   
V uvedené částce je zahrnut fond na keramický kroužek ve výši 1 200 Kč. 



Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno 
 

43 
 

 
 
Investiční fond 
Stav k 1. 1. 2013     74 408,50 
Stav k 31.12.2013             74 408,50  
 
 
Evropské fondy - šablony  
Příjem : 
Dotace EF celkem     213 234,05 
 
 
Výdaje: 
Mzdové náklady         44 957,00  
Zákonné soc. pojištění        15 283,00 
Zákonné soc. náklady                 449,57 
Učební pomůcky do 3 000 Kč       13 263,58 
Učební pomůcky 3 000 až 40 000 Kč     19 283,90 
Nábytek a zařízení 3 000 až 40 000 Kč              119 997,00 
Celkem                   213 234,05 
 
 
 

        Ing. Marie Kolářová 
            ředitelka školy 
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Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

v období od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2012 
 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných  
rozhodnutí o odmítnutí žádosti          0 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                   0 
c) Počet rozsudků soudů ve věci přezkoumáni zákonnosti rozhodnutí                           0 
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí                                                                             0 
e) Počet stížností podaných podle § 16a                       0 
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona                      0 

 
 
 
 
 
Ing. Marie Kolářová 
      ředitelka ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 


