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a/ Základní údaje o škole 
 
 
Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323 
 
 
Sídlo školy: Doberská 323, 272 04 Kladno 
 
 
Zřizovatel: Magistrát města Kladna 
  nám. Starosty Pavla 44 
  272 52 Kladno 
 
 
Vedení školy: Mgr. Marie Vydrová – ředitelka školy 
                        Mgr. Anna Richterová – zástupce ředitele školy 
 
 
IČO školy: 61894605 
 
 
Telefon: 312 263 087 -  ředitelna, kancelář 
   326 537 044 -  sborovna 
  312 263 901 -  školní družina 
  312 263 656 -  mateřská školka 
 
 
Fax:  312 263 904 – kancelář 
 
 
E-mail:  zs6kladno@volny.cz 
 
 
Www stránky: www.6zskladno.cz 
 
 
Školská rada: předseda Bc. Karel Albrecht 
 
 
Školní družina: Vaitova ul. 325, 272 04 Kladno 
 
 
Mateřská školka: Kořenského 380, 272 04 Kladno 
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Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323 byla ve školním roce 2005-2006 
úplnou základní školou, která měla mateřskou školu umístěnu v ulici Kořenského 380 a 
základní školu s 9ti ročníky v ulici Doberské 323  
 
Ředitelka školy:                                                   Mgr. Marie Vydrová 
Zástupce ředitele ZŠ:                                           Mgr. Anna Richterová 
Zástupce ředitele MŠ:                                          Mária Chocholáčková 
Počet žáků ZŠ celkem:                                         305 
Počet tříd ZŠ celkem:                                           15 
z toho na 1. stupni:                                                9 
z toho na 2. stupni:                                                6 
Počet učitelů celkem:                                            21 
Počet vychovatelů:                                                2 
Počet oddělení ŠD:                                                2 
Počet nekvalifikovaných učitelů:                          1 /středoškolské vzdělání/ 
Počet důchodců:                                                    2 učitelé 
                                                                              1 vychovatelka 
Mateřská dovolená:                                               1 
Hospodářka školy:                                                1 
Školnice:                                                               1 
Počet uklízeček školy:                                          4 
Údržbář školy:                                                      1 /2 hodiny denně/ 
Odborné pracovny:                                               1 menší třída pro výuku Aj 
                                                                              1 dílna 
                                                                              1 tělocvična s nářaďovnou a šatnou 
                                                                              2 počítačové pracovny / z toho 1 v budově   
                                                                                 školní družiny/ 
Školní jídelna - výdejna:                                       1 
 
Všechny velké třídy jsou třídami kmenovými a pro 2. stupeň i odbornými pracovnami 
/pracovna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu/. V budově školní družiny ve 
Vaitově ulici jsou umístěna 2 oddělení školní družiny a  dále je zde umístněna třída III.B a 
IV.B zároveň zde bylo vytvořeno odloučené pracoviště ZŠ Čimice - Praha 8 pro děti s vadami 
řeči /vedoucí Mgr. Jana Drahokoupilová/. 
Již 6 let vyučujeme v 1. třídě genetickou metodou čtení. Ve speciálních logopedických třídách 
se vyučuje nadále klasicky. Od září 2000 jsou na naší škole zřizovány od 1. třídy speciální 
třídy pro děti s vadami řeči. K 30. 6. 2006 ukončili žáci 3. a 4. ročníku této  
speciální třídy výuku logopedie a zařadili se pro školní rok 2006-2007 do běžných tříd. 
 Výuku ve čtyřech ročnících speciálních tříd zajišťovaly 2 pí. učitelky se státní zkouškou z 
logopedie a 1 pí. učitelka, která dokončuje dálkové studium speciální pedagogiky. Všechny 
pí. učitelky úzce spolupracují s logopedkami v Kladně /hospitací pí. logopedek ve třídách/, se 
Speciální základní školou v Praze Čimicích a s PPP Kladno.  
V dlouhodobém plánu školy se zaměřujeme na výuku cizích jazyků. Od 4. třídy se vyučuje 
anglický a německý jazyk, avšak v některých ročnících si žáci ani rodiče výuku Nj nepřejí. 
Přijde-li však v průběhu školního roku nový žák, který se učil německému jazyku, nemůžeme 
ho do těchto tříd přijmout. Pro zkvalitnění výuky jazyků jsou dále na 2. stupni zavedeny 
hodiny konverzace v cizím jazyce. Výuce jazyků je na škole věnována velká péče, o čemž 
svědčí i velmi dobré umístění  v okresních kolech konverzačních soutěžích . 
Další prioritou školy je výuka informatiky. Díky rodičům a sponzorským darům byla během 
prázdnin 2006 otevřena další nová počítačová učebna. Za této situace jsou na škole velmi 
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dobře vybaveny 2 učebny, které využívají žáci i v jiných předmětech. Učebny jsou využívány 
do pozdních odpoledních hodin i dětmi, které navštěvují školní klub. Počítače byly dále 
umístěny do každé kmenové třídy, takže žáci mají možnost vyhledávat informace nejen 
v počítačových učebnách, ale i ve svých třídách. Takto rozmístěné počítače, které jsou 
všechny připojeny na internet, využívají rovněž i vyučující.  
 Od letošního školního roku je výuka od 6. třídy dále zaměřena na obor ekologie 
/příprava ŠVP/. 
 Hlavním nedostatkem v naší současné práci označujeme naprosto nevyhovující 
tělocvičnu školy. K dobrým výkonům žáků by jistě přispělo vybudování nové sportovní haly 
na dvoře základní školy – jednání s MMK /výstavba nové tělocvičny by měla být zahájena 
v roce 2007/.  
 
Z m ě n y    n a   š k o l e : 
 
 Ve školním roce 2005-06 byli na škole 3 vozíčkáři a dále několik dětí 
s kombinovanými vadami. Na škole začali proto pracovat od 1. ledna 2005 asistenti 
pedagoga, kteří byli doporučeni Jedličkovým ústavem Praha. Dle rozhodnutí KÚ jsme mohli 
na škole zaměstnat pouze 3 asistenty pedagoga, kteří pak měli na starosti nejméně 2 integro-
vané děti. Finanční prostředky byly kráceny. Domníváme se, že těžce postižené dítě by mělo 
mít asistenta pouze pro svoji potřebu – pocit, že asistent odchází k jinému dítěti, je pro ně 
stresující. 
 Od 1. 2. 2006 nastoupila místo pí. učitelky Elgerové, která musela převzít úvazek 
převážně na 2. stupni, pí. učitelka M. Kropáčková /důchodkyně/. Tato pí. učitelka bude na 
škole zastupovat i nadále za pí. učitelku M. Švorcovou, která je na MD. 
 Na mateřskou dovolenou odešla v dubnu 2006 i vychovatelka ŠD pí. Radka 
Kašpárková. Nově byla přijata pí. Petra Kločková, která dokončuje vysokoškolské studium 
/volný čas dětí a mládeže/. 
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Výuka 7. – 9. tříd   
 
 
7. třída: 
- hardware a software počítače 
- seznámení s operačním systémem DOS 
- ovládání souborových manažerů 
- ovládání OS Windows 
 
8. třída: 
- psaní formátovaného textu pomocí programu MS Word 
- využití programu MS Excel k matematickým výpočtům, tvorba jednoduchých grafů 
  a tabulek 
 
9. třída: 
- tvorba vlastních WWW stránek pomocí programu MS Front Page 
- výroba krátkých animovaných filmečků 
- prezentace vlastní osoby, firmy, školy pomocí programu MS Power Point 
- tvorba diplomů a vizitek pomocí programu MS Publisher 
- úvod do programovacího jazyka HTML 
 
       Novinkou od letošního školního roku je nová počítačová učebna, která přispěla ke 
zkvalitnění výuky nejen informatiky, ale i ostatních předmětů , ve kterých se využívá. 
       Z hlediska informatiky výhoda spočívá v tom, že každý žák má svůj počítač a nemusí 
pracovat ve dvojici. To se kladně projevilo ve znalostech žáků, kteří jsou schopni danou 
problematiku lépe pochopit. Dalším neméně důležitým faktorem je práce s dataprojektorem, 
pomocí kterého je látka lépe vnímána a je názornější. 
       Nová učebna neslouží jen pro informatiku, ale i pro ostatní předměty a s počtem 24 počí- 
tačů není problém pracovat s celou třídou. Nejvíce je využívána pro výuku cizích jazyků, 
českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu a díky rychlému připojení k internetu 1Mb/s i 
k ostatním předmětům, např. občanské výchově. 
 
Kroužky  
 
        Od letošního školního roku začaly pracovat dva kroužky zaměřené na počítače. Jedním 
je kroužek počítačů a internetu, druhým kroužek práce s počítačem. Důvodem tohoto 
rozdělení byl zájem některých dětí více se seznamovat s informačními technologiemi, a to 
v kroužku práce s počítačem a na druhé straně spíše pracovat samostatně a volit si vlastní 
programy v kroužku počítačů a internetu. 
 
V kroužku internetu se práce zaměřuje: 
- ovládání programu Internet Explorer 
- orientace na webových stránkách 
- vyhledávání informací pomocí internetových vyhledavačů 
- seznámení s E.mailem, popř. jeho založení 
- jednoduchá orientace v adresářových strukturách 
- spuštění hry a její ovládání pomocí klávesnice či myši 
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Přehled povinně volitelných předmětů pro 7. - 9. třídu: 
 
7. t ř í d a  
Druhý cizí jazyk – německý 
Technické kreslení 
Seminář ze společenskovědních předmětů 
 
8. t ř í d a 
Konverzace v anglickém jazyce  
Sportovní a pohybové aktivity – 1x 
 
9. t ř í d a  
Konverzace v anglickém jazyce 
Informatika – 2x 
Nepovinný předmět - informatika 
 
 
Výchovné poradenství, práce s integrovanými dětmi 
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Hanzlíková 
Práce s integrovanými dětmi: Mgr. Jana Drahokoupilová 
                                                Dagmar Šmolíková 
                                                Petra Horynová 
Výchovná poradkyně Mgr. Lenka Hanzlíková ukončila specializační studium pro výchovné 
poradce - PC Rakovník. Ukončení proběhlo v září 2004 obhajobou diplomové práce. 
 
Vyšetření žáků:  
PPP Kladno - výukové problémy                              1 žák 
                    - vyšetření PROFI                                  2 žáci 
                    - školní zralost     ---     
                    - ADHD + vada řeči   6 žáků 
                    - kontrolní vyš. SPU   8 žáků 
                    - výchovné potíže     ---    
SPC pro děti a mládež při Jedličkově ústavu   3 žáci                                                                                                          
                        
V tomto školním roce proběhlo 5 jednání s rodiči ve výchovné komisi. Důvodem svolání   
bylo nevhodné chování, podezření z náznaků šikany, neplnění školních povinností, vulgární 
vyjadřování. Situace byla s rodiči detailně diskutována, závěry zapsány ve zprávách z těchto 
komisí, které jsou uloženy v dokumentaci školy. 
 
Pracovní náplň výchovného poradce: 
- evidence vyšetřovaných žáků a následná spolupráce s vyučujícími i rodiči 
- příprava vyšetření žáků 
- řešení výchovných problémů na škole 
- spolupráce s referátem sociálních věcí MMK 
- evidence a práce s integrovanými žáky 
- zajištění rozmisťovacího řízení 
- pohovory se žáky a rodiči vystupujících dětí 
- sledování problémových žáků, předcházení popř. řešení šikany 
- koordinace všech vyučujících při problému žáků 
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Práce výchovného poradce je projednávána na každé pedagogické radě, VP úzce spolupracuje 
s vedením školy. Mgr. Lenka Hanzlíková pracuje jako výchovný poradce 
od 1. 9. 2001.  
 
Práce s integrovanými žáky: 
 
Od 1. 9. 2004 převzala práci s integrovanými dětmi Mgr. Jana Drahokoupilová, pí. učitelka 
Jaroslava Steckovičová a Petra Horynová. V hodinách je postupováno individuálně k jedno- 
tlivým žákům, pí. učitelky využívají informací z odborných vyšetření PPP Kladno. Každý  
žák má založenu svoji kartu, kde jsou zaznamenávány jednotlivé poruchy, náprava, použití 
pomůcek i vývoj dítěte během školního roku, spolupráce s rodinou a třídními učiteli. Rodiče  
byli seznámeni s průběhem těchto hodin, byla jim nabídnuta konzultace s pedagogem i 
návštěva vyučující hodiny. Ostatní vyučující sledují práci integrovaných žáků, připravují  
si doplňování textů, používají mírnější klasifikaci. Vyučující mají vypracovány roční plány  
s ID, písemné hodnotí jejich práci. Práce s ID je projednávána na pedagogických radách. 
Dne 13.10. 2004 proběhla společná schůzka pracovníků PPP a všech pí. učitelek, které ve 
svých třídách mají integrované žáky. Ve speciálních třídách je skupinová integrace /I.B,II.B, 
III.B, IV.B/, celkový počet dalších integrovaných žáků k 15. 10. 2004 činil 22. 
Dne 14. 7. 2005 škola obdržela rozhodnutí z KÚ Střed. kraje týkající se počtu tříd pro děti 
s vadami řeči. Přesto, že ředitelství školy zažádalo včas o 4 ročníky této speciální třídy /I.B, 
II.B, III. B, IV.B/ dne 10. 6. 2005, počet tříd byl zamítnut a byly povoleny pouze tři ročníky. 
Z tohoto důvodu muselo dojít od 1. 9. 2005 ke sloučení 3. a 4. ročníku této třídy /III. B a 
IV.B/. Takováto rozhodnutí by se měla zasílat ředitelství školy včas, protože takováto změna 
zasáhne jak organizaci příštího školního roku tak i rodiče. 
 
Hodnocení práce s integrovanými  dětmi: 
 
 Děti integrované skupinově v logopedických třídách jsou vzdělávány podle osnov ZŠ 
s úlevami při vzdělávání a s větší tolerancí také v oblasti sociální. V tomto školním roce  od 
nás odcházejí žáci třetího a čtvrtého ročníku. Někteří budou integrováni individuálně v naší 
škole, pro ostatní jsme ve spolupráci s rodiči vybrali školy s menším počtem dětí ve třídě a 
podle potřeby pro ně bude vypracován IVP. 
 K dětem i k rodičům v těchto třídách je potřeba přistupovat velice citlivě a získat si 
jejich důvěru, což si myslím ve všech ročnících opravdu daří. Poznáváme to hlavně při pře-
chodu do běžné třídy nebo při přestupu na jinou školu, kdy se rodiče opakovaně radí s tříd-
ním učitelem o tom, co by bylo pro jejich dítě nejvhodnější. 
 Pokud jsou rodiny pečující a projevující zájem o školní práci svých dětí, pravidelně 
cvičí logopedii a jiné oslabené oblasti, pak jsou děti na konci 3. ročníku připraveny s odpo-
vídajícími úlevami a ohledem zvládat i vzdělávání ve větší skupině dětí. Samozřejmě zde 
hrají roli i mentální schopnosti dítěte. 
 Individuálně integrovaní žáci s SVPU mají reedukaci jednou týdně v malých skupin-
kách, kde je opravdu možné, aby každé dítě cvičilo právě ty oblasti, které má oslabené. Nej-
více účinná je reedukace na 1. stupni ZŠ. Na 2. stupni je potřeba vést děti hlavně k tomu, aby 
dokázaly své nedostatky kompenzovat – hledat ve slovnících, vytvářet si přehledy učiva apod. 
Zároveň u dětí s dyslexií vybíráme texty, které čtou rády a s porozuměním. Snažíme se, aby 
každé dítě mělo možnost zažít úspěch. 
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                      Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2005-2006 
 
                            Ve své činnosti jsme opět navázali na dlouhodobý program, který  
                      probíhá již od školního roku 1996-97. Pedagogové a žáci /19/ působí 
                      ve školním klubu Školní linka důvěry /dále jen ŠLD/ pod vedením 
                      metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. I. Nachtigalové 
                      a připravují volno časové aktivity, pondělní setkávání, aktuální nástěnku, 
                      schránku pro anonymní vyjádření, rozhlasové relace i oslovení rodičů. 
                      Každoročně připravuje ŠLD dotazník pro žáky naší 
                      školy od 3. třídy, který má sloužit ke zjištění šikany. Pokud se objeví náznak 
                      jakéhokoliv sociálně patologického jevu v chování žáků, je situace okamžitě 
                      řešena s vedením školy, výchovným poradcem, rodiči. Vážnější přestupky 
                      jsou řešeny společně s Policií ČR ve spolupráci s Odborem sociální péče 
                      a státní sociální podpory Magistrátu města Kladno. Viz zpráva výchovného  
                      poradce. 
                            . 
 
                      A. Tématické bloky s dětmi, které se uskutečnily ve školním roce 2005-06 
                        
                      I. Akce pořádané Školní linkou důvěry: 
 
                      Ř í j e n : 
                      - 19.10. 2005 "Drakiáda" /soutěž připravena pro žáky 1. stupně a žáky 
                         MŠ Kladno, Kořenského 380 – 46 soutěžících 
 
                      L i s t o p a d : 
                      - 15. 11. 2005 " Co děláme po škole" / výstava žákovských prací/, 44 žáků 

 
                      P r o s i n e c : 
                      - 5. 12. 2005 Mikulášská / nadílka připravena pro žáky 1. stupně 
                        a žáky MŠ Kladno, Kořenského 380 a ŠD/ 
 
 
                      L e d e n : 
                      - Drogy a šikana / anketa pro žáky od 3. tříd - probíhala ještě následující 
                        dva měsíce/, vyhodnocení viz samostatná příloha 
 
                      Ú n o r : 
                      - 14. 2. 2006 "Den ve společenském" - soutěž pro 1. až 9. ročník ZŠ 
 
                      B ř e z e n : 
                      - 29. 3. 2006 Turnaj v pexesu /soutěž připravena pro žáky 1. a 2. třídy/, 27 žáků 
 
                      D u b e n : 
                      - 19. 4. 2006 vynášení Moreny /průvod připraven pro žáky 1. stupně a žáky 
                         MŠ Kladno, Kořenského 380. 
  
                      Č e r v e n : 
                      - 27. a 28. 6. 2006 Olympiáda ZŠ / soutěž pro žáky 1. a 2. stupně/ 
                       



 10 

                      
                      
                      B. Jednorázové akce, které se uskutečnily ve školním roce 2005-2006 
 
                      I. Pořady pořádané Centrem drogové prevence a krizové pomoci 
                           Kladno 
 
                      - 14. 12. 2005          Drogy a co si o nich myslím                9.A, 9.B 
                      - 15. 12. 2006          Komunikační a sebepoznávací programy      8. tř. 
           - 14. 2. 2006            Zdravotní životní styl                                     5. tř. 
                                                           
                     Během přípravy akcí spolupracuje metodik prevence s vedením školy. 
                     Sdružení rodičů poskytuje finanční příspěvky na odměny pro děti. 
 
 
                     Účast metodika prevence sociálně patologických jevů na akcích:              
 
                     říjen - květen 2005/06   Seminář pro metodiky prevence       PPP Kladno 
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           P r á c e   p o r a d n í c h   o r g a n ů   n a   š k o l e : 
 
Metodické sdružení pro 1. stupeň - předsedkyně R. Bártová 
Předmětová komise spol. věd - předsedkyně I. Hofmannová 
Předmětová komise cizích jazyků - předsedkyně I. Slavíková 
Předmětová komise přírodních věd - předsedkyně D. Stárková 
 
 
H o d n o c e n í   p r á c e   M S  v e   š k o l n í m    r o c e   2 0 0 5 / 2 0 0 6 
 
Výuka na I. stupni probíhala dle učebních osnov „Základní škola – č.j. 16847/96-2“. Výuka 
probíhala podle vypracovaných tématických učebních plánů, jež vypracovali vyučující na 
začátku školního roku a v průběhu šk. roku byly doplňovány, příp. upravovány. 
 
Spolupráce učitelů s rodiči žáků byla zajištěna prostřednictvím: a/ individuálních konzultací 
              b/ notýsků a žák. knížek 
              c/ třídních schůzek 
 
Práce s integrovanými dětmi – viz hodnocení Mgr. Drahokoupilové. 
 
Po celý školní rok spolupracovaly pí. učitelky 1. stupně, dále pí. uč. s vychovatelkami ŠD, 
učitelkami MŠ a učiteli na II. stupni. 
 
Výchova k rodičovství, sexuální výchova, ochrana před drogami a šikanou byly průběžně 
zařazovány do hodin PRV, PŘ. Do hodin PŘ a Tv ve 4. a 5. ročníku byla zařazena výchova ke 
zdraví. 
 
Informace o chování člověka v zátěžových situacích byly zahrnuta do učiva PRV, PŘ, Tv. 
V měsíci červnu se žáci školy zúčastnili praktického cvičení, které zajistila SOZŚ Kladno ve 
spolupráci se záchrannou službou a hasiči. Žáci shlédli a sami si vyzkoušeli poskytnutí první 
pomoci, seznámili se s výbavou vozu záchranné služby a vozu hasičů. 
 
Žáci byli v průběhu celého školního roku seznamováni a poučováni o zásadách bezpečnosti 
v budově školy i mimo ni. Konkrétní poučení bylo každý týden projednáno a zapsáno do 
třídních knih. Pravidla bezpečnosti byla rovněž vysvětlena před zahájením plaveckého 
výcviku a před pobytem na škole v přírodě. 
 
Škola v přírodě byla zajištěna pro žáky následujících tříd: II. B., III. A a B, IV A a B, V. tř. 
Škola v přírodě se konala ve dvou termínech 5. – 11. 6.  a 11. – 17. 6. 2006 v Jindřichově u 
Jablonce n. Nisou /Jizerské hory/ - chata Javor. 
 
Většina školních výletů proběhla během pobytu žáků na škole v přírodě – výlet do ZOO a 
botanické zahrady v Liberci, Ještěd, rozhledny v okolí Jindřichova /Bramberk a Slovanka/. 
Žáci I. A a II. A navštívili vesnici řemesel a umění Ostrá u Lysé nad Labem. 
 
V měsíci prosinec a leden se konaly „Dny otevřených dveří“. Školu navštívili rodiče se svými 
dětmi, rovněž děti z MŠ. V měsíci únoru proběhl zápis žáků do budoucí první třídy. 
 
Zařazení žáků do speciálních tříd proběhlo po přijímacím řízení na víceletá gymnázia a 
v závěru školního roku. Zařazeni budou tito žáci: 
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II. B. – Jiří Florián – 9. ZŠ dyslektická třída 
III. B – Klára Jakešová – ZŠ Vinařice 
 Jan Svatoš – ZŠ Vinařice 
 Jan Procházka – ZŠ Vinařice 
IV. B – Stefan Řehák – Církevní škola Kladno 
 Petr Kokoška – Korálek 
V.tř. – David Palounek – osmileté gymnázium 
 Pavel Cejnar – Sportovní gymnázium Kladno 
 Tomáš Sklenička – Sportovní gymnázium Kladno 
 
Žáci 4. a 5. ročníku psali v pololetí a v závěru školního roku písemné práce z Čj a Ma. 
Vyučující zpracovali rozbor těchto písemných prací, práce se žáky společně opravili a 
nedostatky zařadili do opakování a procvičování učiva. 
 
Na škole pracovaly tyto kroužky: hra na zobcovou flétnu /pí. učitelka Romešová/, pohybové 
hry /pan Horyna/, stolní tenis /pan Randa/, fotbal /pan Bejbl/, cyklistika /pan Horych/, 
výtvarný /pí. učitelka Steckovičová/, keramika / pí. Podubecká/, počítače a internet /pí. 
učitelka Šmolíková/, práce s počítačem / pan učitel Albrecht/. 
Rodiče i žáci byli s prací kroužků spokojeni. Ze strany učitelů a vedoucích kroužků byla 
vznesena námitka ohledně financování kroužků /určité kroužky byly vedeny zdarma, u jiných 
byli vedoucí placeni/. Učitelé I. stupně dále doporučují na začátku září ujasnit seznam 
kroužků, zajistit vedoucího kroužku a konkrétní termín. Teprve tuto konkrétní nabídku 
oznámit žáků, a rozdat přihlášky.  
 
Kulturní akce: 
 - divadlo: Marionety – tělocvična školy 
      O perníkové chaloupce – Lampion 
      Z pohádky do pohádky – tělocvična školy 
      Jak kašpárek hastrmana ošidil 
      Krakonošův dar 
 - kino: Anděl páně 
 - Den dětí: skanzen Mayrau 
 - ukázka: Rytíři 
 - ostatní: drakiáda, pexesiáda, ekohrátky 
     mikulášská nadílka, zdobení adventních věnců, zdobení perníčků 
     vynášení Moreny 
     čarodějnický den 
 
V závěru školního roku připravili žáci s třídními pí. učitelkami besídky, které shlédli rodiče 
žáků, ale také žáci ostatních tříd /vzájemné předvedení besídek/. 
 
Sportovní akce: 
 - turnaj ve vybíjené – dívky i chlapci postup ze základního kola 
    dívky – 4. místo, chlapci – 5. místo 
 - turnaj ve fotbale McDonald´s cup – 4. místo 
 - atletická liga žáků I. stupně – škola se umístila na 8. místě 
  běh na 500 m dívky: 1. místo Veronika Vyčítalová 
              2. místo Marie Jarošová 
  běh na 50 m dívky: 2. místo Marie Jarošová 
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V závěru měsíce června se pro žáky naší školy uskutečnila soutěž v atletickém trojboji – tzv. 
„školní olympiáda“. Chlapci a děvčata skákali do dálky, házeli kriketovým míčkem a běhali 
50 m. 
 
 
Swot analýza komise společenskovědních předmětů  
 
Silné stránky: 
- uplatňování mezipředmětových vztahů na základě pružné obměny učebnic Čj a Aj 
- práce s talentovanými dětmi a ověřování si výsledků své práce na olympiádách  a soutěžích 
- práce s integrovanými dětmi 
- individuální přístup s vědomím jedinečnosti každého žáka 
- vstřícnost vůči rodičům 
- flexibilita vyučujících 
- trvalý zájem o profesionální růst 
- týmová spolupráce pedagogů a výměna zkušeností 
- ochota pedagogů ke změnám 
- spojení s praxí 
 - pravidelné zájezdy do Velké Británie 
 - dlouhodobé využívání časopisů RaR 
 - divadelní představení v Aj 
 - KMD 
 - filmová představení 
 - výuka za pomoci počítačové techniky 
 - využití internetu 
 - využití SCIO testů v přípravě na přijímací zkoušky 
 
Slabé stránky: 
- absence žákovské knihovny pro 2. stupeň z finančních a prostorových důvodů 
- nedostatek jazykových příruček a nástěnných přehledů 
- nedostatek vybavení učitelů osobními počítači 
 
Příležitosti: 
- účast v soutěžích 
- zapojení do společenského života /KIWANIS KLUB/ 
- možnost uplatnění internetových znalostí ve výuce 
- předání zkušeností ze školních i individuálních zahraničních zájezdů 
- přibližování evropským standardům 
 
Hrozby: 
- navyšování počtu žáků ve skupinách cizích jazyků 
- stále se zhoršující spolupráce rodičů se školou 
- klesající zájem žáků o individuální četbu 
- snižující se dotace počtu hodin českého jazyka 
 
Hodnocení  PK cizích jazyků ve školním roce 2005-06 
 
 Předmětová komise se ve školním roce 2005/2006 sešla celkem 4x. Již před vlastním 
začátkem školního roku nastala zodpovědná příprava skupin, učebnic, upřesňovaly se poža- 
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davky jednotlivých vyučujících na vybavení pomůckami. Byla zajištěna objednávka časopisu 
RAR. 
 Pí. učitelky si rozdělily zodpovědnost za přípravu na soutěže Aj a Nj. 
 V zimních měsících proběhlo školní kolo konverzačních soutěží v Aj a Nj. 
 Nejprve se konalo okresní kolo soutěže v Nj. Naši školu reprezentovala v kat. I.A 
Kateřina Vařeková za 7. A. Obsadila velmi pěkné 4. místo. Žákyni připravovala pí. uč. 
Steckovičová. Okresního kola soutěže v Aj se zúčastnili m. Mikolášek za 6 tř. /kat. I.A/ a G. 
Formánková z 9. B /kat. II.A/.  Získali 5. a 6. místo. V rámci okresu můžeme hodnotit jejich 
vystoupení jako úspěšná. 
 Během celého školního roku pracovali žáci 8. a 9. tř. s čas. RaR. Odběr se osvědčil, 
práce s časopisem pomáhá procvičovat hbitost, reakci dětí na konkrétní situaci, rozvíjí jejich 
řečové dovednosti. Ve školním roce 2006/2007 předpokládáme odběr v 8. 9. ročníku opět. 
 Díky výbornému vybavení školy počítači mohly pí. uč. využívat výukové programy 
Nj a Aj. Práce v hodinách je efektivnější a zajímavější. Poskytuje velké možnosti žákům 
integrovaným, kterým umožňuje individuální tempo práce. Usnadňuje hodnocení, motivuje 
k většímu zájmu o jazyk. 
 Nejdůležitějším úkolem nastupujícího roku se jistě stane příprava RVP. K tomuto 
účelu sloužilo pracovní výjezdní soustředění na Křivoklátě ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2006, kde 
komise začaly zpracovávat jednotlivé předměty. Soustředění splnilo svůj účel, čas byl využit 
efektivně. Dokončení tohoto úkolu se plánuje na podzim 2006 tak, aby vše bylo včas připra-
veno pro novou etapu práce ZŠ. 
 Závěrem lze konstatovat, že komise pracovala zodpovědně a pružně. Kladně hodno-
tíme i naši spolupráci s ostatními vyučujícími. 
         
 
Hodnocení PK přírodních věd ve školním roce 2005/06 
 
           Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 3x. 
           Na 1. schůzce byl sestaven plán PK, vytyčeny hlavní směry práce PK, řešila se 
odpovědnost v jednotě učebních plánů, sjednocení požadavků na učebnice, zavedení sešitů. 
Byl sestaven plán exkurzí, bylo řešeno využití počítačové třídy, byla provedena Swot analýza.                                                                                                                
 Na 2. schůzce byla především kontrolována příprava žáků k přijímacímu řízení a práce 
s talentovanými žáky. Žáci  byli připravováni pomocí standardních testů, sbírek a  pomocí 
materiálů získaných na setkání učitelů Čj a M základních a středních škol a materiálů 
získaných v rámci Dnů otevřených dveří. 
Byly hodnoceny písemné práce z matematiky a připravována klasifikace na 1. pololetí, 
kontrolovány naplánované exkurze, proběhlo školní kolo Pythagoriády pro 6. – 7. ročník, do 
OK postoupila jen žákyně 6. třídy G. Palmeri, OK se však z důvodu nemoci nezúčastnila. 
Proběhlo školní kolo FO, byla kontrolována účast na sportovních soutěžích. Byla věnována 
pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu a protidrogové prevenci pod vedením 
protidrogového koordinátora p. uč. Nachtigalové, kladen důraz na problematiku a práci 
s integrovanými dětmi, kde převažuje ústní zkoušení nad písemným projevem, užívání 
názorných pomůcek a nákresů, využívání nafocených materiálů. 
         Třetí schůzka hodnotila úspěch žáků v přijímacím řízení. Všichni žáci byli v 1. kole 
přijímacích zkoušek přijati na vybrané školy. Řada žáků byla přijata na základě dosaženého 
prospěchu bez přijímacích zkoušek. Byl proveden rozbor písemných prací v matematice, 
proběhla celostátní  soutěž „Klokan“ dne 17. 3. 2006 pro 5. – 9. třídu, Byla vyhodnocena 
školní soutěž matematické ligy,  byly kontrolovány plány laboratorních prací a plnění 
naplánovaných exkurzí. V rámci CO byl uskutečněn praktický výcvik „Ochrana člověka za 
mimořádných událostí“ . Tématem cvičení byla improvizovaná ochrana, únik nebezpečný 
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mimořádných událostí“ . Tématem cvičení byla improvizovaná ochrana, únik nebezpečných 
látek, živelné pohromy, varovné signály, evakuační zavazadlo. Praktickým výcvikem byla 1. 
pomoc, hasičská technika. V rámci sportovní a atletické ligy ZŠ se naše škola umístila na 11. 
místě ze 48 přihlášených škol do této soutěže a v AL ZŠ taktéž na 11. místě. Pro 1. – 9. ročník 
byla uspořádána sportovní olympiáda. Proběhla kontrola učebních plánů  a plnění učebních 
osnov. Během 2denního semináře ve dnech 27. – 29. 4. 2006 byly započaty práce na ŠVP, 
jednalo se o rozpracování základních výstupů a okruhů učiva podle RVP v jednotlivých 
předmětech. 
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Škola v přírodě a lyžařské kurzy 
 
Ve školním roce 2005-2006 se žáci naší školy zúčastnili školy v přírodě ve dvou termínech 
v měsíci červnu v Jindřichově, horské chatě Javor /5. 6. – 11. 6. 2006 a 11. 6. – 17. 6. 2006/. 
 
Ubytování ve 2 vzájemně oddělených částí budovy ve 2 až 6-ti lůžkových pokojích. Strava 
byla chutná, vyvážená v dostatečném množství, úklid  pravidelný, bez připomínek, Učebny na 
výuku nezajištěny, probíhala v jídelně a v místnosti pro  stolní tenis, při teplejším počasí byla 
výuka situována do přírody. Zdravotní problémy byly u dětí v normě.      
 
                                                                                                                                                            
Lyžařského výcviku se zúčastnilo celkem 38 žáků z 6. - 7. ročníku. 
Místo pobytu:                      Černý Důl – chata Vápenka 
Termín:                                7. 1. - 14. 1. 2006 
 
 Na lyžařský zájezd se děti připravovaly již během prosince 2005 sportovní přípravou 
v hodinách Tv, přípravou lyžařské výstroje apod. Děti využily půjčoven lyží k zapůjčení a 
následnému seřízení  vázání. 
 Lyžařský kurz proběhl v Černém Dole na chatě Vápenka, kde bylo zajištěno ubytování 
a stravování formou plné penze a celodenního pitného režimu. Chata svou polohou i 
zařízením byla k pořádání lyžařského kurzu velmi vhodná.   
 K dopravě na lyžařský výcvik jsme využili služeb soukromého dopravce Exprescar 
Kladno a zpět Osnado tour Trutnov. 
 Během lyžařského kurzu nedošlo k žádnému zranění ani onemocnění žáků. 
 Program lyžařského zájezdu: 
Celý týden probíhal základní lyžařský výcvik za velmi dobrých sněhových podmínek. 
Všechny děti zvládly základy sjezdového lyžování. K výcviku byly využívány všechny vleky 
a sedačková lanovka v areálu Skipark Černý Důl a všechny děti jízdu na vlecích velmi dobře 
zvládly. Poslední den výcviku byly uspořádány závody ve slalomu a sjezdu. Ceny na 
vyhodnocení závodů a ostatních akcí LVVZ zakoupilo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Kladno, 
Doberská 323. Proběhly i tři besedy na téma pobyt a nebezpečí hor, první pomoc, ošetření 
výstroje a výzbroje lyžaře. Celkově můžeme lyžařský kurz hodnotit jako úspěšný. 
 
 
 
Doškolovací lyžařský kurz pro žáky 7. a 9. tříd v počtu 34 dětí. 
Místo pobytu:                          Boží Dar-Geobouda 
Termín:                                    21. 1. - 27. 1. 2006 
 
Žáci spolu s instruktory zajišťovali sami snídaně, obědy a večeře byly zajištěny v hotelu 
Praha. Doškolovací kurz pořádáme již několik let, žáci využívají sjezdovek na Božím Daru i  
běžeckých tratí v celém areálu. Tento kurz velmi přispívá ke zdokonalení techniky lyžování, 
je dětmi i rodiči velmi oblíben. 
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U č e b n i c e: 
 
Ve všech třídách se vyučovalo podle platných učebnic. Průběžně se musí obnovovat učebnice, 
které mají velmi špatnou vazbu. Nové objednávky zajišťujeme nyní od nakladatelství 
FRAUS, jelikož se připravujeme na Rámcový vzdělávací program. Částka  
na ONIV byla i v letošním roce velmi nízká, můžeme koupit daleko méně učebnic a hlavně 
pomůcek než bychom potřebovali. Tento problém již několik let řešíme s rodiči a sponzory 
školy poměrně úspěšně. 
 
 
Š k o l n í   k n i h o v n a : 
 
Ve školním roce 2005-2006 je knihovna i nadále umístěna v jedné kmenové třídě, kde ji 
využívají hlavně vyučující 1. stupně /soubory knih/, při práci s integrovanými dětmi a ve 
volitelných předmětech /seminář a praktika z chemie, ekologie/ 
 
 
 
BOZP: 
 
Pravidelně jsou prováděny revize, záznamy o revizích jsou uloženy v ředitelně školy. Každý 
březen zároveň s prověrkou bezpečnosti je prováděna kontrola plánu ozdravných opatření 
/plán ozdravných opatření byl projednáván 10. 11. 2005 a 11. 4. 2006/. Dle smlouva s firmou 
pí. Raisové bylo provedeno ing. Vítězslavem Raisem proškolení vedoucích zaměstnanců, 
požární hlídky, proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP. Zaměstnanci byli proškoleni ČCK 
v oblasti zdravovědy, dokončení proškolení bude provedeno v říjnu 2006. Ing. Rais přistupuje 
k BOZP velmi zodpovědně, pravidelně kontroluje odstranění zjištěných závad nejen 
v základní škole, ale i v mateřské škole. S prací firmy pí. Raisové jsme velmi spokojeni. 
V květnu a v červnu 2006 byla provedena kontrola všech elektrických spotřebičů a zařízení 
panem Černým. 
V minulém roce bylo v budově školy bylo dokončeno vymalování  tříd a chodeb.  
Zahrada školy je každodenně využívána k pobytu dětí venku během velké přestávky. K 
aktivnímu odpočinku žáků slouží stůl na stolní tenis a překážková dráha. Velkým problémem 
zůstává stále školní hřiště, které je devastováno v odpoledních hodinách veřejností. Stejně tak 
nebyla odstraněna závada - oprava rovných střech nad chlapeckými WC. Zbourání 
nefunkčních komínů školy bylo provedeno částečně. MMK zajistil opravu okapů a svodů, 
dále odvodnění v prostoru dvora školní družiny /nové napojení odpadních vod na kanalizaci/. 
Během školního roku jsou žáci každý týden poučováni o bezpečnosti třídními učiteli, ostatní 
zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni při zahajovací pedagogické radě.  
Pracovní ochranné prostředky pro pí. uklízečky byly zakoupeny v hodnotě 590,-- Kč na 
osobu. 
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P o m ů c k y : 
 
Pro žáky 1. tříd byly zakoupeny pomůcky v hodnotě 200,-- Kč na žáka. Z rozpočtu odboru 
školství Střed. kraje byly zakoupeny mapy států , světa po 2. světové válce, Evropy, 
starověkých civilizací, zámořských objevů, středočeského regionu, soubor zlomků, cizích 
jazyků, dýchací soustava, předložky až citoslovce atd.. Z rozpočtu MMK Kladno byly 
zakoupeny nové lavice a židle , počítač, stoly do počítačové třídy, tabule, tiskárna, prosklená 
skříň.  
 
P l a v á n í : 
 
Žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili povinného plaveckého výcviku ve 2. pololetí školního roku 
2005-2006 v počtu 53 žáků. Výcvik byl kromě dopravy plně hrazen školou.  
 
O r g a n i z a c e   p ř e s t á v e k: 
 
Vyučování na škole začíná v 7.55 hod., malé přestávky trvají 10 minut, během nichž si žáci 
kupují pití z automatu a kiosku. Velkou přestávku /20 minut/ tráví děti na školním hřišti a 
školní zahradě, kde hrají různé míčové hry, využívají stůl na stolní tenis a prolézačky. 
Využívají zároveň i prostor tělocvičny, kde jsou na velkou přestávku připraveny stoly na 
stolní tenis /žáci navštěvují tělocvičnu podle tříd/. Školní hřiště je majetkem města Kladna a 
po skončení povinných hodin tělesné výchovy ve škole je plně k dispozici veřejnosti. Ta 
hřiště využívá, ale bohužel i velmi ničí /několik let zničené oplocení, poničené konstrukce na 
košíkovou/.  Magistrát města Kladna je každoročně o situaci informován, ale oprava záleží na 
rozpočtu města. 
 
Již 5 let je na škole v provozu výdejna jídla, obědy jsou dováženy z 10. ZŠ Kladno. Děti i 
rodiče jsou spokojeni. Od května 2004 byla tato školní jídelna - výdejna zařazena pod správu 
naší školy. 
 
 
D o p r a v n í   v ý c h o v a : 
 
Dopravní výchovu na škole zajišťuje pí. uč. J. Steckovičová. V květnu navštívili žáci  1. 
stupně dopravní hřiště na 12. ZŠ Kladno. V listopadu se uskutečnily 2 besedy o pravidlech 
silničního provozu s instruktorem autoškoly, byly zakončeny zkušebním testem. V lednu 
proběhla beseda s příslušníky  Policie České republiky. V květnu se uskutečnilo školní kolo 
dopravní soutěže. Naše děti se zúčastnily i okresního kola dopravní soutěže v obou 
kategoriích, kde obsadily 1. a 9. místo. 
 
 
S d r u ž e n í   r o d i č ů   p ř i   n a š í   š k o l e : 
 
Sdružení pracuje od 1. 1. 1996. Rada školy zřízena není. Zástupci jednotlivých tříd se sešli v 
tomto roce 4x. Na programu schůzek byla výroční zpráva školy a  příprava lyžařských kurzů. 
Hlavní náplní zimní schůzky byla již tradičně příprava společenského večera v restauraci U 
Zlatého selátka. Tyto večery jsou hojně navštěvovány a vždy velmi zdařilé. Letošní výtěžek 
ze společenského večera činil 34.589,-- Kč. Rodiči bylo dále odsouhlaseno, že každá rodina  
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dle možností sponzorsky přispěje do pokladny sdružení rodičů 200,-- Kč ročně – vybralo se 
celkem 51.360,-- Kč.  Na účet Sdružení rodičů přicházejí také peníze za sběr papíru  - částka 
ve výši 12.878,-- Kč. Rodiče přispívají dětem na odměny - školy v přírodě, lyžařský kurz, 
akce Školní linky důvěry, závěr školního roku apod. v celkové částce 29.864,-- Kč. Ve 
školním roce 2005-2006 zakoupili rodiče  počítač s příslušenstvím, radiomagnetofony, video 
2x, DVD 2x v celkové hodnotě 22.854,-- Kč. Pro děti zaplatili i kulturní program Jak válčili 
husité ve výši 6.600,-- Kč. Spolupráce s rodiči ve škole je velmi dobrá. Celkový zůstatek k 31. 
8. 2006 na běžném účtu činí 95.188,40 Kč. 
 
 
S p o l u p r á c e   s   M a g i s t r á t e m   m ě s t a   K l a d n a : 
 
Zástupci Magistrátu města Kladna spolupracují s vedením školy, v březnu 2006 proběhl na 
škole kontrolní den za účasti zástupců Magistrátu a jeho organizačním odborem - oddělením 
školství. Tato setkání se konají každoročně a jsou pro vedení školy přínosem. Při tomto 
setkání se daleko rychleji a účinněji řeší vzájemné problémy. Magistrát města Kladna 
poskytuje dle možností finanční prostředky, a tak pomáhá ke zlepšení pracovního prostředí 
školy. V tomto školním roce byla provedena výměna svítidel ve všech třídách základní školy i 
školní družiny, dále na chodbách a v tělocvičně. Tato rozsáhlá finančně náročná akce zlepšila 
životní prostředí v budovách základní školy. Během prázdnin bylo dokončeno vymalování a 
provedena oprava po elektroinstalaci.  
 
 
P e d a g o g i c k é   r a d y : 
 
Ve školním roce 2005-2006 se konalo 5 řádných pedagogických rad. 
Data konání: 25. 8.2005 a 30. 8. 2005 
                      10.11.2005 
                      26. 1. 2006  
                      11. 4. 2006 
                      22. 6. 2006  
Mimořádná pedagogická rada: 20. 9. 2005   
Zápisy z konání pedagogických rad jsou pravidelně vedeny ve zvláštním sešitě. Obsahem 
jednání jsou aktuální otázky z oblasti výchovně vzdělávací práce - Výchova k volbě povolání, 
vzdělávání učitelů /Věstník MŠMT, srpen 2001, sešit 8/,  Jednotný postup při omlouvání a 
uvolňování žáků z vyučování /Věstník MŠMT, březen 2002, sešit 3/, Jak se chovat v situacích 
ohrožení, Informační gramotnost . V uplynulém školním roce byla věnována velká pozornost 
Rámcovému vzdělávacímu programu a přípravě Školního vzdělávacího programu. 
Pedagogové byli dle možností vysíláni na školení, kde se s touto problematikou podrobněji 
seznamovali.27. 4. a 28. 4. 2006 se vyučující základní školy zúčastnili praktického semináře 
Příprava ŠVP školy. Seminář proběhl v areálu Kolečko – Křivoklát. Listopadová a lednová 
pedagogická rada se dále hlavně zabývala Školským zákonem č. 561, Zákonem o 
pedagogických pracovnících č. 563 a Vyhláškou o základním vzdělávání z 18. 1. 2005.  Dále 
jsou pravidelně zařazeny závěry z hospitací, informace výchovného poradce a protidrogového 
koordinátora, bezpečnost práce, 
práce poradních orgánů na škole, hospodaření školy, sledování prospěchu a chování žáků. Na 
každé pedagogické radě podávají informace vyučující ve speciálních třídách pro děti s vadami 
řeči, informace ze speciální školy v Čimicích a závěry kladenských logopedek, které 
v průběhu školního roku navštěvují logopedické třídy a spolupracují s TU.  V tomto školním 
roce byla kontrolní činnost zaměřena na dodržování osnov a tématických plánů, 
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poznání stylu práce učitele /genetická metoda čtení v 1. třídě, práce ve speciální třídě pro děti 
s vadami řeči, poznání třídního kolektivu a řešení problémů ve třídách, na kvalitu přípravy 
žáků k přijímacím zkouškám. Vedení školy spolu s poradními orgány školy zadalo v průběhu 
roku písemné práce z matematiky, českého jazyka a cizích jazyků. Výchovný poradce i 
protidrogový koordinátor pravidelně informují o situaci na škole, o připravovaných akcích. K 
pravidelným bodům PR patří proškolení o bezpečnosti práce, pracovní a organizační řád, 
školní řád, řády pracoven, požární ochrana. O proškolení je vždy veden zápis /I. Slavíková - 
bezpečnostní technik/. 
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F K S P : 
 
Částka k 30. 6. 2005                                                   60.667,86 Kč 
Částka k 1. 1. 2006                                                     68.776,28 Kč 
Částka k 30. 6. 2006                                                   61.600,28 Kč 
 
Peněz bylo použito na sportovní a rehabilitační činnost, příspěvky na obědy, setkání s 
důchodci s kulturním programem.  Dle zásad o hospodaření je přispíváno na pracovní výročí, 
životní výročí,  ozdravné pobyty dětem zaměstnanců, zaměstnancům, nákup vitamínů. 
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Hodnocení práce školní družiny 
 
 V roce 2005-2006 navštěvovalo školní družinu 60 dětí s pravidelnou docházkou. Jsou 
naplněna dvě oddělení. 
 Provoz školní družiny je každý den od 6.30 do 9.00 hod. – ranní družina a od 11.30 do 
16.00 hod. – odpolední družina. 
 Školní družina je umístěna ve vilce se zahradou pod školou. Jsou zde obě oddělení 
pohromadě. Práce je organizována podle činností, podle zájmu dětí a podle počasí /ročního 
období/. Školní družinu navštěvovalo i 31 dětí z vyrovnávacích tříd /z toho 13 dětí nepravi-
delně/. Sladění činnosti družiny s problémy těchto dětí je velmi náročná a citlivá práce. 
Některé děti těžko chápou problémy svých kamarádů. 
 První den školního roku proběhl zápis do družiny a další den byl již normální provoz. 
V poledních hodinách zajišťuje družina doprovod dětí na obědy a to po čtvrté a páté vyučo-
vací hodině. V prvním termínu končí dětí více a tak odcházejí na oběd s dětmi obě vychova-
telky. Po páté vyučovací hodině zajišťuje obědy jedna vychovatelka. Druhá má na starosti 
zajištění odpolední činnosti dětí a to její odpočinkové části /polední klid/. Odchod dětí na 
odpolední vyučování zajišťujeme doprovodem na určené místo - do hlavní budovy, tělocvič-
ny, počítačové třídy. Odchod dětí na zájmové kroužky si zajišťují vyučující sami. 
 K činnosti družiny využíváme zahradu, počítačovou třídu v ŠD a klubovny ŠD. Pokud 
to jen trochu jde, jsme v zahradě nebo na vycházce v lese. Pro děti má pobyt na zdravém 
vzduchu velký význam. Při vycházkách sbíráme přírodniny a potom je sušíme a používáme 
k další výtvarné činnosti. Na vycházkách hrajeme různé hry, sportujeme, učíme se orientaci, 
poznáváme přírodu. 
 Při výtvarné činnosti pracujeme s různými materiály – vlnou, látkou, papírem, přírod-
ninami. Děti pracují hodně s nůžkami, jehlou, nití, lepidlem, temperami, vodovými barvami, 
učí se míchání barev, zapouštění barev, modelují, naučily se háčkovat, plést, drhání. Zajišťu-
jeme základní kola některých soutěží vyhlášených pro školu např. Požární výchova, Zlatá  
tlapka, Namaluj hřiště, Malování na chodníku, ale vyhlašujeme i svá témata. Na vyhodnocení 
se podílejí děti sami. Každá práce  je očíslována a každé dítě napíše jedno číslo práce, které si 
myslí, že je nejlepší. Pomáhají nám i rodiče, tak jak přicházejí do družiny si pro děti. Než se 
dítě oblékne, doprovod zatím vybere nejhezčí obrázek. 
 K tělovýchovné činnosti využíváme nejvíce zahradu školní družiny a vycházek do le- 
sa. V zahradě jsme od příchodu ze školy do 14. hodiny, kdy odcházíme do lesa. Od září  2005 
se nám zmenšil prostor zahrady, proto musíme přecházet na školní zahradu, což nám z časo-
vých důvodů nevyhovuje. Některé dny musíme zůstat jen v zahradě. Je to v době, kdy mají 
děti kroužky nebo odpolední vyučování. Děti školní družiny umí dobře házet a chytat míč, 
skákat přes švihadlo, házet na dálku a na cíl, běhat, chodit po kladině, driblovat míčem, hrát 
vybíjenou, kopanou hrají i děvčata. V lese běháme, házíme na dálku a na cíl, učíme se orien-
taci v terénu a práci s mapou a buzolou, hrajeme  různé hry. Při sportu se děti nejlépe učí žít 
v kolektivu, brát ohled na druhé, ale i být sám sebou, vážit si druhých i sám sebe, touze 
vyhrát, ale i umění prohrát. Protože kolektiv družiny je velký a různorodý, děti mají příleži-
tost a naučí se komunikovat mladší se staršími a opačně, pomáhat si, učí se pomoci druhým 
dát, ale i pomoc druhých přijímat. 
 Na činnost družiny má vliv složení kolektivu dětí, roční období, ale také vybavení 
školní družiny, prostor , ve kterém děti pracují, hrají si a sportují. Na rozmanitosti práce má 
velký vliv počítačová třída v prostorách školní družiny. Velkým problémem jsou šatny dětí. 
Jsou umístěny pouze v chodbě. Každé dítě musí mít alespoň svůj věšák na sáček s bačkorami, 
pracovním převlečením a na bundu s čepicí. Dalším problémem je uložení aktovek a uložení 
náhradních bot na vycházky a do her. 
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PODZIM  
 
 Začátek školního roku a všechny problémy s ním. Seznámení dětí v kolektivu. Zařa-
zení prvňáčků do kolektivu. Zopakovat si pravidla a podmínky pobytu i práce ve školní dru-
žině. Ze sportovních činností navazujeme na letní činnost dětí a děláme běh na 30 a 60 m, 
vytrvalostní běh, hod míčkem s rozběhem, chytání a házení míče, přihrávání míče, běh se 
startem, skok přes švihadlo, skok přes gumu, sportovní hry, míčové hry, pravidla sportovních 
her a smysl pro jejich dodržování. Seznamovací hry pro 1. třídu, závodivé hry v družstvech, 
hry v lese. Jako první námět malování je zážitek z prázdnin. Koupání, turistika, prázdniny u 
babičky, hry, noví přátelé. Barevná příroda má vliv na celou podzimní činnost. Malování pří-
rody a to jak se s podzimem mění barevnost listů, zde se děti učí míchání a zapouštění barev. 
Ruční práce /získávání jemné motoriky/ háčkování, drhání – základy i jednoduché výrobky. 
 
Hlavní témata: 

• Vystřihovánky – práce s nůžkami a vodovými barvami /auto, medvěd, míč, motýl, 
jablka/ 

• Koláž –  váza /dokreslit květiny/, lisované listy /strašidýlka, zvířátka/ 
• Záložka  - medvídek 
• Malba vodovkami – hříbek se šnekem, šípky ve váze, zapouštění barev do klovatiny 

/ovoce/ 
• Práce s barevným papírem – ježek s jablíčkem, mísa, pavoučí rodinka 
• Trhaný papír – sova 
• Listy – zapouštění barev 
• Otisky korkovým špuntem /hroznové víno/ 
• Otisky listů – strom 
• Vizovické těsto – ježek /natírání speciálními barvami/ 
• Drakiáda – výroba draků, výzdoba ŠD 
• Soutěž „Tažní ptáci“ – příprava 
• Stojánek – veverka, zajíc 
• Práce z přírodnin – ptáček v hnízdě 
• Tiskání houbičkou 

 
ZIMA  

 
 V případě, že napadne sníh , jsme stále venku, V lese nebo na zahradě. Stavíme 
sněhuláky a různé stavby ze sněhu, učíme se házet koulí na dálku i na cíl. Nebo jen tak 
běháme a dovádíme na sněhu, hrajeme různé hry. Na vycházkách chodíme na klouzačky, 
zamrzlý rybník, bobovat. Pozorujeme zimní přírodu a povídáme si o ní. Krmíme zvířátka 
v lese, ptáčky v zahradě. Před Štědrým dnem děláme stromeček pro zvířátka. V lese pozoru-
jeme stopy zvěře na sněhu, hrajeme různé hry, závodíme. Zima je období výroby různých 
vánočních dárků a ozdůbek, přáníček a předmětů. Čert a Mikuláš – přišel k nám Mikuláš 
s andělem a partou čertů. Přinesl koš plný ovoce a čokoládových drobností. S dětmi jsme si 
pro něj připravili mikulášskou besídku. Básničky, písničky, koledy a povídání. Každé dítě si 
muselo svůj dárek zasloužit tím, co umí. Třeba i zacvičením. V případě, že strach byl moc 
velký, nikoho jsme nenutili a s básničkou nebo písničkou jsme mu pomohli všichni. Mikuláš 
si pro nás připravili starší spolužáci a celé odpoledne bylo veselo. Před Štědrým dnem jsme 
ozdobili vánoční stromeček a děti si po něj připravily dárky pro své kamarády. V posledních 
dnech před prázdninami jsme si zopakovali koledy. Před Štědrým dnem jsme poseděli  u  
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stromečku, zazpívali jsme si všechny koledy co známe a řekli tolik básniček o vánocích, 
sněhu, zimě a zimních radovánkách, že se nám nechtělo ani domů. Děti si přinesly od mami-
nek napečené cukroví a některé maminky tam zůstaly s námi. 
 Ale zima pokračuje i po vánocích. To hodně malujeme zimní krajinu, sněhuláky, 
zimní sporty. V únoru je svátek Valentýna, To děti rády vyrábějí různá přáníčka, dárky a 
srdíčka pro ty, koho mají rády. 
 
Hlavní témata: 

• Práce s krepovým papírem a vatou – Mikuláš 
• Práce s barevným papírem – stromeček /vystřihování vánočních ozdob/ 
• Práce s inkoustem a zmizíkem – stromeček 
• Práce s třpytivými lepidly – andělíček 
• Práce s papírem – houpací tučňák, lyžař 
• Malba s temperovými barvami – zimní sporty, zimní krajina, bruslařka, kašpárek, 

ilustrace k pohádkám 
• Vystřihovánka – čert, čertova krabička, sněhová vločka, větrný mlýn /kovové sponky/ 
• Vystřihovánka podle šablon – čert, Mikuláš 
• Výzdoba ŠD – zdobení vánočního stromečku /slaměné ozdoby/, výroba papírových 

ozdob /hvězdička s oříškem, andělíček/, sypání ozdob barevným pískem 
• Vánoční přáníčka – vizovické těsto, zdobení vatou, kůží, temperovými barvami 
• Koláž – krmítka s ptáčkem, sněhulák /trhaný papír/ 
• Sněhulák – vystřihovánka /proplétání vlnou/, stojánek /práce s papírem a látkou/ 
• Obličej s čepicí a šálou – přetírání voskovek vodovými barvami, barevný a krepový 

papír 
• Výroba zvířátek v zoo 

 
 
 

JARO 
 
 To už zase můžeme hodně ven, do lesa i do zahrady, ale hlavním cílem jsou 
velikonoce. Výroba velikonočních přáníček, zajíčků, košíčků, slepiček a všech symbolů jara a 
velikonoc. Malujeme jarní květiny tak jak v přírodě rozkvétají. Většinou podle skutečnosti, 
někdy podle obrázků. Začínáme sněženkami, bledule, kočičky, narcisky, tulipány, šeřík, 
pampelišky, rozkvetlý strom, pivoňky. Morena a vynášení zimy, čarodějnice jako vystřiho-
vánka v kombinaci s vlnou, to vše patří do jarních prací. Povídání o velikonocích, koledy, 
básničky, naučit se uplést hodovačku, to všechno jsme stačili během jara a přípravy na veli-
konoce. Na konci dubna jsou čarodějnice. Velice pěkné obrázky malují i ti nejmenší. Vystři-
hávané figurky, loutky, malé čarodějnice z kaštanů, to všechno děti baví vyrábět. Miss 
čarodějnice se jmenovalo vyhodnocení nejlepších prací. K jaru patří i Den země. Ten jsme 
oslavili spoustou veselých soutěží a závodů. Na vycházkách v lese jsme si povídali o tom, co 
znamená, jak chránit přírodu, jak a čím se příroda ničí. Také jsme hráli hry, co do lesa ne-
patří. Tentokrát jsme se pustili i do prořezávání zahrady a jejich málo průhledných koutů. 
 
Hlavní témata: 

• Malba temperovými barvami – sněženky, kočičky ve váze, papírová vajíčka /zapouš-
tění barev/, vymýšlení různých ornamentů, zlatý déšť /zdobení vázy různými techni-
kami/, jarní květiny 

• Mačkaný papír – rozkvetlý strom 
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• Vystřihovánky – sněženka, zajíc s mrkví 
• Zápich – zajíc, stonožka /těstoviny, špejle, papír/ 
• Práce s papírem – plastická dekorace /narciska/ 
• Práce s vlnou a papírem – beránek 
• Práce s trhaným papírem – zajíc, kuře 
• Zdobení velikonočních kraslic – rozehřátým voskem, malba temperami, zdobení 

těstovinami 
• Velikonoční přání – drcené skořápky 
• Přání ke Dni matek- lepení koleček z plsti, otvírací květina 
• Stojánek na vajíčka – košíček, zajíček 
• Práce s hravou kukuřicí . motýl, šeřík, květiny 

 
 

LÉTO  
 
 Sluníčko, teplo, vycházky a hry. Den dětí proběhl v duchu her a soutěží o ceny. Také 
sportovní družinové klání probíhalo několik dnů. Děti baví soutěžit a sportovat, letní dny jsou 
k tomu nejpříhodnější, tak si hrajeme a sportujeme celá odpoledne. Někdy za odměnu, ale 
většinou pro radost. Některá sportovní klání jsme museli odložit z důvodů velmi vysokých 
teplot 
 
Hlavní témata: 

• Vystřihovánka – hodiny 
• Práce s papírem – létající balón /papír a provázek/ 
• Kreslení v přírodě – budova ŠD, okolí školy 
• Skládanky z papíru – vlaštovky. Lodičky 
• Koláž – parník na moři 
• Malba temperami – těšíme se na prázdniny 
• Malba křídami – portrét 

 
 

PREZENTACE ŠD 
 
 Každou práci, kterou dítě vyrobí, má vystavenou na výstavce nebo na nástěnce. 
Rodiče tak mají přehled o práce školní družiny. Dítě se může ihned pochlubit mamince jak je 
šikovné, co umí. Nástěnky se mění tak, jak pracujeme. Po určitém období vyhodnotíme 
nejlepší práce. Děti si většinou odnesou své práce domů. S novou činností vystavujeme nové 
výrobky, výkresy. Z nejhezčích prací a výrobků je uspořádána velká výstavka na začátku 
školního roku všude ve školní družině - na nástěnkách, na stěnách, na oknech. V tuto dobu 
sem přijde nejvíce rodičů a jsou obklopeni prací svých dětí. Na děti i rodiče to působí velmi 
dobře. Povídají si nad obrázky, vypráví si o nich. Výroba adventních věnců a  stojánků – 
připraveno pro rodiče s dětmi s pozváním pro mateřskou školku, výroba dárků pro děti MŠW 
při návštěvě školy a školní družiny, výroba dárků k zápisu do 1. třídy. 
 Po celou odpolední činnost dětí je nejdůležitější dobrý kolektiv a pokud je to možné 
dopřát dětem volnost a odpočinek. Děti si rády hrají v menších skupinkách. Některé děti mají 
problémy zařadit se do kolektivu a do her. Vyhledávají různá zákoutí a samotu. Takové dítě 
musíme taktně do práce i kolektivu zařadit. Snažíme se učit děti přátelství a kamarádství. 
Musíme řešit mnoho kázeňských přestupků. Musíme si najít čas na individuelní přístup 
k jednotlivým dětem tak, jak to potřebují. Zvláštní péči vyžadují děti z vyrovnávacích tříd. 
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Možná je i dobré, že máme kolektiv mladších i starších dětí. Naučí se spolu komunikovat, ale 
naučí se i prosadit svou osobnost a naučí se i bránit. Jsou zde sice problémy ve vyhodnoco-
vání her, soutěží, ale i jednotlivých prací. 
 Chování dětí hodnotíme každý den na nástěnce. Rodiče, kteří mají zájem, mohou se 
přesvědčit každý den o chování svého dítěte. Někteří s námi velmi dobře spolupracují, u 
některých je to horší. Rodiče mají stále méně času na problémy svého dítěte a chování dítěte 
ve školní družině je už vůbec nezajímá. Pak je musíme upozornit sami a snažíme se o 
spolupráci. Místo známek dostávají děti hvězdičky za velmi pěkné chování, černý puntík za 
velmi špatné chování, křížek za chování nevhodné. 
 Na konci školního roku jsme vyhodnotili: 

• Sportovec ŠD 
• Nejlepší výtvarník 
• Nejhodnější dítě 
• Správná holka 
• Správný kluk 

Každé vyhodnocené dítě dostalo diplom, ceny/pastelky, klíčenky, plyšáčky, hlavolamy, 
rozvrhy hodin, sladkosti/. Tato hodnocení bývají často motivací pro příští rok. 
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b/  P ř e h l e d   o b o r ů   v z d ě l á v á n í ,  k t e r é   š k o l a   v y u č u j e 
       
 
 
Na základní škole se ve školním roce 2005-2006 vyučovalo podle tohoto učebního plánu: 
 
1. - 9. třída                          čj. 16847/96-2     Vzdělávací program Základní škola 
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c/    Ú d a j e   o   p r a c o v n í c í c h   š k o l y ,  j e j i c h    k v a l i f i k a c i ,   p r a x i   : 
 
 
Jméno                                   Kvalifikace                      Způsobilost            rok 2004/05 vyučuje               Praxe 
 
Ředitelka: 
Vydrová Marie                     VŠ PF UK                       Čj-Dě                     Čj                                            40 r. 
 
Zástupce ředitele: 
Richterová Anna                  VŠ PF UK                       Čj-Hv                     Čj-Nj                                       30 r. 
 
Učitelé: 
Drahokoupilová Jana         VŠ PF MU Brno             speciální ped.           1. stupeň                                 20 r.  
Bártová Radka                      VŠ PF UK                      1. stupeň                 1. stupeň                                11 r. 
Hornová Lucie                      VŠ PF UK                      1. stupeň                 1. stupeň                                12 r.  
Steckovičová Jaroslava         SPgŠ                              vychovatelství        1. stupeň                                 23 r. 
Brožová Jitka                        VŠ PF UK                      1. stupeň                 1. stupeň                                19 r. 
Kropáčová Markéta               VŠ PF UK                     1. stupeň, Ze           Ze-Vv-Pč                               42 r.   D 
Zahrádková Ludmila             VŠ PF UK                      Rj-Hv                     Čj-Hv-Aj-Vv                         40 r.   D 
Hofmannová Ivana                VŠ PF UK                      Čj-Hv                     Čj-Aj-Hv                               23 r. 
Nachtigalová Iva                    VŠ PF UK                     Rj-Dě                     Dě-Ov-Rv                              11 r. 
Steckovič Miroslav                VŠ PF UK                     Ma-ZPV                 Ma-Tč                                    29 r.  
Slavíková Ivana                      VŠ PF UK                     Čj-Dě                     Čj-Aj                                     27 r.  
Hanzlíková Lenka                   VŠ PF UK                    Ma-Che                  Ma-Che-Hv                           17 r. 
Stárková Dagmar                    VŠ PF UK                    Ma-Tv                    Ma-Tv                                    26 r.  
Bešťáková Ivana                     VŠ PF UK                    1. stupeň-Tv           Tv-Př-Rv                               12 r.  
Albrecht Karel                     ČZU PK, UHK PF   tech. SŠ, Inf 2. stupeň    Fy-Inf                                    7 r. 
Horynová Petra                                                                                                                                          9 r. 
Šmolíková Dagmar                 VŠ PF UK                     spec. ped.                                                            15 r. 
Tomešová Petra                       VŠ PF ZU Plzeň           1. stupeň                                                              9 r. 
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Školní družina 
Čekalová Hana                        SPgŠ                            vychovatelství         vychovatelka                        16 r. 
Kločková Petra                       VŠ PF UK                    vychovatelství         vychovatelka            9 r. 
                 
Dodatek 
Švorcová Martina  - pokračuje další mateřskou dovolenou 
Kašpárková Radka – mateřská dovolená 
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O s t a t n í   z a m ě s t n a n c i : 
 
Jméno                                  Kvalifikace                          Praxe           Zařazení 
 
Hradská Jaroslava                SEŠ                                     36 r.             hospodářka 
Lafková Alena                     vyučena                               23 r.             školnice 
Klainová Alena                    základní vzdělání                29 r.             uklízečka 
Vrbická Eva                         základní vzdělání                32 r.             uklízečka 
Kotrbatá Marie                     SPŠ hutní                            36 r.             uklízečka 
Šulc Jaroslav                        elektrikář                             42 r.             údržbář                 
Brabcová Monika                vyučena                               29 r.             výdej jídla 
Křečková Libuše                  vyučena                              39 r.              pomocná uklízečka 
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                        Odborně odučené hodiny ve školním roce 2005-2006 
                        
                        Název předmětu                 odučeno odborně        odučeno neodborně 
 
                        Český jazyk                               85 %                               15 % 
                        Anglický jazyk                          40 %                               60 % 
                        Německý jazyk                          20%                                80    % 
                        Matematika                             100 %                                -- 
                        Občanská výchova                    --                                    100 % 
                        Tělesná výchova                     100 %                                -- 
                         Zeměpis                                   20 %                                80 % 
                         Dějepis                                   100 %                                -- 
                         Přírodopis                                --                                    100 % 
                         Chemie                                   100 %                                -- 
                         Fyzika                                      --                                    100 % 
                         Hudební výchova                     67 %                                33 % 
                         Výtvarná výchova                    --                                    100 % 
                         Rodinná výchova                     --                                    100 % 
                         Praktické činnosti: 
                                 pěstitelství                       --                                     100 % 
                                 technické činnosti           100 %                               -- 
                         Informatika                             100 %                               -- 
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d/Údaje o  přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce 
 
1. V y s t u p u j í c í   ž á c i   z   d e v á t ý c h   t ř í d: 
 
    - Gymnázium Kladno, nám. E. Beneše 1573                                            4 žáci 
 
    - Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno, Plzeňská 3103               2 žáci 
 
    - Obchodní akademie Dr. E. Beneše, Smetanovo nám. 1200, Slaný        1 žák 
 
    - Gymnázium , Nové Strašecí                                                                   4 žáci 
 
    - Obchodní akademie Kladno /SOŠ Kladno/                                             2 žáci 
 
    - SPŠ stavební Kladno                                                                              2 žáci 
 
    - SZŠ Rakovník                                                                                          1 žák 
 
    - SIŠ Středokluky                                                                                       2 žáci 
 
    - SPŠ Palacha Kladno                                                                                6 žáků 
 
    - 1. KŠPA Kladno, Holandská 2531                                                           2 žáci 
 
    - SVOŠ a VOŠ úz. správní a stř. hot. škola    4 žáci 
 
    - SOU a U Stochov, J. Šípka 187      7 žáků 
       
   - ISŠ Slaný                              1 žák 
                                                                                                           
   - SOU a SOŠ  Kladno, Dubská 967                                                             3 žáci 
 
   - SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno      2 žáci 
 
   - SOŠ a SOU nám. E. Beneše Kladno     1 žák 
 
    
 
    Celkem z devátých tříd vystoupilo 44 žáků. 
 
 
2.  O d c h o d    ž á k ů    d o   p r i m y : 
 
-  Gymnázium Kladno, nám.  E. Beneše 1573                                             1 žák 
 
- Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno, Plzeňská 3103                   2 žáci 
 
 
  Celkem přestup 3 žáků. 
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3.  V y s t u p u j í c í   ž á c i   z e   7.  r o č n í k u : 
 
OU Kladno – Vrapíce   zahradnické práce                                                2 žáci 
 
 
Ve školním roce 2005-06 byly žákům 9. tříd zadány 2 testy – SCIO, CALIBRO, kde se naši 
žáci umístili v první třetině hodnocených škol. V listopadu 2005 byly zadány dotazníky 
rodičům našich žáků, kterými byla zjišťována situace na škole. Na jaře 2006 bylo znovu 
provedeno testování  - dotazník pro rodiče, učitele, vedení školy a žáky 2. stupně. Tyto 
podklady budou sloužit k tvorbě ŠVP a při autoevaluaci školy, která proběhne v letošním 
školním roce. 
 
V únoru 2006 se dostavilo 35 dětí k zápisu do 1. třídy a speciální 1. třídy pro děti s vadami 
řeči. Do prvních tříd pro školní rok 2006/2007 bylo přijato celkem 21 dětí, z toho do speciální 
třídy 7 žáků. 
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f/  Ú d a j e   o   d a l š í m   v z d ě l á v á n í   p r a c o v n í k ů: 
 
 
Datum                         Jméno                      Aprobace         Název a rozsah kurzu                             Zajišťuje                               Částka 
 
1. Oblast jazyková 
 
12. 9. 2005                I. Hofmannová           Čj-Hv          Učebnice a pomůcky pro Aj                      INFOA                                     
14. 9. 2005                A. Richterová            Čj-Hv           Učebnice a pomůcky pro Nj                      Praha                                     50,-- 
14. 9. 2005                J. Steckovičová          vychov.       Učebnice a pomůcky pro Nj                      Praha                                     50,-- 
6. 10. 2005                I. Hofmannová           Čj-Hv          Aj                                                               Praha                                     200,--                   
1. 11. 2005                I. Hofmannová           Čj-Hv          Tvorba ŠVP pro učitele cizích jaz.            SSŠ Př.                                  400,-- 
 
2. Oblast řízení 
2. 5. 2006                 M. Vydrová               Čj-Dě            BOZP – p. Rais 
2. 5. 2006                 A. Richterová            Čj-Hv            BOZP – p. Rais 
31.5-1.6.2006           M. Vydrová               Čj-Dě            Seminář  ředitelů škol 
                                                                                            
 
3. Oblast- práce s integrovanými dětmi 
 
 
4. Oblast - protidrogová prevence 
12. 10. 2005               I. Nachtigalová          Rj-Dě            Seminář pro metodiky prevence.  2 hod.          PPP                      zdarma 
9. 11. 2005                 I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod.          PPP                          “                                                                                                                                                           
6. 12.2005                  I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod.          PPP              „ 
11. 1. 2006                 I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod.          PPP                          „                                                                         
15. 2. 2006                 I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod.          PPP                          „ 
15. 3. 2006                 I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod.          PPP                          „ 
22. 3. 2006                 I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod.          PPP                          „               
19. 4. 2006                 I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod           PPP                          „ 
26. 4. 2006                 I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod.          PPP                          „ 
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10. 5. 2006                 I. Nachtigalová          Rj-Dě                           „                                     2 hod.          PPP                          „                            
 
5. Oblast společensko-vědní 
21. 9. 2005                M. Vydrová                Čj-Dě            Čj a literatura jinak                      3 hod.           SSŠ Kl.                   280,-- 
21. 9. 2005                A. Richterová             Čj-Hv            Čj a literatura jinak                      3 hod.           SSŠ Kl.                   280,--                             
15. 11. 2005              M. Vydrová               Čj-Dě             Celokrajské fórum učitelů Čj      6 hod.           SSŠ Př.                    400,-- 
15. 11. 2005              A. Richterová            Čj-Hv             Celokrajské fórum učitelů Čj      6 hod.           SSŠ Př.                    400,--                                     
23. 11. 2005              I. Nachtigalová           Rj-Dě            ŠVP -  dějepis                                                                             
18. 4. 2006                I. Nachtigalová           Rj-Dě            Praha – Špejchar a okolí                                                                  240,-- 
 
 
6. Oblast přírodovědná 
7. 9. 2005                 D. Stárková                  Ma-Tv          Úvodní schůzka učitelů Tv. 
13. 10. 2005             I. Bešťáková                1. st.             Celokrajské fórum učitelů Př          6 hod.        SSŠ Příbram                400,-- 
9. 11. 2005          D. Stárková                  MA-Tv        Tvorba ŠVP z hlediska výuky M    2 hod.        SSŠ Kladno                 210,-- 
9. 11. 2005               M. Steckovič                 Ma-ZPV       Tvorba ŠVP z hlediska výuky M   2 hod.     SSŠ Kladno                    210,-- 
1. 12. 2005               D. Stárková                   Ma-Tv           Proškolení učitelů – basket 
23.-24.3.2006           K. Albrecht                   informatika   Informatika 
29.-31.1.2006           L. Hornová                   1. stupeň       Doškolovací kurz – lyž.instruktor                                                     2.250,-- 
 
7. Ostatní 
11. 10. 2005              P. Tomešová                   1. st.                   Přírodověda a vlastivěda           2 hod.      DVPP Kl.                         210,--            
11. 10. 2005              P. Horynová                    1. st.                   Přírodověda a vlastivěda           2 hod.     DVVP Kl.                         210,--                        
19. 10. 2005              R. Kašpárková                 ŠD                     Vánoční ozdoby z ratanu                          SSŠ Kladno                      240,--        
3. 11. 2005                D. Šmolíková                  1. st.                   Hudba kolem nás                      3 hod       SSŠ Kladno                      240,-- 
3. 11. 2005                J. Drahokoupilová           1. st.                   Hudba kolem nás                      3 hod       SSŠ Kladno                      240,-- 
3. 11. 2005           P. Tomešová                    1. st.                   Hudba kolem nás                      3 hod.      SSŠ Kladno                      240,-- 
8. 11. 2005                P. Tomešová                    1. st.                  Učíme se hrou                           3 hod.       SSŠ Kladno                     240,-- 
8. 11. 2005                D. Šmolíková                  1. st.                   Učíme se hrou                           3 hod.      SSŠ Kladno                      240,-- 
30. 11. 2005              I. Bešťáková                   1. st.                   Doškolovací kurz zdravotníka                   ČČK Kladno 
1. 12. 2005                I. Bešťáková                   1. st.                   Doškolovací kurz zdravotníka                   ČČK Kladno 
            D. Šmolíková                  1. st.                   Zdravotnický kurz 
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   P. Horynová                  1. st.      Zdravotnický kurz 
6. 3. 2006                    D. Šmolíková                1. st.                  Učíme se hrou                                           SSŠ                                   240,-- 
6. 3. 2006                    P. Tomešová                 1. st.                  Učíme se hrou                                           SSŠ                                   240,-- 
21. 3. 2006                  P. Tomešová                 1. st.                  Hry pro tvořivé vyučování                       SSŠ                                   240,-- 
21. 3. 2006                  D. Šmolíková                1. st.                  Hry pro tvořivé vyučování                       SSŠ                                   240,-- 
21. 3. 2006              J. Steckovičová             vychov.             Hry pro tvořivé vyučování                       SSŠ                                   240,-- 
25. 5. 2006                  P. Tomešová                 1. st.                  Ekol. konference – Sv. Jan          
25. 5. 2006                  D. Šmolíková    1. st.     Ekol. konference – Sv. Jan 
19. 4. 2006              J. Steckovičová             vychov.    Čj na 1. stupni ve ŠVP                              SSŠ Kladno                      240,-- 
19. 4. 2006   J. Drahokoupilová   1. st.     Čj na 1. stupni ve ŠVP           SSŠ Kladno      240,-- 
14. 6. 2006   H. Čekalová    vychov.    Setkání vychovatelek ŠD a ŠK                 SSŠ Kladno       100,-- 
 
                                                                              
Výchovné poradenství 
12. 10. 2005             L. Hanzlíková                  Ma-Che            Setkání výchovných poradců                                                    
9. – 11.2 . 2006        L. Hanzlíková                  Ma-Che            Proškolení koordinátorů                                                                
 
Informační gramotnost: 
 
                               
                                P. Tomešová                      1.stupeň              poč. gramotnost P              SSŠ Kladno  2.200,- 
                                R. Bártová                          1. st.                    Poč. gramotnost P              SSŠ Kladno  2.200,- 
                                J. Brožová                          1. st.                    Poč. gramotnost P                 SSŠ Kladno  2.200,- 
                                J. Steckovičová                  vychovat.            Poč. gramotnost P                SSŠ Kladno  2.200,- 
                                A. Richterová                     Čj-Hv                 Poč. gramotnost P               SSŠ Kladno  2.200,- 
                                L. Hornová                         1. stupeň             Poč. gramotnost P               SSŠ Kladno  2.200,- 
                                P. Horynová                       1. stupeň             Poč. gramotnost S                SSŠ Kladno     550,- 
                                M. Chocholáčková             učit. MŠ             Poč. gramotnost S                SSŠ Kladno     550,- 
                                I. Bešťáková      1. stupeň       Poč. gramotnost S    SSŠ Kladno     550,--      
                                D. Šmolíková      1. stupeň            Poč. gramotnost S    SSŠ Kladno     550,-- 
          I. Hofmannová      Čj –Hv       Poč. gramotnost S    SSŠ Kladno     550,-- 
          I. Nachtigalová                  Rj-Dě       Poč. gramotnost S    SSŠ Kladno     550,-- 
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e/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Počet tříd celkem:                   14 
Z toho 1. stupeň:                       9 /2x 1. tř., 2x 2. tř., 2x 3. tř., 1x4. tř., 1x5. tř./ 
Ve školním roce 2005-2006 byla na škole opět zřízena speciální 1. třída pro děti s vadami řeči 
– vyučující Mgr.Jana  Drahokoupilová /zkouška z logopedie/. K 30. 6. 2006 jsou tedy na 
škole 4 ročníky /I.B, II.B, III. B, IV. B/ pro děti s vadami řeči. Ve školním roce 2006-2007 
bude opět otevřena první třída – vyučující Petra Horynová. 
Z toho 2. stupeň:                       6/1x6. tř., 2x7. tř., 1x8. tř., 2x 9.tř./ 
Všichni učitelé na 2. stupni mají vysokoškolské vzdělání.  
 
Počet žáků na 1. stupni k 30. 6. 2006                                             173 
Počet žáků na 2. stupni k 30. 6. 2006                                             139 
Celkem žáků:                                                                                  312 
Průměr žáků na třídu na 1. stupni bez logop.tříd:                           27,6 
Počet žáků ve speciální logopedické třídě celkem                         35 
Průměr žáků na třídu na 2. stupni:                                                  23,2 
 
Celkový počet učitelů na 1. stupni:                                                 8 
Celkový počet učitelů na 2. stupni:                                                12 / 10 + 2 vedení školy/ 
Z toho snížený úvazek na 2. stupni:                                               2 
Na 2. stupni vyučovala ředitelka školy:                                         7 hodin 
Zástupce ředitele školy:                                                                 11 hodin 
Počet vychovatelů v ŠD:                                                                2 
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1. s t u p e ň 
 
Prospělo        Prospělo         Neprospělo   Vyrovnávací   Ředitelské           Chování           Pochvaly na           Vyznamenání 
celkem        s dostatečnou                             zkoušky           důtky              2. st      3. st       vysvědčení                   
 
   173                    8                      5                  0                   1                   0            0                  10                           126 
 
 
 
 
 
2.  s t u p e ň 
 
Prospělo          Prospělo    Neprospělo   Vyrovnávací    Ředitelské         Chování                Pochvaly na         Vyznamenání 
                      s dostateč.                            zkoušky           důtky             2. st      3. st           vysvědčení 
 
   139                     51                   4                 0                      5                 5           1                     9                            48 
 
 
 
C e l k e m   1.   a   2.   s t u p e ň 
 
    312                     59                 9                 0                        2               5            1                     19                         174 
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                      g/     Ú d a j e   o   m i m o š k o l n í c h   a k t i v i t á c h 
 
                      Žáci základní školy se v mimoškolní činnosti zapojili v několika 
                      oblastech: 
 
                      1. Oblast společenskovědní - účast v soutěžích: 
                          konverzační soutěž v anglickém jazyce                      
                          kat. I. A               Gabriela Formánková , Mikolášek 
 
   konverzační soutěž v německém jazyce 
                K. Vařeková                           6. místo v okrese 
            
 
                          Mladý historik 
                          okresní kolo        Mašková                               12. místo v okrese 
                                                      Ibl                                         21. místo v okrese 
 
                          Olympiáda v českém jazyce 
                          okresní kolo          Formánková                        24. místo v okrese 
 
                          Recitační soutěž " Slánka" 
                          I. kategorie            kolektiv 5. třídy                   1. místo v okrese 
                          Recitace                 kolektiv 5. třídy                    krajské kolo 
 
                                                                        Olympiáda z biologie 
 
                     
                     Ekologická soutěž -  6. třída    1. místo – postup do nár. kola        
 
                    Zeměpisná olympiáda 
 
                                                 Jan Jerman                                3. místo v okrese 
                                                 Jana Steckovičová                    9. místo v okrese 
 
                     3. Účast v dalších soutěžích 
                     "Rosa " - výtvarná soutěž u příležitosti otevření Hračkotéky 
                                                 Ondřej Kuška               
                                                 Kateřina Bártová 
 
                      soutěž Hlídka mladých zdravotníků - 2. stupeň - 3. místo v okrese 
                      Tato hlídka se zúčastnila týdenního pobytu ve Šlovicích na Šumavě, 
                      který pro ně připravil ČČK Kladno. 
 
                      Dopravní soutěž  
                      I. kategorie . okresní kolo                                  1. místo v okrese 
                      II. kategorie - okresní kolo                                 9. místo v okrese 
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4. Ostatní aktivity školy 
 Kroužek Školní linka důvěry 
vedoucí: I. Nachtigalová, počet dětí 22 
Hodnocení ŠLD viz Protidrogová prevence 
 
Dětská rada školy 
důvěrník I. Bešťáková 
počet dětí 10 
Dětská rada úzce spolupracuje s vedoucí učitelkou a vedením školy, schůzky se konají dle 
potřeby, žáci přicházejí s návrhy, jak zlepšit prostředí školy, jak napomáhat ke zlepšení 
vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli či rodiči. Díky jejich aktivitě se uskutečnil sběr starého 
papíru a z této sbírky byly nakoupeny dárky pro Kojenecký ústav Kladno Rozdělov. Dětská 
rada úzce spolupracuje se Školní linkou důvěry. 
 
Školní klub 
 
V letošním školním roce pracovalo na škole 28 kroužků při školním klubu. Poplatek za školní 
rok činil 210,-- Kč na žáka.  
Přehled kroužků při ŠK : 
- kroužek internetu                                           10 skupin 
- český jazyk                                                     2 skupiny 
- matematika                                                     2 skupiny 
- pohybové hry                                                 1 skupina 
- stolní tenis                                                      2 skupiny 
- flórbal                                                             2 skupiny 
- ekologický                                                      1 skupina 
- keramika                                                         1 skupina 
- výtvarná výchova                                           1 skupina 
- ruční práce                                                      1 skupina 
- Školní linka důvěry                                        1 skupina  
- zdravotnický                                                   1 skupina 
- zobcová flétna                                                 1 skupina 
- cvičení rodičů s dětmi                                     1 skupina 
- zeměpisný kroužek                                          1 skupina 
Zájem o práci ve školním klubu je velký, v rámci protidrogové prevence žáci naší školy trávili 
aktivně svůj volný čas. Rodiče velmi kladně hodnotí nabídku kroužků, mnozí z nich působí 
jako vedoucí. 
 
Návštěva divadelních představení 
 
13. 9. 2005              Sólo pro Kašpárka 
                                1.stupeň                                                                                                         
11. 11. 2005            Jak Kašpárek hastrmana ošidil 
                                1. stupeň 
11. 4. 2006              Krakonošův dar 
                                1. stupeň 
2. 6. 2006                Kdekdo to rád horké 
                                7. – 9. třída 
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Návštěva filmových představení 
 
2. 2. 2006               Anděl Páně 
 
 
Výchovné koncerty 
 
13. 10. 2005           Semafor – Moravcová, Suchý  pro 6. – 9. třídu              
8. 11. 2005             Melodie z pohádek – koncert p. Růžičky pro 1. stupeň 
14. 3. 2006             Hudba 20. století – koncert 9. Růžičky pro 2. stupeň 
 
Zeměpisné a přírodovědné besedy 
 
11. 10. 2005          AVES – přednáška – ochrana životního prostředí, živočichů 
26. 5. 2006            Důl Mayrau – pořad ke Dni dětí – prohlídka skanzenu 
 
Výstavky na škole 
 
19. 10. 2005          Drakiáda 
5. 11. 2005            Deskové hry ve ŠD 
19. 4. 2006            vynášení Moreny  
6. 6. 2006              zbraně – program pro děti 
17. 6. 2006            Deskové hry ve ŠD 
 
 
Tělesná výchova 
Žáci se zúčastnili atletické ligy škol a sportovní ligy základních škol: 
Celkové umístění : 11 místo ze 48 škol kladenského okresu 
 
Účast na sportovních soutěžích: 
 
27.9.2005      Malá kopaná IV. kat. hoši                                    3. místo z 5 škol ve skupině 
3.10.2005      Malá kopaná III. kat. hoši                                    4. místo z 5 škol ve skupině 
5.10.2005      Přespolní běh H + D  III. A IV.kat.                      
10.10.2005    Florbal  III. a IV. kat.                                           1. místo – postup do OK 
19. 10. 2005  Šachy I. stupeň                                                     10. místo ze 13 škol 
20. 10. 2005  Šachy II. stupeň                                                    7. místo ze 17 škol 
1.11.2005      Plavání III. kat a IV. kat.                                      obě kat. - 8 místo z 12 škol 
15.11.2005    Stolní tenis III. a IV. kat.                                      D – 7. místo z 15 škol 
                       H – 15. místo z 18 škol 
24.11.2005    OK florbal                                                             7. -8. místo z 8 škol 
            
30.11.2005    Košíková H IV.kat.                                             5. místo z 5 škol ve skupině 
13.12.2005    Košíková H  III. kat.                                           2. místo z 5 škol-postup do OK 
5.12.2005      Košíková  D IV. kat.                                           5.-6. místo ze 7 škol ve skupině 
1.2.2006        Vybíjená H   4. -5. třída.                                      3. místo z 5 škol ve skupině 
2. 2. 2006      Vybíjená D  4.-5. třída                                         2. místo z 5 škol-postup do OK 
17.2.2006      OK vybíjení D        6. místo ze 6 škol 
4..4.2006       Volejbal D III. a IV. kat.                                      postup do OK  
6. 4. 2006      Volejbal H III. a IV. kat.                                      postup OK 
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19.4.2006       OK košíková III. kat. H      8. místo z 8 škol 
25. 4. 2006    OK ve volejbale D                                               7. místo z 8 škol 
27.4.2006      Mc Donald¨s Cup  4.-5.tř..                                   4. místo z 5 škol 
3.5.2006        Mc Donald´s Cup  1. – 3. tř. 
4.5.2006        OK volejbal H        1. místo – postup do KK 
17.5.2006      Pohár rozhlasu IV.kat.                                          D- 12. místo z 18 škol 
            H – 14. místo z 18 škol 
18.5.2006      Pohár rozhlasu III. kat.         D – 20. místo z 22 škol 
            H – 12. místo z 21 škol 
31.5.2006      KRAJSKÉ KOLO VOLEJBAL H      2. místo z 5 škol 
1.6.2006       Atletický čtyřboj H + D  III. a IV. kat.                  H 8. místo z 15 škol 
                                                                                                    D 11. místo z 19 škol                                       
20.6.2006      Miniolympiáda  1. stupně                                      8. místo ze 14 škol 
 
 
Neúčast na sportovních soutěžích: 
 
Florbal dívky – bylo ředitelské volno 
Košíková dívky III kat. - 
Gymnastika H + D – nemáme podmínky 
Házená H + D – nemáme podmínky 
 
Sportovní soutěže mimo ligu 
 
23. 5. 2006        Sportovní den v Libušíně – malá kopaná  3. místo ze 6 škol 
 
Tato dětská olympiáda byla i letos připravena vyučujícími a dětmi.  
Program olympiády: 
28.6. 2006          slavnostní zapálení olympijského ohně a vyvěšení vlajky školy, program 
                           I. stupně 
29.6.2006           olympiáda pro II. stupeň, vyhlášení vítězů a slavnostní ukončení 
 
 
V den zahájení olympiády nastoupili žáci na školní hřiště pod třídními vlajkami. Žáci I. 
stupně soutěžili v běhu, hodu, skoku dalekém a vybíjené. Program 1. dne byl sledován 
redaktorkou Kladenského deníku a informace o této akci proběhly ve jmenovaném deníku 
následující den.  
Žáci II. stupně vytvořili družstva na košíkovou, fotbal, vybíjenou, skok daleký a běh na 60 
metrů. Každá disciplína byla bodována a na přehledné tabuli byly zaznamenány všechny 
výsledky. Soutěže byly připraveny tak jako v předchozích letech vzorně pí. uč. Dagmar 
Stárkovou a Ivanou Bešťákovou. 
Žáci se této olympiády zúčastňují s chutí již několik let. Kladem této akce je fakt, že 
sportovních soutěží v rámci školy se zúčastňují i děti, které nemají výkony pro reprezentaci 
školy v okrese. Do soutěže se zapojují celé třídní kolektivy. Velmi kladně hodnotí tuto akci i 
rodiče školy, kteří každoročně přispívají na zakoupení odměn pro vítězná družstva. 
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Klub mladých diváků Praha 
vedoucí : I. Hofmannová, A. Richterová 
Počet dětí: 36 
Počet představení: 4 
3.12.2005                 Komedie s čertem. 
                                 Divadlo v Dlouhé 
 
28.1.2006                 Tři mušketýři 
                                 Divadlo BRODWAY 
25. 3.2006                Škola pro ženy    
                                 Švandovo divadlo 
 
21. 5.2006                LUCERNA    
                                 Národní divadlo    
                                                                                                                                           Úroveň 
divadelních představení je velmi pěkná, akcí se zúčastňují žáci 6. až 9. třídy. Rodiče velmi 
kladně hodnotí tyto návštěvy předních pražských divadel. 
 
 
 
 
K výchovně vzdělávacímu procesu patří i poznávání našeho regionu v rámci exkurzí a výletů: 
 
1. třídy                   - Lysá nad Labem - řemesla 
                               - Vinařická horka 
 
2. třídy                   - Lysá nad Labem - řemesla 
                              - ŠvP, Liberec 
 
3. třídy                   - ŠvP, Liberec 
                                 
4. třída                    - ŠvP, Liberec 
         - Drážďany 
 
5. třídy                    - Planetárium Praha 
                                - Drážďany 
                                - ŠvP, Liberec 
 
6. třída                    - exkurze Amond Kladno 
                               - Planetárium Praha 
         - Emilovna – ekol. program 
         - Drážďany 
 
7. třída                    - zámek Kladno 
                                - Planetárium Praha 
                                - Drážďany 
 
8. třída                     - Praha kino Safari 
                                - Liberec 
                                - Drážďany 
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                                - Brno INVEX 
                                - Sklárny Nižbor 
 
9. třída                    - Pražský hrad 
                               - Praha - Vyšehrad 
                               - Brno INVEX 
                               - Praha – Národní galerie 
                               - Praha – Židovské muzeum 
                               - Drážďany 
                               - Višňová - výlet 
                               - SPŠ Kladno - návštěva dílen /hoši/ 
                               - Lidice 
                               - Amond Kladno /hoši/ 
                               - výlet – Valentův Mlýn 
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h/  Ú d a j e   o   v ý s l e d c í c h   i n s p e k č n í   č i n n o s t i    p r o v e d e n é                
Č e s k o u    š k o l n í   i n s p e k c í        
 
Ve školním roce 2005-2006 nebyla na škole provedena prověrka Českou školní inspekcí. 
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i/  Z á k l a d n í   ú d a j e   o   h o s p o d a ř e n í   š k o l y 
 
 
 
- účetní  výkazy k 31. 12. 2005 
 
- účetní výkazy k 30. 6. 2006  
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