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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 
 
 



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323 byla ve školním roce 2006-2007 
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:                                         286 
Počet tříd ZŠ celkem:                                           14 
z toho na 1. stupni:                                                8 
z toho na 2. stupni:                                                6 
Počet učitelů celkem:                                            20 
Počet vychovatelů:                                                2 
Počet oddělení ŠD:                                                2 
Počet nekvalifikovaných učitelů:                          1 /středoškolské vzdělání/ 
Počet důchodců:                                                    2 učitelé                                                                              
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                                                                                  
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. Zároveň zde bylo vytvořeno odloučené 
pracoviště ZŠ Čimice - Praha 8 pro děti s vadami řeči /vedoucí Mgr. Jana Drahokoupilová/. 
Již 7 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. 2007 ukončili žáci 3.  ročníku této  
speciální třídy výuku logopedie a zařadili se pro školní rok 2007-2008 do běžných tříd. 
 Výuku ve třech ročnících speciálních tříd zajišťovaly 2 pí. učitelky se státní zkouškou z 
logopedie a 1 pí. učitelka, která dokončila v květnu dálkové studium speciální pedagogiky a 
diagnostiky. 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 3. třídy se vyučuje 
anglický  jazyk. Pro zkvalitnění výuky jazyků jsou dále na 2. stupni zavedeny hodiny 
konverzace v cizím jazyce a výuka druhého cizího jazyka /německý jazyk, ruský jazyk/. 
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.  Za této situace jsou na škole velmi 



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 na 
jaře 2008/.  
 
Z m ě n y    n a   š k o l e : 
 
 Ve školním roce 2006-07 byli na škole 3 vozíčkáři a dále několik dětí 
s kombinovanými vadami. Na škole začali proto pracovat  asistenti pedagoga, kteří byli 
doporučeni Jedličkovým ústavem Praha. Dle rozhodnutí KÚ jsme mohli na škole zaměstnat  6 
asistentů pedagoga. Finanční prostředky byly kráceny, jelikož byly sníženy pracovní úvazky 
asistentů. 
 Po rodičovské dovolené se od 1. 4. 2007 vrátila na školu pí. uč. Martina Švorcová, 
která převzala úvazek důchodkyně M. Kropáčové. 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výuka informatiky    
 
 
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 
 
  V tomto školním roce je druhým rokem část našich žáků zaměřena na informatiku. 
Zaměření probíhá v části sedmé a šesté třídy. Třídy nezaměřené na informatiku ji samozřej-
mě také mají, a to od sedmé do deváté třídy v rámci pracovních činností nebo jako volitelný 
předmět. 
 V šesté třídě byla dvojhodinová týdenní dotace. S žáky jsme se zaměřili na úvod do 
problematiky počítačů, tzn. základy hardwaru, internet, e-mail, elektronická komunikace, 
druhy souborů, konverze obrázkových souborů, správa adresářů a souborů pomocí různých 
metod. Na přání žáků jsme se věnovali problematice tvorby webových stránek pomocí webo-
vého rozhraní. Zároveň jsme se účastnili soutěže Najdi co neznáš, ve které jsme procvičili 
vyhledávání informací na internetu a dokázali, že ne každá informace musí být validní. 
 V sedmé třídě jsme se v polovině hodin věnovali tvorbě webových stránek. Zprvu 
jsme je tvořili pomocí wysiwyg editoru. Po měsíci jsme přešli ke značkovacímu jazyku 
HTML, ve kterém budeme pokračovat i v osmé třídě. Ve druhé polovině hodin jsme se věno-
vali úvodu do problematiky textových editorů a úvodu do problematiky tabulkových kalkulá-
torů. I v těchto tématech budeme pokračovat v osmém ročníku. 
 Ve třídách nezaměřených na informatiku výuka probíhá s menší časovou dotací. 
V sedmé třídě jsme probírali obecný úvod do problematiky hardwaru a softwaru. V osmé třídě 
se žáci učili úvod do textových editorů a ve druhé polovině do tabulkových kalkulátorů. V de-
váté třídě jsme si rozšířili znalosti z tabulkových kalkulátorů a věnovali jsme se problematice 
tvorby webových stránek a tvorby prezentací. 
 
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 
 
 
 



Přehled povinně volitelných předmětů pro 7. - 9. třídu: 
 
7. t ř í d a  
Druhý cizí jazyk – německý 
Ekologie 
Informatika 
Konverzace v Aj 
 
8. t ř í d a 
Seminář ze společenskovědních předmětů 
Seminář z matematiky 
Německý jazyk  
 
9. t ř í d a  
Konverzace v anglickém jazyce 
Informatika – 2x 
Ruský jazyk 
Německý jazyk 
 
Výchovné poradenství, práce s integrovanými dětmi 
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Hanzlíková 
Práce s integrovanými dětmi: Mgr. Jana Drahokoupilová 
                                                Dagmar Šmolíková 
                                                Petra Horynová 
 
Vyšetření žáků:  
PPP Kladno – poruchy učení                                     3 žáci 
                    - vyšetření PROFI                                  3 žáci 
                    - kontrolní vyš. SPU    5  žáků 
                            
SPC pro děti a mládež při Jedličkově ústavu   3 žáci                                                                                                          
                        
 
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 
 
 
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 , Petra Horynová, Dagmar Šmolíková. 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. 
 
Hodnocení práce s integrovanými  dětmi v logopedických třídách: 
 
 Ve třídách probíhá vyučování podle osnov ZŠ s úlevami, vzhledem ke druhu a stupni 
poruch řeči těchto dětí. Každým rokem dochází k nárůstu zájmu o zařazení do logopedické 
třídy. 
 V současnosti jsou všechny ročníky zaplněny na maximum. Vítáme snížení počtu  
žáků v těchto třídách v příštích letech, protože množství dětí by pak bylo na úkor kvality 
výuky a individuální logopedické péče. Navíc jsou v těchto třídách i žáci s autismem, chlapec 
s těžkou vadou sluchu a dvě děti s tělesným postižením. 
 V tomto školním roce u nás ze 3. ročníku zůstávají čtyři žáci, kteří budou integrováni 
do běžné třídy. Někteří odcházejí do svých spádových škol nebo do škol s menším počtem 
žáků ve třídě než u nás. Žáci, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení, 
odcházejí do specializovaných tříd na 9. ZŠ v Kladně. Při výběru školy rodiče úzce spo-
lupracují s pí. učitelkou třídní a s logopedickým SPC. 
 Pro tyto děti je obtížný hlavně český jazyk a ve 3. ročníku cizí jazyk, protože u většiny 
těchto žáků ještě není ukončena logopedická terapie a nemají vyzrálý fonematický sluch. 
 Práce v těchto třídách není jednoduchá. Odměnou pro učitele je úzký a velmi důvěrný 
vztah s rodinami dětí, ochota rodičů zlepšit prostředí ve třídách, dopřát svými dary dětem 
pomůcky a hry, na které bychom jinak neměli peníze. Rodiče velmi citlivě vnímají klima ve 
třídě a ve škole. Při vánočních, velikonočních a závěrečných besídkách se setkáváme i se 
širšími rodinami svých žáků a společně zažíváme chvíle uspokojení z toho, že každé dítě 
udělalo pokrok, zlepšilo svůj mluvní projev a naučilo se hodně nového. 
      
 
 



                      Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2006-2007 
 
                            Ve své činnosti jsme opět navázali na dlouhodobý program, který  
                      probíhá již od školního roku 1996-97. Pedagogové a žáci /22/ působí 
                      ve školním klubu Školní linky důvěry /dále jen ŠLD/ pod vedením 
                      metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. I. Nachtigalové 
                      a připravují volno časové aktivity, středeční 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. 
                            . 
                      Tématické bloky s dětmi, které se uskutečnily ve školním roce 2006-07 
                        
                       Akce pořádané Školní linkou důvěry: 
 
                      Ř í j e n : 
                      - 18.10. 2006 "Drakiáda" /soutěž připravena pro žáky 1. stupně a žáky 
                         MŠ Kladno, Kořenského 380 – 27 soutěžících 
           - 24. 10. 2006 – „Hallowen“ – průvod (zábavné dopoledne pro 1. st. ZŠ) 
 
                      L i s t o p a d : 
                      - 8. 11. 2006 " Co děláme po škole" / výstava žákovských prací/, 12 žáků 

 
                      P r o s i n e c : 
                      - 5. 12. 2006 „Mikulášská“ / nadílka připravena pro žáky 1. stupně 
                        a žáky MŠ Kladno, Kořenského 380 a ŠD/ 
 
                      L e d e n : 
                      - „Jak trávíme volný čas“ (anketa pro žáky od  3. tříd, vyhodnocení viz 
              příloha) 
                         
                      Ú n o r : 
                      - 14. 2. 2007 "Den ve společenském" – (celodenní soutěžní akce pro 1. a 2.  
              stupeň ZŠ) 
 
                      B ř e z e n : 
                      - 22. 3. 2007 „Pexesiáda“ (turnaj v pexesu pro žáky 1. a 2. třídy/, 31 žáků 
           - 28. 3. 2007 „Den naruby“ (žáci 2. stupně ve spolupráci s vyučujícími  
              zajistili výuku na 1. stupni, 20 zúčastněných) 
 
                      D u b e n : 
                      - 3. 4. 2007 vynášení Moreny /průvod připraven pro žáky 1. stupně a žáky 
                         MŠ Kladno, Kořenského 380. 
           - 16. 4. – 20. 4. 2007 „Týden v barvách světadílů“ (celotýdenní akce ke Dni 
             Země, připravena pro žáky 1. a 2. stupně) 



            K v ě t e n : 
             - průzkum zájmu o školní kluby v příštím školním roce 
            - výroba přáníček ke Dni matek (akce pro 1. stupeň ZŠ) 
 
                      Č e r v e n : 
                      - 22.6.  a 25. 6. 2007 „Olympiáda ZŠ“ /sportovní soutěže pro žáky 1. a 2. 
             Stupně) 
 
           Ř í j e n  -  č e r v e n :                       
                     - třídíme odpad (plastové lahve) 
          - sběr víček z platových lahví 
 
          Během přípravy akcí spolupracuje metodik prevence s vedením školy. Sdružení  
          rodičů poskytuje finanční prostředky na odměny pro děti. 
                      
                      B. Jednorázové akce, které se uskutečnily ve školním roce 2005-2006 
 
                      V průběhu školního roku využíváme nabídky Centra protidrogové     
  prevence a krizové pomoci v Kladně: 
                            
                      - 15. 1. 2007   Komunikace a vztahy ve třídě  6.B 
           - 15. 1. 2007                 Zdravotní životní styl                                    5. tř. 
           - 18. 1. 2007   Komunikace a sebepoznávání  8.A,B 
           - 22. 1. 2007   Komunikace a vztahy ve třídě   6.A,7.tř. 
           - 23. 1. 2007   Drogové a jiné závislosti   9. tř. 
           - 24. 4. 2007   Prevence kouření    6.A,B  
    
                                                           
           Preventivní programy zajišťované jinými institucemi a organizacemi 
 
          16. 1. 2007    Písničky o světě    1. stupeň 
 
 
                     Účast metodika prevence na akcích:              
 
                     Semináře pro školní metodiky prevence -  říjen 2006 - květen 2007   
           (pořádá PPP Kladna a CDP a KP Kladno) 
 
         Kouření a já     27. 9. 2007, 11. 10. 2007  
         (pořádalo CDP a KP Kladno ve spolupráci se Zdravotním ústavem 
         Středočeského kraje) 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dotazník „Jak trávíme volný čas“ – školní rok 2006/2007 
 
Položené otázky: 
 
1.  Věnuješ se v mimoškolní době nějakému sportu? (organizovaný, neorganizovaný) 
2. Odcházíš večer před dnem, kdy je škola nebo jiné povinnosti z domova bez dovolení? 
3. Díváš se obvykle 2 hodiny a více denně na televizi, video, DVD? 
4. Trávíš volný čas většinou tím, že se jen tak touláš s přáteli? 
5. Trávíš většinu volného času u počítače? 
6.Nudíš se většinou? 
7. Trávíš většinu volného času sám/sama? 
8. Bereš alkohol nebo cigarety jako způsob odpočinku? 
9. Máš ve srovnání s většinou vrstevníků méně koníčků a zájmů mimo domov? 
10. Jsi spokojený s tím jak trávíš volný čas? 
11. Unavíš se rychle při námaze? 
 
Vyhodnocení dotazníku: 
 
 Dotazník ve školním roce 2006/2007 se uskutečnil v měsíci lednu. Tématicky byl 
zaměřen na trávení volného času žáků. Dotazník byl položen žákům 3. až 9. ročníku a šetření 
se zúčastnilo celkem 180 žáků. Žáci odpovídali na 11 otázek. 
 
 Výsledky šetření potvrzují celorepublikový stav a to: 
 
1. 65,5% žáků tráví volný čas u televize, videa a DVD, a to obvykle 2 hodiny denně a více 
2. 34% žáků tráví volný čas u počítače 
3. 33% žáků neví jak naplnit svůj volný čas, protože jej vyplňují touláním 
4. K tomu odpovídá i to, že 34% žáků přiznává, že se během volného času nudí 
5. Za pozitivní můžeme brát to, že 88% žáků je spokojeno s tím jak tráví svůj volný čas, ale     
   na druhou stranu je zarážející, že jedna čtvrtina(22%) z tohoto čísla považuje právě i nudu 
   za smysluplně strávený volný čas 
6. V žádném případě žádnou roli nehraje pohlaví ani věk respondentů



           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 6 / 2 0 0 7 
 
 Ve všech třídách I. stupně probíhala výuka podle učebních osnov „Základní škola – 
č.j. 16847/96-2“. Učivo bylo probíráno a procvičováno podle tématických učebních plánů, 
které vypracovali jednotliví vyučující na začátku školního roku. 
 Vyučující spolupracovali s rodiči žáků  prostřednictvím individuálních konzultací, 
notýsků a žákovských knížek, třídních schůzek. V průběhu celého školního roku vzájemně 
spolupracovali  učitelé paralelních tříd, třídní učitelé s vychovatelkami školní družiny, učitelé 
5. a 6. ročníku v předmětech český jazyk a matematika, učitelé 1. ročníku s učiteli mateřské 
školy.          
 Do hodin prvouky a přírodovědy byla průběžně zařazována problematika výchovy 
k rodičovství, sexuální výchovy, ochrany před drogami, šikany. Do učiva prvouky, 
přírodovědy a tělesné výchovy byly zahrnuty informace o chování člověka v zátěžových 
situacích a při ohrožení. V měsíci červnu proběhlo praktické cvičení věnované zdravovědě, 
evakuaci a evakuačnímu zavazadlu, orientaci a přesunu v terénu, dopravní výchově, práci 
s ochrannými pomůckami. 
 Žáci byli opakovaně upozorňovány na bezpečné chování v budově školy i mimo ni. 
Týdně bylo do třídních knih zapisováno konkrétní projednání bezpečnosti žáků. Před 
zahájením plaveckého výcviku, odjezdem na školu v přírodě byla se žáky opět projednávána 
jejich bezpečnost.  
 Pro předškoláky a jejich rodiče byly zorganizovány „Dny otevřených dveří“. Žáci 
jednotlivých tříd se svými učiteli připravili v průběhu a na závěr školního roku besídky, které 
předvedli ostatním třídám a rodičům. 
 V závěru školního roku se konala škola v přírodě pro žáky 2. – 4. ročníku, žáci 1. a 5. 
ročníku byli na třídenním školním výletě. 

• Akce „Školní linky důvěry“ 
• Kroužky školního klubu 
• Pololetní a závěrečné písemné práce z matematiky a českého jazyka ve 4. a 5. 

ročníku 
• Hodnocení práce v logopedických třídách 
• Zpráva o průběhu školy v přírodě 
• Kulturní a sportovní akce 



 Kulturní akce: 
 - divadlo: Program o Václavu IV– tělocvična školy 
      Sněhurka – Lampion 
      Písničky o světě – tělocvična školy 
      Písničky J. Uhlíře - tělocvična 
 - Den dětí: výlet na škole v přírodě 
 - ostatní: drakiáda, pexesiáda, ekohrátky 
     mikulášská nadílka, zdobení adventních věnců, zdobení perníčků 
     Den ve svátečním /Valentýn/ 
     vynášení Moreny 
     čarodějnický den 
 - Den otevřených dveří – 2. 12. 2006 /akce ve všech třídách 1. stupně školy/ 
   
 
Sportovní akce: 
 - turnaj ve vybíjené – dívky i chlapci postup ze základního kola 
    dívky – 1. místo, chlapci – 2. místo 
    starší dívky 3. místo – postup do okresního kola 
    starší chlapci – postup do okresního kola 
 - turnaj ve fotbale McDonald´s cup – 1. a 2. místo 
 - atletická liga žáků I. stupně 
 - plavání  - 2. a 3. třída 
 
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 
na vzdálenost 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 2006-07 
 
 Předmětová komise se ve školním roce 2006/2007 sešla celkem 4x. Komise pracovala 
podle stanoveného plánu a všechny úkoly byly průběžně plněny. 
 Komise zabezpečovala již tradiční úkoly: organizační zajištění školního roku, příprava 
jednotlivých skupin, zabezpečení soutěží, odběru RaR, vybavení učebními pomůckami.  
 Po celý školní rok se průběžně kontrolovalo plnění časového plánu a zároveň členky 
PK pracovaly na sestavování RVP pro naši školu. Osnovy byly několikrát přepracovány, 
doplňovány tak, aby odpovídaly cílům a tématickému zaměření naší školy. 
 Nemalou pozornost věnovaly pí. uč. práci s integrovanými dětmi. Jako vždy 
zdůrazňovaly spolupráci s rodiči. Pokud ta funguje, jsou patrny velmi pozitivní výsledky. 
Další důležitý okruh úkolů vyplývá ze zabezpečení účasti našich žáků v soutěžích. Letos naše 
škola dosáhla těchto výsledků: 
 Nj – žákyně Vařeková (8.A) získala 8. místo v okr. kole soutěže „konverzace v Nj“ 
 Aj – žák Mikolášek (7.r.) získal 3. místo v okresním kole 
      - žák T. Pelet (9.r.) skončil sedmý v okr. kole soutěže „konverzace v Aj“ 
 již tradičně oceňujeme práci s časopisem RaR. Zvláště ve vyšších ročnících časopis 
slouží k prohlubování řečových dovedností, k obohacování slovní zásoby a rozšiřování 
vědomostí o anglicky mluvících zemích. Časopisy jsou obměňovány, každý rok autoři 
zařazují nové tématické okruhy, krátké příběhy, kvízy atd., takže se časopis jeví pro žáky 
přitažlivý. 
 V průběhu školního roku si pí. učitelky pravidelně vyměňovaly zkušenosti z výuky a 
korigovaly časové plány. 
 Vlivem nemocnosti vyučující na 1. stupni došlo ve skupině 5. třídy pí. uč. Hornové 
k časovému skluzu asi o 20 lekcí. Jako důvody pí. uč. Hornová uvádí častou nepřítomnost 
kolegyně (není již na naší škole), kvůli které byly nutné úpravy rozvrhu tak, že bylo zásadně 
narušeno plnění časového plánu výuky jazyků. Skupinu převezme pí. uč. Slavíková. Bude se 
snažit postupně tento skluz odstraňovat. 
 Paní učitelky se dohodly na zajištění nového školního roku. Podrobněji se budou 
úkoly pro příští školní rok zabývat v srpnu 2007. 
 Závěrem lze konstatovat, že komise pracovala úspěšně.         



 
Hodnocení PK přírodních věd ve školním roce 2006/07 
 
           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 druhé počítačové pracovny.                                                                                                                                     
 Na 2. schůzce byla především kontrolována příprava žáků k přijímacímu řízení a práce 
s talentovanými žáky. Žáci  jsou připravováni pomocí  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, proběhla školní kolo ZeO, DěO,FO, MO, matem. ligy, 
Pythagoriády, 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. 12 žáků bylo přijato na základě dosaženého 
prospěchu bez přijímacích zkoušek. Žáci, kteří skládali zkoušky, se umístili na předních 
místech, řada z nich byla mezi deseti nejlepšími účastníky. Byl proveden rozbor písemných 
prací v matematice, v březnu proběhla celostátní matematická soutěž „Klokan“  pro 5. – 9. 
třídu. Výsledky byly zpracovány a odeslány. V rámci CO byl 18. 5. 2007 uskutečněn 
praktický výcvik „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v délce 4 hodin. Tématem 
cvičení byla zdravověda, práce s ochrannými pomůckami, evakuační zavazadlo, orientace 
v terénu.V rámci sportovní a atletické ligy ZŠ se naše škola umístila na 15. místě ze 48 škol. 
Pro 1. až 9. ročník byla uspořádána dne 22. 6. a 25. 6. 2007 sportovní olympiáda. Proběhla i 
kontrola učebních plánů – učivo bylo zvládnuto v rozsahu učebních osnov, učební plány 
v jednotlivých předmětech byly dodrženy. Druhá počítačová třída byla vybavena 
dataprojektorem. 



Škola v přírodě a lyžařské kurzy 
 
 Ve školním roce 2006-2007 se žáci naší školy zúčastnili školy v přírodě v termínu od 
2. 6. do 9. 6. 2007 v Dolu u Sedlic (okr. Strakonice). Zúčastnilo se celkem 76 žáků – třída 
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4. tř. 
 Ubytování bylo ve zděné budově se 2 až 7lůžkovými pokoji se společným sociálním 
zařízením na poschodí, ale malým počtem sprch. Stravování probíhalo v jídelně pro 90osob, 
strava 5 x denně dle přiloženého jídelníčku a velmi chutná. Pitný režim byl zajištěn po celý 
den. Celý objekt byl vhodný pro školu v přírodě, byl oplocen, několik různých hřišť,3 učebny 
a tělocvična.  
 Celkové hodnocení: Příjemné prostředí, mírně vázla organizace příjezdu, odjezdu a 
střídání v jídelně. Počasí nám přálo, bylo možno téměř 100% splnit připravený program. 
Jedním z největších zážitků byla návštěva hájovny, kde bylo možno krmit koně, kozy a 
pohladit ochočeného divočáka. Tradičně se s kladnou odezvou setkal karneval a stezka 
odvahy. Bohužel pohodu akce narušovala nekvalifikovanost až téměř nezodpovědnost dvou 
ze tří najatých vychovatelek. K závažným kázeňským přestupkům žáků nedošlo, všichni byli 
v pořádku předáni rodičům. Největší obtíže vznikly při placení zájezdu, protože někteří rodiče 
odmítli splnit podmínky smlouvy s CK. Pro příští roky nutno vybírat celou částku před 
podepsáním smlouvy, abychom se podobným obtížím vyhnuli. 
3x byla nutná návštěva nemocnice (podezření na otřes mozku, bolesti břicha, operace slepého  
střeva).Celodenní výlety: - návštěva pevnosti Fort Hary (seznámení s životem traperů a 
indiánů), výlet na zámek Orlík, plavba lodí kolem hradu Zvíkova, návštěva městečka Blatná 
(zámek, dančí obora, cukrárna). 
 
                                                                                                                                                            
Lyžařského výcviku se zúčastnilo celkem 32 žáků z 6. - 7. ročníku. 
Místo pobytu:                      Albrechtice  - penzion Permon 
Termín:                                10. 3. - 17. 3. 2007 
 
 Na lyžařský zájezd se děti připravovaly již během ledna a února sportovní přípravou 
v hodinách Tv, přípravou lyžařské výstroje apod. Děti využily půjčoven lyží k zapůjčení a 
následnému seřízení  vázání. 
 Lyžařský kurz proběhl v v Albrechticích v Jizerských horách v penzionu Permon, 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 p. Krále. 
 Během lyžařského kurzu nedošlo k žádnému zranění ani onemocnění žáků. 
 Program lyžařského zájezdu: 
Celý týden probíhal základní lyžařský výcvik s ohledem na špatné sněhové podmínky. Ve 
dnech po – st byla zajištěna doprava dětí do skicentra v Rokytnici. V ostatních dnech byl 
lyžařský výcvik nahrazen suchým programem.Všechny děti zvládly základy sjezdového 
lyžování. K výcviku byly využívány všechny vleky a sedačková lanovka v areálu skicentra 
v Rokytnici nad Jizerou a všechny děti jízdu na vlecích velmi dobře zvládly. Celkově můžeme 
lyžařský kurz hodnotit jako úspěšný. 
 
 
 
Doškolovací lyžařský kurz pro žáky 7. a 9. tříd se v tomto školním roce nekonal.                    
 
 



 
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 2006-2007 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. 2006 a 11. 4. 2007/. 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. 
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 550,-- Kč na 
osobu. 
 Od dubna 2007 do 16. 8. 2007 byla provedena firmou BOHEMIA PLAST Kladno 
výměna oken v celé budově školy a školní družiny. Tuto finančně velmi nákladnou akci 
zajistilo Statutární město Kladno. 
 
 
 
 
 
 



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 číselné osy, nástěnné obrazy, stovkové pojízdné 
počítadlo, 2 ks globusů, geometrie, desetinná čísla, chemie, oblečení a počasí v Aj a Nj.         
Z rozpočtu MMK Kladno byly zakoupeny nové lavice a židle , počítače, tabule, 
monitor,projekční plátno, mikrovlnná trouba, plastové nádoby na sběr plastů, vysavač a nový 
kopírovací stroj se zásobníkem.  
 
P l a v á n í : 
 
Žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili povinného plaveckého výcviku ve 2. pololetí školního roku 
2006-2007 v počtu 66 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 6 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 okresního kola dopravní soutěže v obou kategoriích.  
 
 
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 38.866,-- Kč. Rodiči bylo dále odsouhlaseno, že každá rodina  



dle možností sponzorsky přispěje do pokladny sdružení rodičů 200,-- Kč ročně – vybralo se 
celkem 54.750,-- Kč.  Na účet Sdružení rodičů přicházejí také peníze za sběr papíru  - částka 
ve výši 14.737,-- Kč. Rodiče přispívají dětem na odměny - školy v přírodě, lyžařský kurz, 
akce Školní linky důvěry, závěr školního roku apod. v celkové částce 21.420,-- Kč. Ve 
školním roce 2006-2007 zakoupili rodiče  3 ks radiomagnetofony s CD, video 1x, 2 ks Beng 
MP 721, minikuchyňku s vybavením, 2 ks klávesy Yamaha, sekačku na trávu v celkové  
hodnotě 100.297,-- Kč.  Spolupráce s rodiči ve škole je velmi dobrá. Celkový zůstatek k 31. 8. 
2007 na běžném účtu činí 17.700,81 Kč, pokladní hotovost je ve výši 6.307,-- Kč. 
 
 Školská rada pracuje od roku 2006 a má 6 členů /2 členové MMK Kladno, 2 členové 
učitelského sboru, 2 zástupci rodičů/. Předsedou Školské rady byl zvolen Bc. Karel Albrecht. 
Školská rada se sešla ve školním roce 2 x, byla seznámena a odsouhlasila výroční zprávu 
školy, zkontrolovala hospodaření školy a dále byli členové seznámeni vedením školy s dlou- 
hodobým záměrem školy ve vyučovacím procesu, s technickým stavem budov.       
 
 
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 oken v budově školy a školní družiny 
/zajišťovala firma BOHEMIA PLAST/ - finančně velmi nákladná akce. Ke zlepšení  
životního prostředí  přispívá i pravidelné sekání trávy v okolí školy a školní zahrady. 
 Ve školním roce 2007-2008 je naplánována výstavba nové tělocvičny spolu se třídami 
pro školní družinu. Po dokončení plánované akce bude nutné opravit oplocení školní zahrady 
i školního hřiště.   
 
 
P e d a g o g i c k é   r a d y : 
 
Ve školním roce 2006-2007 se konalo 5 řádných pedagogických rad. 
Data konání: 28. 8.2006 a 4. 9. 2006 
                      9.11.2065 
                      26. 1. 2007  
                      12. 4. 2007 
                      19. 6. 2007  
Mimořádná pedagogická rada se konala 27. 2. 2007 – povolení školní docházky 10. rokem 
Martině Buškové.  
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. Při pedagogické radě dne 28. 8. 2007 byl schválen školní vzdělávací program 



ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 s názvem „Jeden svět“. 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, 
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/. 



F K S P : 
 
Částka k 30. 6. 2006                                                   61.600,28 Kč 
Částka k 1. 1. 2007                                                     35.178,06 Kč 
Částka k 30. 6. 2007                                                   40.562,53 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. 
 



Hodnocení práce školní družiny 
 
 V roce 2006-2007 navštěvovalo školní družinu 60 dětí s pravidelnou docházkou. Jsou 
naplněna dvě oddělení. 
 Provoz školní družiny je každý den od 6.30 do 8.40 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 21 dětí z vyrovnávacích tříd. 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, velice nevhodný povrch družinové zahrady, časová 
tíseň díky kroužkům a odpolednímu vyučování. 



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.  
Zápis dětí do ŠD – adaptace nových dětí (1. třída) na prostředí ŠD, seznamování s režimem 
ŠD, zapojení  nových  dětí do kolektivu – seznamovací hry, např. „na jména“, nabídka her a 
stavebnic. 

• Podzimní příroda: květiny, stromy a jejich plody, keře, sběr hub, sklizeň ovoce 
• Pobyt v přírodě: hry v lese, vycházky 

 
 
Výtvarná výchova: 

 
• Malování temperovou barvou: „svět hraček“, auto, míč, šaty 
• Kreslení barevnými křídami na chodník:“veselé barvičky“  
• Kreslení vodovými barvami na téma: „Co jsem dělal o prázdninách“ 
• Práce s barevným papíre, „hrnek s talířkem“ 
• Obtisky korkovým špuntem: hroznové víno 
• Vystřihovánky:“ježek a jeho kamarádi“ 
• Záložka do knihy: moje kočička 
• Technika zapouštění do vlhkého podkladu:“barevné padání listí“ 
• Otisky listů:“podzimní strom v přírodě“  
• Ovoce – mísa plná vitamínů, zátiší s ovocem (zapouštění barev) 
• Rozfoukání tuže:“šípková větvička ve váze“ 
• Práce s přírodninami – sova(koláž-papír a kousky šišek), navlékání korálků z šípků 
• Práce s papírem – houby (lišky, hříbky – navlékání na provázek), dekorace ŠD 
• Zapouštění barev – listy (barvy podzimu) 
• Výroba draků, příprava na drakiádu, výzdoba školní družiny 
• 18. 10. 2007 Drakiáda 
• malba temperami, pouštění draků 
• vystřihovánka – miminko 
• malba temperami – sběr ovoce, ovocný strom 
• Halloween – prostřihování dýní, práce se sádrou –strašidelné postavy, výzdoba ŠD 
• Práce se sušenými listy a přírodninami – strašidýlka, zvířátka 
• Podzimní strom – otisky korkovým špuntem, stojánek (zapouštění barev) 
• Práce s papírem, nůžkami, temperami (veverka, zajíček, sova, stojánek) 
• Ptáček s hnízdem 
• Práce s modelínou – zvířátka 
• Práce s textilem – koláž z látek a vlny – domeček 

 
 



Tělesná výchova 
 

• Hry na zahradě: hry s míčem:“na jelena“ 
• Vybíjená, vyvolávaná, kopaná 
• Cvičení přesné přihrávky:“na čísla“ 
• Líný tenis, cvičení s obručí a švihadlem „švihadlová školka“ 
• Překážková dráha: školní zahrada 
• Závodivé hry: slalom na školní zahradě 
• Cvičení v přírodě v lese: „průlezky a houpačky“ 
• Nácvik přihrávek, míčové hry (vybíjená, na jelena, na třetího, na jména) 
• Přeskoky přes švihadlo 
• Závodivé hry v družstvech 
• Hod na cíl 
• Hry v lese: na čísla, škatulata, závody v běhu 

 
Přírodověda 
 

• Vycházky do přírody: pozorování změn v přírodě, znaky podzimní přírody, sběr 
lesních plodů, přírodnin – znalosti a orientace v prostředí, světové strany 

• Chůze v útvaru: dopravní značky 
• Chování v lese: ekologické vědomí 
• Pozorování přírody (listnaté stromy – opadávání, barvy podzimu, příprava zvířátek na 

zimu, poznávání stromů, lesních plodů) 
• Sběr přírodnin 
• Určování světových stran 
• Sledování turistických značek 

 
 

Zima 
 

 Prosinec je měsíc ve znamení příprav na vánoce, návštěvy Čerta, Mikuláše a Anděla 
(spolupráce s Linkou důvěry), zimních sportů, vycházek do lesa (návštěva krmelce, zdobení 
stromečku pro zvířátka). V lese si povídáme o zvířátkách v zimě, ukazujeme si a poznáváme 
stopy ve sněhu. 
 Leden je jeden z hlavních zimních měsíců. V případě správného zimního počasí se 
budeme snažit uskutečňovat zimní sporty dle možností školní družiny. 
 Únor je ve znamení masopustů (karnevalových masek), oslav Sv. Valentýna, 
sněhových hrátek a spousty času stráveného v přírodě. 
 
Výtvarná výchova: 
 

• Příprava na Mikuláše (čertíci, malba temperami – čert, Mikuláš) 
• Výtvarná soutěž Mikuláš, Čert – hlasování 
• Práce s papírem – vánoční přání (otisky prstů), vánoční zápich (sněhulák), stojánek 

(sněhulák), vystřihovánka (stromeček), zvoneček (přáníčko), závěsný andělíček 
(zdobení třpytivými lepidly) 



• Zdobení vánočního stromečku – výzdoba ozdob (vyřezávání vánočních tvarů 
z tvrdého kartonu, zdobení pilinami a červenými mašličkami, papírové hvězdy 
zdobené vlašskými ořechy, zdobení slaměnými ozdobami 

• Výzdoba heren a chodeb ŠD 
• Výroba dárků pro děti z MŠ – motýl, zápich zdobený veselou kukuřicí 
• Malba temperami – zimní krajina, zimní sporty (např. bruslařka – přetírání voskovek 

vodovými barvami), sněhulák – práce s bělobou 
• Práce s papírem – výroba dárků pro předškoláky k zápisu – papírový panáček 

proplétaný barevným papírem, sněhulák (zápich) – práce s papírem a látkami, 
sněhulák (otisky korkovým špuntem, koláž z trhaného papíru), práce s modelínou – 
zvířátka, sněhuláci 

• Masopust – zvyky a tradice – výzdoba ŠD 
• Karnevalové masky – práce s papírem, využití různých technik – soutěž, přehlídka, 

girlandy – výzdoba ŠD 
• Sv. Valentýn – zápich srdíčko (práce s vlnitým papírem), přáníčko – skládanka 
• Výroba dárků pro předškoláky k zápisu – práce s papírem a filcem – veselý panáček – 

stojánek 
• Zavěšené krmítko – práce s papírem, nůžkami, lepidlem a zrním 

 
Tělesná výchova: 
 

• Rozcvičky, honičky v různých obměnách, zábavné kolektivní hry, míčové hry, míčové 
hry – nácvik přihrávek 

• Zdokonalení jemné motoriky (hlavně u chlapců) 
• Vytváření různých staveb ze sněhu (sněhuláky, házení sněhových koulí na cíl, 

bobování v lese) 
• Návštěva tělocvičny ve škole 
• Zimní radovánky – hry ve sněhu v lese a na zahradě ŠD 
• Kolektivní hry – hokej (chlapci), honičky, na mrazíka 

 
Přírodověda: 
 

• Vycházky do okolí školy 
• Návštěva krmelce a zdobení stromečku pro zvířátka 
• Poznávání stop zvěře ve sněhu 
• V budově ŠD zjišťujeme, co jsme si zapamatovali v lese formou soutěží s přírodní 

tématikou 
• Vědomostní soutěže s přírodní tématikou 
• Zkoumání vlastností ledu a sněhu 
• Nastává předjaří – nacházíme v lese kočičky a z hlíny se derou první kvítky sněženek 

 
 
Hudební výchova: 
 

• Čertovská besídka 
• Nácvik koled a vánočních písniček 
• Poslední den si navodíme vánoční náladu, zpíváme koledy u stromečku, jíme cukroví 

od maminek a těšíme se na Vánoce 
 



Jaro 
 

 Měsíc březen je ve znamení jara. Příroda se probouzí. S dětmi budeme sledovat 
přírodu, chodit na vycházky do lesa. První jarní den. Budeme se snažit být s dětmi co nejvíce 
venku, pozorovat přírodu a všechny krásy jara výtvarně zaznamenat. Koncem měsíce se 
budeme připravovat na Velikonoce. 
 Duben je jeden z jarních měsíců, kdy se probouzí příroda. Nedílnou součástí jsou 
Velikonoce. Děti se budou snažit zachytit přírodu barvami a štětcem na papír. Ke konci 
měsíce budeme slavit čarodějnice, na které se pečlivě připravíme. Soutěž o nejhezčí 
čarodějnici. Důležitý je pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu. 
 Květen je měsíc ve znamení sportu a pobytu na čerstvém vzduchu. Ani na maminky 
nezapomeneme, mají svátek – Den matek. Něco hezkého jim vyrobíme a naučíme se básničky 
a písničky. 
 
Výtvarná výchova: 
 

• Kresba barevnými křídami na chodník (dlažba ŠD) 
• Práce s papírem a barvami – sněženky, zdobení skořápkami a vatou 
• Papírová koláž – narciska 
• Překrývání voskovek vodovkami – kočičky ve váze 
• Výroba Moreny (práce s přírodninami) 
• Malba temperami – zvířátka a jejich mláďátka, hospodářská zvířátka, jarní květiny 

(sněženky, bledule, krokusy, petrklíče) 
• Koláž – tulipán, práce s papírem 
• Přípravy na velikonoce: práce s papírem – kuřátko, zajíček, husička (práce 

s vyfouklými vejci, jutou a přírodním lýkem), beránek (zápich) – zdobení vatou a 
skořápkami s pistácií 

• Zdobení kraslic – nahřívání voskovek, zdobení barevným papírem, natírání 
temperami, lepení koření a semen, vytváření postav z vajec 

• Čarodějnice – malba temperami, loutka z papíru, práce s vatou a látkami, vyhodnocení 
výtvarné soutěže (hlasují děti a rodiče) 

• Malování v přírodě – rozkvetlý strom, kresba křídami na chodník 
• Příprava na Den matek – práce s papírem (tulipán v květináči), přáníčka pro maminky 

(výběr básniček do přáníček) 
• Motýl – navlékání těstovin na špejli, práce s barevným papírem 
• Šeřík ve váze – malba temperami (soutěž, vyhodnocení, hlasování rodičů a dětí) 
• Zavěšená sluníčka – práce s lepidlem, nůžkami, barevným a krepovým papírem 
• Panáček na špejli – práce s papírem a veselou kukuřicí 
• Rozkvetlá jabloň – plastická papírová koláž 
• Práce s papírovou kukuřicí – vytváření různých výrobků v prostoru (vlak, zvířata, 

postava) 
 
 
Tělesná výchova: 
 

• Hry v přírodě – překonávání překážek, orientace v prostoru (škatulata, na čísla, 
hledání pokladu) 

• Hry na procvičování rychlosti – závody v běhu, skoku, slalomu, štafeta 



• Procvičování přihrávek – míčové hry (vybíjená, trpaslík, horký brambor, na jelena, na 
třetího, kopaná) 

• Přeskoky přes švihadlo, obruče, kuželky 
• Líný tenis, stolní tenis (nácvik odpalu míčku) 
• Závodivé hry v družstvech 
• Skoky do písku 
• Běh (krátká vzdálenost) 

 
Přírodověda: 
 

• Vycházky do lesa, poznávání okolí 
• Poznávání jarních květin, poznávání lesních stromů a rostlin, pozorování květů, 

ovocných stromů (opylování včelami), co najdeme v lese (soutěž) 
• Chování dětí a lidí v lese – povídání o ekologii 
• Den Země – výlet do Libušína (ekologický den) 
• Poznávání světových stran 
• Turistické značky 
• Povídání o vesmíru 
• Ovocné stromy – přiřazování listů ke stromům 
• Výlet do Prahy do kina IMAX – film 3D – ŽIVOT V MOŘI 

 
 

Léto 
 

 Měsíc červen je ve znamení oslav Mezinárodního dne dětí a blížících se prázdnin. 
S dětmi budeme malovat, sportovat a užívat si krásného počasí. Co nejvíce aktivit se budeme 
snažit dělat venku (např. malování na zahradě).na školní zahradě a v lese uspořádáme 
Družinovou sportovní olympiádu (běh, skok do písku a hod na cíl).první týden v měsíci je 
celý I. stupeň na ŠvP. Na závěr měsíce vyhodnotíme celoroční aktivity dětí. 
Vyhlášené kategorie: 

� Nejlepší výtvarníček 
� Správná holka 
� Správný kluk 
� Sportovec družiny 
� Nejhodnější holka 
� Nejhodnější kluk 

 
Výtvarná výchova: 
 

• Výtvarná soutěž na téma „ZOO“ 
• Práce s drobným materiálem – obrázek z luštěnin a koření 
• Práce s papírem – skládanky (vlaštovka, parník, lodička) 
• Výroba létajícího balónu 

 
Tělesná výchova: 
 

• Oslava Mezinárodního dne dětí – hry a soutěže na školní zahradě 
• Družinová olympiáda (běh, hod na cíl, skok do písku) 



• Míčové hry, šipky, skoky přes švihadlo, hry s obručí a gumou 
 
Přírodověda: 
 

• Vycházka do přírody 
• Orientace v prostoru 
• Opakování všech znalostí o přírodě a ekologii 
• Hry v přírodě 

 
Hudební výchova: 
 

• Zpěv oblíbených písniček v přírodě 
• Výlet do Prahy do kina CINEMA CITY na film Shrek třetí. 

 
 

PREZENTACE ŠD 
 
 

 Každou práci, kterou dítě vyrobí, má vystavenou na výstavce nebo na nástěnce. 
Rodiče tak mají přehled o práci 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 přichází 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 MŠ 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. Rakové 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 individuální přístup 
k jednotlivým dětem tak, jak to potřebují. Zvláštní péči vyžadují děti z vyrovnávacích tříd. 
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 
vyhodnocování 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 výtvarníček 
� Nejhodnější dítě 
� Správná holka 
� Správný kluk 

Každé vyhodnocené dítě dostalo diplom, ceny (pastelky, klíčenky, plyšáky, hlavolamy, 
rozvrhy hodin, sladkosti atd.) tato hodnocení bývají často motivací pro příští rok. 



 
 
 
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 2006-2007 vyučovalo podle tohoto učebního plánu: 
 
1. - 9. třída                          čj. 16847/96-2     Vzdělávací program Základní škola 
 
 



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 2006/07 vyučuje               Praxe 
 
Ředitelka: 
Vydrová Marie                     VŠ PF UK                       Čj-Dě                     Čj                                            41 r. 
 
Zástupce ředitele: 
Richterová Anna                  VŠ PF UK                       Čj-Hv                     Čj-Nj                                       31 r. 
 
Učitelé: 
Drahokoupilová Jana         VŠ PF MU Brno             speciální ped.           1. stupeň                                 21 r.  
Bártová Radka                      VŠ PF UK                      1. stupeň                 1. stupeň                                12 r. 
Hornová Lucie                      VŠ PF UK                      1. stupeň                 1. stupeň                                13 r.  
Steckovičová Jaroslava         SPgŠ                              vychovatelství        1. stupeň                                 24 r. 
Brožová Jitka                        VŠ PF UK                      1. stupeň                 1. stupeň                                20 r. 
Kropáčová Markéta               VŠ PF UK                     1. stupeň, Ze           Ze-Vv-Pč                               43 r.   D 
Zahrádková Ludmila             VŠ PF UK                      Rj-Hv                     Čj-Hv-Aj-Vv                         41 r.   D 
Hofmannová Ivana                VŠ PF UK                      Čj-Hv                     Čj-Aj-Hv                               24 r. 
Nachtigalová Iva                    VŠ PF UK                     Rj-Dě                     Dě-Ov-Rv                              12 r. 
Steckovič Miroslav                VŠ PF UK                     Ma-ZPV                 Ma-Tč                                    30 r.  
Slavíková Ivana                      VŠ PF UK                     Čj-Dě                     Čj-Aj                                     28 r.  
Hanzlíková Lenka                   VŠ PF UK                    Ma-Che                  Ma-Che-Hv                           18 r. 
Stárková Dagmar                    VŠ PF UK                    Ma-Tv                    Ma-Tv                                    27 r.  
Bešťáková Ivana                     VŠ PF UK                    1. stupeň-Tv           Tv-Př-Rv                               13 r.  
Albrecht Karel                     ČZU PK, UHK PF   tech. SŠ, Inf 2. stupeň    Fy-Inf                                    8 r. 
Horynová Petra                       VŠ FF UK                     spec. Ped.               1. stupeň                              10 r. 
Šmolíková Dagmar                 VŠ PF UK                     spec. ped.               1. stupeň                              16 r. 
Tomešová Petra                       VŠ PF ZU Plzeň           1. stupeň                1. stupeň                              10 r. 
Švorcová Martina   VŠ PF ZU Plzeň            Bi.,Ze                     Bi, Ze 
 



Školní družina 
Čekalová Hana                        SPgŠ                            vychovatelství         vychovatelka                      17 r. 
Kločková Petra                       VŠ PF UK                    vychovatelství         vychovatelka           10 r. 
                 
Dodatek 
Kašpárková Radka – rodičovská dovolená 
 
 
Mateřská škola 
 
Zástupkyně ředitele: 
Chocholáčková Mária SPgŠ   učitelství v MŠ učitelka   28 r. 
 
Horešovská Karin  SPgŠ   učitelství v MŠ učitelka   18 r. 
Škantová Eva   SPgŠ   učitelství v MŠ učitelka   36 r. 
 
 
Asistenti pedagoga 
 
Durdová Václava  SOU obchodní    asistent pedagoga  6 r. 
Krupičková Zuzana  SPŠ hutnictví          „           „   15 r.  
Kačírková Iveta  SOU prodavačka       kurz as. ped.       „           „    7 r.  
Kohoutová Jana  SOU soustružník         „           „   8 r. 
Vajtová Anna   Gymnázium          „           „    
Procházková Marie  SPgŠ   vychovatel        „           „   32 r.  
Marešová Helena  FFPU           „           „   29 r. 
 
 
 
 
 



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                                     37 r.             hospodářka 
Lafková Alena                     vyučena                               24 r.             školnice 
Vrbická Eva                         základní vzdělání                33 r.             uklízečka 
Kotrbatá Marie                     SPŠ hutní                            37 r.             uklízečka 
Šulc Jaroslav                        elektrikář                             43 r.             údržbář                 
Brabcová Monika                vyučena                               30 r.             výdej jídla 
Jelínková Milena          základní vzdělání                 uklízečka 
Kotrbatý František          SOU ČSA s maturitou         pomocný uklízeč 
 
 
 
 
Mateřská školka: 
 
Kunzová Eva   SHŠ,SUO kuchař      43 r.  vedoucí školní jídelny MŠ 
Malečková Zdeňka  SOU číšník       29 r.  kuchařka 
Vorlová Renáta  SOU prodavačka      12 r.  uklízečka 
Wirthová Jaroslava  SOU kuchařka         uklízečka 
 



                        Odborně odučené hodiny ve školním roce 2006-2007 
                        
                        Název předmětu                 odučeno odborně        odučeno neodborně 
 
                        Český jazyk                               85 %                               15 % 
                        Anglický jazyk                          40 %                               60 % 
                        Německý jazyk                          40%                                60    % 
                        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           50 %                                 50 % 
                         Informatika                             100 %                               -- 
  
                    
 
 



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                                            2 žáci 
 
    - Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno, Plzeňská 3103               1 žák 
 
    - Obchodní akademie Dr. E. Beneše, Smetanovo nám. 1200, Slaný        3 žáci 
 
    - Pražská konzervatoř                                                                                1 žák 
 
    - SPŠ stavební Kladno                                                                               2 žáci 
 
    - SIŠ Středokluky                                                                                       3 žáci 
 
    - SPŠ Palacha Kladno                                                                                2 žáci 
 
    - 1. SZŠ a VOŠ zdravotnická  Kladno                                                       1 žák 
 
    - VOŠ  Pedagog. a soc.a Gymnázium Evropská Praha 6              1 žák 
                                                                                                                 
   - SOU a SOŠ  Kladno, Dubská 967                                                           1 žák 
 
   - SOŠ a SOU U Hvězdy, Kladno      1 žák 
 
   - SOŠ a SOU nám. E. Beneše Kladno     1 žák 
 
   - SOU Nové Strašecí       1 žák 
 
   - SOU Lesnické, Písky, Křivoklát      2 žáci 
 
   - SOU Uměleckořemeslné Praha 9      2 žáci 
 
    Celkem z devátých tříd vystoupilo 24 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                                             2 žáci 
 
- Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno, Plzeňská 3103                  1 žák 
 
  Celkem přestup 3 žáků. 
 
 
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 : 
 
 - Italské gymnázium                                                   1 žák 
 



Ve školním roce 2006-2007 byly žákům 9. třídy zadány  testy  SCIO, kde se naši žáci umístili 
v polovině hodnocených škol. V tomto školním roce byly zadány testy SCIO i v šesté až osmé 
třídě. Tyto podklady  sloužily k tvorbě ŠVP a při autoevaluaci školy, která proběhne ve  
školním roce 2007-2008. 
 
V únoru 2007 se dostavilo 68 dětí k zápisu do 1. třídy a speciální 1. třídy pro děti s vadami 
řeči. Do prvních tříd pro školní rok 2007/2008 bylo přijato celkem 35 dětí, do speciální třídy   
13 žáků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
20. 4. 2007                I. Hofmannová           Čj-Hv          Prezentace angl. časopisu, učebnic            Praha                                     
 
2. Oblast řízení 
9. 1. 2007            M. Vydrová          Čj-Dě        Pracovněprávní vztahy ve školství    Fakta v.o.s.   990,-- 
9. 1. 2007                 A. Richterová             Čj-Hv                    „                    „              „                        „                                     990,-- 
26.4.-27.4.2007       M. Vydrová                Čj-Dě            Seminář  ředitelů škol      SSŠ Rakovník         1.400,--   
                                                                                            
3. Oblast- práce s integrovanými dětmi 
 
 
4. Oblast - protidrogová prevence 
10. 06 – 5. 07             I. Nachtigalová           Rj-Dě            Seminář pro metodiky prevence.  2 hod.          PPP                      zdarma 
27. 9. 2006  I. Nachtigalová Rj-Dě           Kouření a já     CDP a KP 
 
5. Oblast společensko-vědní 
7. 9. 2006                   I. Hofmannová           Čj-Hv            Výuka cizích jazyků                                                                   
11. 11. 2006   I. Nachtigalová Rj-Dě           Nové pohledy na vývoj české státnosti ASUD ČR 
6. 2. 2007   I. Nachtigalová Rj-Dě           Co je fašismus a nacismus   Památník Lidice 
12. 5. 2007   I. Nachtigalová Rj-Dě           Zapomenutí hrdinové-sudetští antifašisté ÚSD AV ČR 
19. 5. 2007   I. Nachtigalová Rj-Dě                   „                „             „             „                       „ 
30. 6.- 4. 7. 2007  I. Nachtugalová          Rj-Dě            Letní škola historie    PF UK   700,-- 
 
6. Oblast přírodovědná 
 
7. Ostatní 
19. 10. 2006  L. Hornová              1. st.                   Doškolovací kurz zdravotníka                   ČČK Kladno  350,-- 



8. 11. 2006   H. Čekalová      ŠD      Setkání vedoucích ŠD      100,-- 
23. 3. 2007   J. Drahokoupilová    1. st.     ADMD Praha 
16. 4. 2007   J. Drahokoupilová    1. st.     Výtvarné techniky    SSŠ Kladno  300,-- 
16. 4. 2007   P. Horynová     1. st.   „         „                                                     „      300,-- 
16. 4. 2007   D. Šmolíková     1. st.    „         „          „   300,-- 
14. 5. 2007   P. Tomešová     1. st.    Hravá a zábav. vých. pohybem       „       280,-- 
14. 5. 2007   P. Horynová     1. st.   „ „ „        „   280,-- 
14. 5. 2007   D. Šmolíková     1. st.    „ „ „        „   280,--  
                                                                              
Výchovné poradenství 
11. 10. 2006             L. Hanzlíková                  Ma-Che            Setkání výchovných poradců        
                                             
Informační gramotnost: 
 
                                P. Tomešová                      1.stupeň               
                                R. Bártová                          1. st.                     
                                J. Steckovičová                  vychovat.             
                                L. Hornová                         1. stupeň             
                                P. Horynová                       1. stupeň            
                                D. Šmolíková      1. stupeň           
           J. Drahokoupilová     1. stupeň 
           D. Stárková      2. stupeň 
           L. Hanzlíková                 2. stupeň 
           I. Slavíková      2. stupeň 
          M. Steckovič      2. stupeň           



e/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Počet tříd celkem:                   14 
Z toho 1. stupeň:                       8 /2x 1. tř., 2x 2. tř., 2x 3. tř., 1x4. tř., 1x5. tř./ 
Ve školním roce 2006-2007 byla na škole opět zřízena speciální 1. třída pro děti s vadami řeči 
– vyučující Mgr.Petra  Horynová. K 30. 6. 2007 jsou tedy na škole 3 ročníky /I.B, II.B, III. B/  
pro děti s vadami řeči. Ve školním roce 2006-2007 bude opět otevřena první třída – vyučující 
Dagmar Šmolíková. 
Z toho 2. stupeň:                       6/2x6. tř., 1x7. tř., 2x8. tř., 1x 9.tř./ 
Všichni učitelé na 2. stupni mají vysokoškolské vzdělání.  
 
Počet žáků na 1. stupni k 30. 6. 2007                                             154 
Počet žáků na 2. stupni k 30. 6. 2007                                             129 
Celkem žáků:                                                                                  283 
Průměr žáků na třídu na 1. stupni bez logop.tříd:                           24,8 
Počet žáků ve speciální logopedické třídě celkem                         30 
Průměr žáků na třídu na 2. stupni:                                                  21,5 
 
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 
 
 



 
1. s t u p e ň 
 
Počet žáků        Prospělo         Neprospělo   Vyrovnávací   Ředitelské           Chování        Pochvaly na           Vyznamenání 
celkem        s dostatečnou                             zkoušky           důtky              2. st      3. st       vysvědčení                   
 
   154                    9                      1                  0                   2                   2            0                  6                           106 
 
 
 
 
 
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                     52                   2                 0                      4                 6           0                     9                            33 
 
 
 
C e l k e m   1.   a   2.   s t u p e ň 
 
   283                    61                 3                 0                       6               8            0                     15                         139 
 
 



      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                Mikolášek Michal – 3. místo 
    kat. II.                   Pekrt Tomáš – 7. místo 
 
                 konverzační soutěž v německém jazyce 
   kat. II. A               K. Vařeková                           8. místo v okrese 
            
                 Mladý historik 
                        okresní kolo          Frýzek , Lukáš Veselý                                
                                                                                               
                 Olympiáda v českém jazyce 
                          okresní kolo          Fimanová Barbora                        2. místo v okrese 
     krajské kolo                „             „                               32. místo  
                           
            2. Oblast přírodovědní 
 
                Ekologická soutěž -  Indiánská stezka    1. místo a 2. místo –               
        postup do národního kola 
                     
           3. Účast v dalších soutěžích 
 
              "Rosa " – Hvězdička za integraci – ocenění v rámci Kladenska 
 
               soutěž Hlídka mladých zdravotníků - 2. stupeň - 3. místo v okrese 
               Tato hlídka se zúčastnila týdenního pobytu ve Šlovicích , který pro ně připravil 
               ČČK Kladno. 
           1. stupeň – 4. místo v okrese 
 
              Dopravní soutěž  
                      I. kategorie . okresní kolo                                   
                      II. kategorie - okresní kolo      
   
          4. Ostatní aktivity školy 
              Kroužek Školní linka důvěry 
              vedoucí: I. Nachtigalová, počet dětí 22 
              Hodnocení ŠLD viz Protidrogová prevence 
 
              Dětská rada školy 
             důvěrník I. Slavíková 
             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. Dětská rada úzce spolupracu- 
            je se Školní linkou důvěry.                                   



4. Ostatní aktivity školy 
 Kroužek Školní linka důvěry 
vedoucí: I. Nachtigalová, počet dětí 22 
Hodnocení ŠLD viz Protidrogová prevence 
 
Dětská rada školy 
důvěrník I. Slavíková 
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. Dětská rada úzce spolupracuje se Školní 
linkou důvěry. 
 
Školní klub 
 
V letošním školním roce pracovalo na škole 19 kroužků při školním klubu. Poplatek za školní 
rok činil 210,-- Kč na žáka.  
Přehled kroužků při ŠK : 
- internet                   3 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 
- Školní linka důvěry                                        1 skupina  
- zdravotnický                                                   2 skupiny 
- zobcová flétna                                                 1 skupina 
- cvičení rodičů s dětmi                                     1 skupina 
- kopaná         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 
 
2. 11. 2006              Balada pro banditu 
                                7. – 9. třída                                                                                                         
18. 11. 2006            Sněhurkal 
                                1. stupeň 
1. 2. 2007           Poslední chlap 
           2. stupen 
19. 6. 2007              Tři mušketýři 
                                2. stupeň 
 
 
Návštěva filmových představení 
 



 
 
Výchovné koncerty 
 
13. 10. 2006           pan Hrabě – lidové písně 
16. 1. 2007         písničky o světě 
17. 4. 2007         písničky Uhlíře – pan Růžička 
18. 4. 2007         hudba národů – pan Růžička              
 
Zeměpisné a přírodovědné besedy 
 
11. 10. 2006          AVES – přednáška – ochrana životního prostředí, živočichů 
21. 2. 2007            Beseda o dravcích – Milan Záleš 
17. 4. 2007            Beseda na Čabárně - ekologie 
 
Výstavky na škole a Dny otevřených dveří 
 
19. 10. 2006          Drakiáda 
5. 11. 2006            Deskové hry ve ŠD 
2. 12. 2006        Den otevřených dveří s odpoledním programem /výroba adventních věnců, 
         výroba slaného pečiva, výroba svíček, deskové hry atd./ 
20. 1. 2007         Den otevřených dveří s odpoledním programem /hry v tělocvičně, deskové 
              hry, výroba z papíru atd. – určeno hlavně pro budoucí prvňáčky/ 
3. 4. 2007              vynášení Moreny  
 
 
Tělesná výchova 
Žáci se zúčastnili atletické ligy škol a sportovní ligy základních škol: 
Celkové umístění : 15. místo ze 48 škol kladenského okresu 
 
Účast na sportovních soutěžích: 
 
10. 10. 2006    Florbal  H.                                                     3. místo z 5 škol ve skupině 
11. 10. 2006    Přespolní běh – III. kat.   H – 18. místo z 19 škol 
        D – 16. místo z 18 škol 
  Přespolní běh – IV. kat.   H – 9. místo z 15 škol 
        D – 13. místo z 15 škol 
18. 10. 2006  Šachy I. stupeň                                                9. místo z 12 škol 
19. 10. 2006  Šachy II. stupeň                                              13. místo z 18 škol 
25. 10. 2006  Florbal D – neúčast – ředitelské volno 
1. 11. 2006    Plavání III. kat. H + D                                    7. místo z 10 škol 
15. 11. 2006  Stolní tenis D III.                             1. místo ze 17 škol – postup do OK 
           Stolní tenis D IV. kat.    2. místo ze 17 škol – postup do OK 
           Stolní tenis H III. kat.    7.-8. místo ze 17 škol 
           Stolní tenis H IV. kat.    9.-13. místo ze 17 škol 
27. 11. 2006  KK stolní tenis D    9. místo z 11 škol 
30. 11. 2006  Košíková H IV.kat.                                         4. místo ze 4 škol ve skupině 
5. 12. 2006    Košíková  D IV. kat.                                       4. místo ze 4 škol ve skupině 
15. 12. 2006  Košíková III. kat. H    4. místo ze 4 škol ve skupině 
19. 12. 2006  Košíková III. kat. D    4. místo ze 4 škol ve skupině 



7 .2. 2007      Vybíjení H 4.-5. tř.                                     2. místo ze 3 škol – postup do OK 
9. 2. 2007      Vybíjená  D 4.-5. tř.    1. místo ze 3 škol – postup do OK 
19. 2. 2007    OK vybíjená H     7.-8. místo z 8 škol 
26. 2. 2007    OK vybíjená D     2. místo z 8 škol 
15. 3. 2007    Volejbal D     2. místo ze 4 škol – postup do OK 
30. 3. 2007    Malá kopaná III. kat. H   3. místo ze 4 škol 
10. 4. 2007    Malá kopaná IV. kat. H   4. místo z 5 škol 
12..4. 2007   OK volejbal D                                        4. místo z 10 škol 
24. 4. 2007    Mc Donald¨s Cup  4.-5.tř. .                      3. místo ze 4 škol 
24. 4. 2007    Mc Donald´s Cup  1. – 2. tř.   3. místo z 5 škol 
23. 5. 2007    Pohár rozhlasu III.kat.                                     D- 16. místo z 19 škol 
                   H – 16. místo z 19 škol 
24. 5. 2007    Pohár rozhlasu IV. kat.                D – 19. místo z 19 škol 
                   H –6. místo ze 14 škol 
14. 6. 2007   Miniolypiáda I. kat. /1.-3.tř./   6. místo ze 17 škol 
           II. kat. /4.-5.tř./   6. místo ze 17 škol 
 
 
Neúčast na sportovních soutěžích: 
 
Florbal dívky , volejbal hoši, házená – hoši i dívky, atletický čtyřboj hoši + dívky, gymnastika 
– hoši + dívky. 
 
Sportovní soutěže mimo ligu 
 
10. 10. 2006      Vybíjená – IV. kat. D Libušín   3. místo 
         - I. stupeň     1. místo 
12. 6. 2007        Sportovní den v Libušíně – malá kopaná  4. místo z 8 škol 
     Ondra Mareška – nejlepší hráč turnaje. 
 
Tato dětská olympiáda byla i letos připravena vyučujícími a dětmi.  
Program olympiády: 
22. 6. 2007            slavnostní zapálení olympijského ohně a vyvěšení vlajky školy, program 
                           I. stupně 
25. 6. 2007            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. 
                                 



Klub mladých diváků Praha 
vedoucí : I. Hofmannová, A. Richterová 
Počet dětí: 36 
Počet představení: 4 
18. 1. 2007               Bouře – W. Shakespeare 
                                  
10. 2. 2007           Fanny  girl 
           Fidlovačka 
28. 3. 2007               Poprask na laguně    
                                 divadlo ABC 
25. 4. 2007               Zpívání v dešti   
                                 Hudební divadlo Karlín    
                                                                                                                                            
 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                   - Libušín – základna Labyrintu 
         - Budeč 
 
2. třídy                   - ŠvP 
 
3. třídy                   - ŠvP 
         - Lysá nad Labem - řemesla 
                               - Betlémy Karlštejn 
          - Planetáruim Praha 
         - Budeč 
 
4. třída                    - ŠvP          
         - Planetárium Praha 
         - Budeč 
 
5. třídy                    - Lysá nad Labem - řemesla 
                                - Vídeň 
                                - Sýkořice 
          - Budeč 
          - Betlémy Karlštejn 
          - Planetárium Praha 
 
6. třída                    - exkurze Amond Kladno 
                               - Planetárium Praha 
         - Vídeň 
         - Poldi Kladno 
         - Vánoce v Polabí 
         - Zámek Kladno 
         - Lidice 



 
7. třída                    - zámek Kladno 
                                - Vídeň 
           - Poldi Kladno 
           - Emilova – ekol. program 
           - Pražský hrad  
 
8. třída                     - Poldi Kladno 
                                - Vídeň 
 
9. třída                    - Lidice 
                               - Vídeň 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 2006-2007 nebyla na škole provedena prověrka Českou školní inspekcí. 
 
 
 
 
 
 



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. 2006 
 
- účetní výkazy k 30. 6. 2007  
 
 
 





































 


