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I.
Základní údaje o škole
Poslední aktualizace zařazení do sítě škol ze dne 1.1. 2001
IZO : 000241725
IČO : 70844747
1. Kontakt na zařízení :
Školní 122, 252 07 Štěchovice
tel. 242143650
web školy: www.zs-stechovice.cz
2. Vedení školy :
Ředitelka školy
Mgr. Hana Králíková
zsstechovice@email.cz
tel. 731612812 / 242413650
Zástupce ředitelky školy
Mgr. Milan Strnad
zsstech.zr@seznam.cz
tel. 731612813
3. Výchovně - vzdělávací program :
ŠVP Cesta do života
4. Škola a její materiálně technické vybavení :
Základní škola Štěchovice je plně organizována. Ve školním roce 2012 – 2013 ji
navštěvovalo 224 žáků (stav k 30. září 2012). Na prvním stupni byly v prvním ročníku
zřízeny dvě třídy, v ostatních ročnících po jedné. Na druhém stupni byla v každém ročníku
jedna třída.
Škola ve školním roce 2012/2013 disponovala čtrnácti učebnami v hlavní budově,
z nichž čtyři byly odborné (informatiky, chemie + hudební výchovy, dvě jazykové) a třemi
v přilehlých, s hlavní budovou propojených prostorách (dílny, tělocvična, detašované
pracoviště MŠ Štěchovice – jedno oddělení školní družiny). Všechny kmenové třídy byly
umístěné v hlavní budově školy – viz. tabulka níže.
Součástí školy je take školní družina. Od 1. září 2012 byla navýšena kapacita školní
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družiny na 85 dětí (původní kapacita byla zcela nevyhovující, neboť činila pouze 50 dětí).
V uplynulém školním roce bylo do školní družiny přihlášeno 70 dětí prvního stupně a byly
umístěny ve třech odděleních - učebnách v přízemí budovy školy. Prostory poskytnuté
dočasně mateřské školce mohly být v tomto roce využívány v odpoledních hodinách právě
družinou.

přízemí

1.A

3.
ŠD1

2.
ŠD2

Prac. činnosti
(dílny)

Tělocvična

1. patro

1.B

5.

Jaz 2

4.

7.

2. patro

8.
IAT

9.

6.

Jaz 1

podkroví

Hv
Ch

Inf

Dne 18.9.2012 podala škola žádost o finanční podporu z OP VK na individuální projekt
"Zlepšování pomínek ve vzdělávání na ZŠ“.
Aktivity:
- vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji
čtenářské a informační gramotnosti
- vytvoření sad DUM pro oblast čtenářské a informační gramotnosti
- roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR
- inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, směřující k rozvoji výuky cizích jazyků,
prostřednictvím digitálních technologií, v oblasti přírodních věd,
- individualizce výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ,
pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti
- zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP
Na podpoření výše zmiňovaných aktivit a na zvýšení technického zázemí pro žáky školy i
naše zaměstnance, vybavila odborná firma, vzešlá jako vítězná z výběrového řízení,
konaného v dubnu 2013, naši školu výpočetní a audiovizuální technikou (tři interaktivní
tabule PANABOARD T880 včetně příslušenství, tři počítačové sestavy, jedna kamera, tři
fotoaparáty), vybudovala a konfigurovala školní bezdrátovou síť Wi-Fi včetně reinstalace
a konfigurace serveru, routru a firewallu, zaškolila IT správce a provádí správu prostředí
nového školního serveru.
V době vánočních prázdnin byla provedena montáž žaluzií do oken v učebnách,
umístěných v prvním a druhém patře.
V červnu 2013 postihla naši obec povodeň, která se bohužel bezprostředně dotkla i naší
školy. Přestože jsme spolu se zaměstnanci a dobrovolníky přestěhovali většinu vybavení
z přízemí školy do horních pater budovy, určitým škodám na zařízení jsme zabránit
nemohli. Největší škody byly však způsobené na budově. Hřiště s umělým povrchem,
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využívané v hodinách tělesné výchovy, družinou i atletickým kroužkem, bylo bohužel také
velmi poškozeno, a nemůže tak být využíváno ani v současné době.
V rámci oprav po povodni byly kompletně nově vybudované všechny záchody v přízemí,
obložení stěn v šatnách (vše bylo původně ze sádrokartonu), opraveny vnitřní omítky i
venkovní omítky, zrekonstruováno elektrické vedení, opraven výtah, položeny nové
podlahové krytiny.
Protože jsme obdrželi od mnoha jendotlivců i firem finanční dary, mohli jsme nově a
kompletně zařídit cvičnou kuchyňku, knižní koutek a vybavit nábytkem ze dřevěných palet
kabinet Tv. Další dovybavení (hlavně nářadí a náčiní na tělesnou výchovu a pracovní
činnosti) bude probíhat i v začátku dalšího školního roku.
V průběhu letních prázdnin dále došlo k nákupu a montáži dvou boilerů, tří umyvadel a
dvou spršek na WC v prvním a druhém patře, abychom splnili podmínky § 7 odst. 1 zákona
258, ve spojení s § 4a odst. 1 a přílohy č. 1 odst. 1 vyhlášky 410. Dále byla provedena
kompletní výměna kabinek na chlapeckém WC ve druhém patře, které byly již
z předcházejících let v naprosto dezolátním stavu (oprava již nebyla možná) a výmalování
všech prostor WC v prvním a druhém patře budovy.
K vybavení školy patří také dvě malé sborovny (jedna zároveň slouží i jako kabinet),
kabinety dějepisu + anglického jazyka, přírodních věd, 1. stupně a tělesné výchovy, sklady
fyzikálních, přírodovědných, chemických a zeměpisných pomůcek, sklad učebnic, archiv a
tři kanceláře. V tom se již řadu let nic nemění.
V rámci udržitelnosti projektu Komplexnost, časovost, posloupost – vše pod jednou
střechou je jedna místnost ve druhém patře plnohodnotně zařízena a využívána pro práci
s dětmi se SPU(CH).
Ve větší míře než v minulých letech docházelo v uplynulém školním roce k postupnému
dovybavování školy novými pomůckami, např. na výuku chemie a cizích jazyků (nové
moderní audiopřehrávače).
5. Školská rada :
ustanovena dnem 11.5. 2009
kontaktní e-mailová adresa : rada.zs@seznam.cz
členové rady ve škol. roce 2012 – 2013 (od 10.9.2012)
předsedkyně: Marta Šarlingerová (za rodiče)
místopředsedkyně: Renáta Ondroušková (za zřizovatele)
členové:
Ing. Iva Svobodová (za rodiče)
Bc. Olga Hlaváčková (za zřizovatele)
Mgr. Kopecká Dana (za pedagogy)
Roubíček Petr (za pedagogy)
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II.
Pracovníci školy
1. Pedagogičtí pracovníci
a) Počty osob

11/12

11/12

12/13

školní rok
12/13
12/13

(od 1.4.) (od 1.9.) (od 17.9.) (od 8.4.)

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané
interní učitelé
fyzické osoby celkem
interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
externí učitelé
fyzické osoby celkem
externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
vychovatelé
fyzické osoby celkem
vychovatelé
přepočtení na plně zaměstnané
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem
pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

17

14

15

14

15,7

15,3

12,95

13

12,73

---

1

---

---

1

---

dohoda
dle
odprac.
hod.

----

----

0,27

2

2

3
(od 10.9.)

1,6

1,6

2,25

20

20

19

20

20

17,3

16,9 +

15,2

15,25

15,25

1 na
dohodu

b) Věková struktura pedagogických pracovníků (bez externisty na dohodu)
věk

do 30 let
včetně
počet
1
z toho žen
1

31 - 40

41 - 50

51 - 60

6
5

4
4

5
4

nad 60
let
1
0

z toho průměrný
důchodci
věk
0
44,8
0
43,3

c) Kvalifikace pedagogických pracovníků
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Dosažené vzdělání

Počet
pracovníků
VŠ – ped. směr
10
VŠ – neped. směr
2
VŠ – neped. směr + ped.
1
minimum
SŠ – ped. směr
3
SŠ – neped. směr
2
studující VŠ (druhé)

Celkem
%
z celkového počtu
55
11
6
17
11

1

6

d) Nově přijatí absolventi učitelského studia – počet, odbornost
0

---

e) Nově přijatí absolventi neučitelského studia – počet, odbornost
0

---

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a) Počty osob

školní rok fyzické osoby celkem
11 / 12

12 / 13

do 29.11.: 5
od 5.6.: 6
do 1.10.: 6
od 10.9.: 6
od 1.11.: 5
od 1.12.: 4

Přepočtení na plně zaměstnané

/ od 1.12.: 5 /

4,5 / 3,6 / 4,6
4,9
4,6
3,6
3,2

III.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce

počet zapsaných celkem
z toho dívek
počet odkladů šk.
docházky

2011/2012
43
23
5

2012/2013
32
15
12
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IV.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Počet tříd a počet žáků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)

školní rok 2011 / 2012

škola

školní rok 2012 / 2013

počet tříd

počet žáků

počet tříd

počet žáků

1. stupeň

7

114

6

119

2. stupeň

4

101

4

105

Celkem ZŠ

11

215

10

224

2. Průměrný počet žáků
Školní rok

Průměrný počet žáků na třídu

Průměrný počet žáků na učitele
(v přepočtu na plně zam.)

2011 / 2012
2012 / 2013

1. stupeň
16,3
19,8

2. stupeň
25,25
26,25

celkem
19,5
22,4

1. stupeň
15,4
19,8

2. stupeň
12,2
11,7

celkem
13,7
14,9

3. Cizí státní příslušníci (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
stát
-----

počet žáků
-----

Naše škola neměla nikdy žádné problémy se začleňováním cizích státních příslušníků
do kolektivu.
4. Výuka cizích jazyků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
Cizí jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk

Počet žáků
2011/2012
2012/2013
160
167
18
--31
53

5. Chování žáků
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Chování žáků - 1. pololetí
Ročník
velmi dobré
první
32
druhý
25
třetí
26
čtvrtý
20
pátý
16
šestý
26
sedmý
26
osmý
25
devátý
28

uspokojivé
0
0
0
0
0
0
0
0
0

neuspokojivé
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chování žáků - 2. pololetí
Ročník
velmi dobré
první
32
druhý
23
třetí
25
čtvrtý
20
pátý
15
šestý
27
sedmý
26
osmý
27
devátý
28

uspokojivé
0
0
0
0
0
0
0
0
0

neuspokojivé
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. Prospěch žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

2011/2012
počet
%
215
100
128
60
2
1
0
0
56
0,6

Klasifikovaní žáci
- z toho s vyznamenáním
- z toho opakující ročník
Neklasifikovaní žáci
Průměrný počet zameškaných hodin
- z toho neomluvených

2012/2013
počet
%
224
100
123
55
0
0
0
0
107
0,2

Jako neklas. neuváděni žáci neklasifikovaní pouze z tělesné výchovy – zdravotní důvody.

Prospěch žáků po ročnících
Ročník

1.
2.

Prospěli

S vyznam.

Opakující
ročník

0
0

32
23

0
0

Neklasifik. Průměr
zamešk.
hodin
0
65
0
71,5

Neoml. hod.

0
1,6
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6
5
9
16
21
21
22

19
15
6
11
5
6
6

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

117
65,9
126,8
117,3
84,5
143,4
183

0
0
0
0,07
0
0
0

7. Přijímací řízení na vyšší typ školy
Přihlášky:
Školní rok

počet
na gymnázia na SOŠ
přihlášek
2011/12
19
4
12
2012/13
28
4
23
+ 2 žáci ze 7. ročníku – přijati na gymnázium

na SOU
3
1

na OU
0
0

8. Speciální výchova a vzdělávání
Na škole nebyly zřízeny speciální třídy, děti s SPU se vzdělávají spolu s ostatními žáky
v třídních kolektivech klasického typu. Výchovná poradkyně učitele pravidelně informovala
o konkrétních problémech těchto žáků, ev. výsledcích vyšetření a následně doporučených
metodách práce ( např. PPP, SPC).
V rámci udržitelnosti projektu “Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou
střechou” poskytovala speciální pedagožka dětem se SPU(CH) a jejich rodičům odbornou
poradenskou službu přímo v budové naší školy. Dvakrát v týdnu probíhala v ranních
hodinách percepčně nápravová cvičení pod vedením speciální pedagožky. Dále na škole
působila asistentka pedagoga, která pracovala s výše uvedenými dětmi v rámci běžné
výuky a tím jim napomáhala se plnohodnotně zapojit do každodenního vzdělávacího
procesu. Pro děti z prvních tříd byl uspořádán v září týdenní stimulační kurz a v červnu kurz
relaxační. Pro rodiče a učitele byla na červen připravena odborná beseda se speciální
pedagožkou. Vzhledem k nečekaným problémům (povodně) byla uskutečněna na konci
srpna.
9. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
V naší škole se v loňském školním roce nevzdělával žádný mimořádně nadaný žák.
(Tento status je možno přiznat pouze na základě odpovídajícího výstupu z vyšetření PPP.) I
10. Ověřování výsledků vzdělávání
V červnu 2013 proběhlo už druhé celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd organizované
MŠMT – vyhodnocení je přílohou této zprávy.
I v tomto roce si žáci ověřovali své znalosti a dovednosti prostřednictvím předmětových
olympiád, matematického a přírodovědného klokana.
11. Školní vzdělávací program
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Výuka probíhala podle doplněného ŠVP Cesta do života.

V.
Prevence sociálně patologických jevů
1. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
V tomto školním roce jsme v naší škole zaznamenali projevy nežádoucích forem
chování žáků, včetně šikany, častých absencí a pozdních příchodů či rizikového
volnočasového chování. Ve škole však nedošlo k žádnému zásadnímu projevu
patologického charakteru (jako požití alkoholu, drog, kouření, úmyslné ublížení na zdraví,
krádež).
2. Problematické oblasti, přijatá opatření, způsoby řešení
 Šikana – zpravidla se nám daří zachytit projevy šikany již v počáteční fázi; třídní
učitel primárně pracuje s kolektivem na narovnání klimatu třídy, probíhají setkání
s rodiči agresora i oběti a je vypracován plán opatření, který je případně upravován
a doplňován dle potřeby
 Pozdní příchody žáků – docházelo k nim pravidelně u některých žáků (především
devátého ročníku) i navzdory uděleným kázeňským postihům; v nadcházejícím
školním roce jsme připraveni vystupovat vůči tomuto jevu důsledněji a přísněji,
zvažujeme zakotvení postihů do školního řádu
 Časté krátkodobé absence žáků – opět se jednalo především o žáky devátého
ročníku, někteří kvůli časté nepřítomnosti nebyli klasifikováni; i v tomto případě
budou vyučující důslednější, v odůvodněných případech lze například častěji
vyžadovat lékařské potvrzení; škola zvažuje i zakotvení procentuální hranice
přítomnosti ve výuce nezbytné pro klasifikaci předmětu (samozřejmě při zohlednění
odůvodněných zdravotních či rodinných záležitostí) do školního řádu
 Pozdní omlouvání absencí – tento jev se týká především rodičů žáků, ale
znemožňuje vyučujícím řádně kontrolovat docházku; v novém školním roce budou
učitelé méně vstřícní ke zpoždění v omluvách a budou striktně postupovat dle
školního řádu v posuzování omluvených a neomluvených hodin
 Rizikové volnočasové chování žáků – byť se jednalo o mimoškolní aktivity žáků,
získali jsme natolik důležité poznatky o rizikovosti tohoto počínání, že jsme
na základě konzultace s Policií ČR svolali mimořádné třídní schůzky rodičů žáků 9.
ročníku a upozornili je na možné nebezpečí hrozící jejich dětem; s žáky se dále
pracovalo (např. v rámci besedy na téma trestní odpovědnosti mládeže)
 Kouření – jsme si vědomi, že někteří žáci naší školy před začátkem výuky i po jejím
skončení chodí kouřit (např. do okolí autobusového nádraží); toto jednání však
můžeme ovlivnit pouze domluvou dotyčným žákům a zesílenou prevencí v této
problematice, jinak je postihovat za jejich volnočasové aktivity nemůžeme;
o pravidelnou obchůzku dané lokality v inkriminovaném čase jsme žádali i zástupce
Policie ČR, o aktivitě z jejich strany či nějakých konkrétních podniknutých krocích
však nemáme informace
 Konzumace energetických nápojů a závislost na nich – požívání těchto nápojů dětmi
není vhodné a ve škole je i zakázané, přesto jsme řešili nejméně u jednoho žáka
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jeho závislost a pravidelnou konzumaci těchto nápojů; při řešení pomohla úzká
spolupráce s rodiči
Závislost na PC (sociální sítě, počítačové hry…) a s ní spojené ponocování, únava
a nesoustředěnost žáků během vyučování – učitelé zařazují do výuky informace
o aktivním trávení volného času, o důsledcích sedavého způsobu života
a nedostatku spánku na zdraví
Problematické neharmonické prostředí žáků – stále častěji narážíme na velmi složité
rodinné vztahy, kdy je rodina dlouhodobě sledována pracovníky sociálního orgánu
a dítěti hrozí z nejrůznějších důvodů umístění do výchovného zařízení; usilujeme
o co nejužší spolupráci s přiděleným kurátorem, pracovníky OSPODu či policie;
aktivně informujeme o důležitých skutečnostech

3. Preventivní akce
Ve školním roce 2012/13 se žáci ZŠ Štěchovice zúčastnili následujících akcí
vztahujících se k primární či sekundární prevenci sociálně patologických jevů:
Název akce
Prevence HIV / AIDS
Zebra se za tebe
nerozhlíží
Trestní odpovědnost
mládeže
Drogová prevence
Zdravá pětka (Nadace
Albert)

Drogy, nebo aktivita
Šikana, kriminalita, drogy
Sexuální výchova
Profese zdravotní
záchranář
Co je šikana a jak se jí
bránit

Vedoucí /
školitel
M. Hornych
nprap. Z.
Chalupa,
Policie ČR
nprap. Z.
Chalupa,
Policie ČR
M. Hornych
Leo Stejskal
PhDr. I. Douda
, Divadlo U
Hasičů
plk. JUDr. M.
Dočekal
Bc. M. Tyčová
Bc. M. Tyčová
nprap. Z.
Chalupa,
Policie ČR

Téma
Beseda o pohlavních
chorobách

Třídy
8. + 9.
ročník

Počet
akcí
2 x 90
min.

Bezpečnost dětí na
přechodech

1. - 3.
ročník

3 x 45
min.

Beseda a projekce filmu
Beseda s vyléčeným
narkomanem
Interaktivní pořad o zdravé
výživě

8. + 9.
ročník
6. + 7.
ročník
všechny
třídy

2 x 90
min.
2 x 90
min.
10 x 90
min.

Beseda o návykových
látkách
Beseda o obraně před těmito
jevy
Přednáška a beseda o
sexualitě
Beseda o problematice
bezpečnosti
Beseda a projekce filmu k
tématu

9. ročník

1 x 90
min.
1 x 90
min.
2 x 90
min.
1 x 120
min.

všechny
třídy

10 x 90
min.

9. ročník
8. ročník
6. ročník

Mnohé další akce si zorganizovali individuálně třídní učitelé. Žáci se účastnili také
sportovních a vědomostních soutěží na regionální i krajské úrovni, mnozí dosáhli i na přední
příčky.
Většina preventivních pořadů se podařila zajistit pro žáky bezplatně. To se týká
například programu Zdravá pětka, který postupně prošel všemi ročníky a setkal se s velmi
pozitivní odezvou mezi žáky i učiteli. Stejně tak byly zdarma veškeré pořady organizované
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ve spolupráci s Policií ČR – všechny vedl nprap. Zdeněk Chalupa, který s námi
spolupracuje dlouhodobě.
Některé pořady byly objednány a zorganizovány v návaznosti na problém, který se
aktuálně s žáky či konkrétními třídami řešil (viz beseda o trestní odpovědnosti či programy
o šikaně). Třídní učitelé měli samozřejmě možnost přizpůsobit obsah momentálním
potřebám kolektivu.
Při besedách pravidelně využíváme možnost práce s interaktivní tabulí - lektoři
zpravidla přicházejí s připravenou prezentací. Součástí besed je často i krátký film týkající
se dané tematiky. Úroveň akcí vyhodnocujeme prostřednictvím rozhovorů v navazujících
předmětech i pomocí dotazníkového šetření. Na základě spokojenosti žáků i učitelů
s programy chystáme plán besed do následujícího školního roku.
4. Spolupráce
Problémy našich žáků a jejich vhodná řešení konzultujeme pravidelně s pracovníky
pedagogicko-psychologické poradny v Praze – Hloubětíně, především s Mgr. Kamilou
Dvořákovou (školní metodik prevence se zde účastní i pravidelných setkání a školení
metodiků prevence sociálně patologických jevů). Při podezření na možné zanedbání či
vývojové poruchy využíváme poznatky speciální pedagožky Mgr. Lindy Staňkové působící
v budově školy. Spolupracujeme též s policisty ze služebny na Hradištku. V nutných
situacích jednáme s příslušnými zástupci orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).
5. Shrnutí
Přestože je ve zprávě zmíněna řada patologických jevů, žádný z nich se v Základní
škole Štěchovice nevyskytuje masově. Ani šikana není rozšířená a v žádném případě ji žáci
nevnímají jako normální chování. Vzhledem k velikosti naší školy a s ní spojené individuální
znalosti většiny žáků (jejich osobní i rodinné situace) ze strany učitelů se nám totiž většinou
daří negativní projevy chování již v zárodku podchytit, poměrně účinně řešit a eliminovat.
Zpravidla se osvědčuje úzká spolupráce s rodiči, někdy i každodenní kontakt a podrobné
informování o dítěti, jeho aktuálním chování a prospěchu.
Na osobní přístup, dobrou znalost žáků a úzkou spolupráci s rodinou v naší škole
klademe důraz. V případě výskytu problému převyšujícího naše možnosti řešení
zajišťujeme bezodkladně kontakt s odpovídajícími poradnami, odborníky či přímo
pracovníky OSPOD.
Vypracovala Mgr. Klára Budilová,
metodik prevence sociálně patologických jevů ZŠ Štěchovice

VI.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
typy studia
semináře
kurzy
jiné

zaměření akcí

počet
vzdělávací instituce
účastníků

viz Prezentace předmětových komisí

studium učitelství pro 1.st.

2

UK
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pedagogické minimum

2

Školská legislativa-novela zákona
563/2004 Sb.
Studium pro ředitele škola a škol. zaříz.

UK

1
Vzdělávací institu
Králíková Středočeského kraje

VII.
Aktivity a prezentace školy
1. Výchovné poradenství
V průběhu celého školního roku 2012/2013 probíhalo dlouhodobé a systematické
sledování žáků s učebními a výchovnými problémy. S třídními učiteli, pedagogy
a preventistou sociálně patologických jevů probíhala spolupráce v řešení problémů různého
charakteru, ve vyhledávání i sledování problematických žáků. V rámci udržitelnosti projektu
Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou střechou byla poskytována
nadstandardní péče všem dětem s SPU (CH) na I.stupni.
Během měsíce září byl vypracován seznam integrovaných žáků a žáků s lehčí
poruchou učení. Na základě vyšetření v PPP byl každému integrovanému žákovi
na začátku školního roku vypracován individuální vzdělávací program ve spolupráci
s vyučujícími předmětů, ve kterých žák má nebo by mohl mít výukové problémy. Do IVP pak
byly uvedeny metody a postupy při výuce a stanoveno základní učivo v daných předmětech.
Pokud se vyskytly závažnější problémy chování nebo prospěchu žáků, byli rodiče zváni
do školy a seznámeni se stávající situací. Společně s výchovnou komisí byly hledány
možnosti řešení daných problémů, abychom všichni předcházeli možným výchovným
opatřením.
V kariérovém poradenství, na základě znalostí dětí, jejich postojů, specifických
zvláštností a možností, bylo žákům pomáháno při výběru střední školy. Žáci 8. a 9. ročníků
navštěvují pravidelně IPS na Úřadu práce v Praze. Žákům byla doporučena i návštěva
veletrhu středních škol. Během prvního pololetí žáci 9. ročníku získali ucelený přehled
o středních školách i o možnostech a podmínkách přijímacího řízení na vybrané školy.
Během měsíců ledna a února byly vyplněny přihlášky na zvolené školy.
Výsledky přijímacího řízení žáků 9.třídy
Zvolené studium
Počet
žáků
Gymnázium
4 žáci
Obchodní akademie
5 žáků
Gastronomická a hotelová 2 žáci
škola
SPŠ Smíchovská střední
2 žáci
VOŠ a SPŠE Františka 2 žáci
Křižíka
Církevní SZŠ
2 žáci
SOŠS Ječná
1 žák
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Hotelová škola
Střední škola mediální
grafiky
SPŠO oděvní
VOŠUP průmyslová
Střední škola automobilní
a informatiky
Střední škola veterinární
Soukromá škola výpočetní
techniky
Střední škola technická
SPŠS Betlémská
SOU
opravář
zemědělských strojů

1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák
1 žák

Výsledky přijímacího řízení žáků 7.třídy na víceletá gymnázia
Gymnázium Jana Nerudy
1 žák
Gymnázium
1 žák
mezinárodních a veřejných
vztahů
Průběžná činnost a úkoly ve školním roce 2012/2013
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích, zajištění evidence v souladu
s předpisy o ochraně osobních údajů
- návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů
- vedení a vyřizování předepsané dokumentace pro výchovné poradenství žáků
s poruchami učení a chování
- včasné zasílání žáků na vyšetření do PPP - sledování žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
- reedukace a nápravná cvičení u problematických žáků
- spolupráce s vedením školy, metodikem prevence a učiteli na vypracování
výchovných programů zaměřených na nápravu problémů, s nimiž se na škole setkáváme
- individuální konzultace s žáky i rodiči
- konzultace s vyučujícími, účast při řešení problémů
- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací
a profesní dráze
- účast na odborných školeních a seminářích pro výchovné poradce
- účast na dnech otevřených dveří školy a veletrhu Schola Pragensis
Mým prvořadým úkolem byla péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy. Žáci,
rodiče i třídní učitelé byli vždy s dostatečným časovým předstihem informováni o platnosti
integrace či kontrolního vyšetření. V listopadu 2012 jsem byla na pravidelné schůzce
výchovných poradců informována o aktuálních změnách, které vyplývají z Vyhlášky č. 116/
2011 (kterou se mění Vyhláška č. 72/ 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských zařízeních).
Žáci 1. stupně se SPU (CH) chodili na nápravná a reedukační cvičení. Tato
nápravná cvičení probíhala vždy v úterý a v pátek od 7.00 hodin. V úterý chodili žáci
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čtvrtého a pátého ročníku, v pátek žáci třetí třídy. Někteří žáci však i přes doporučení PPP
nabízenou možnost reedukačních cvičení nevyužili.
V rámci udržitelnosti projektu Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou
střechou byl v červnu 2013 zrealizován relaxační kurz pro žáky se SPU(CH). Jeho hlavním
cílem bylo zvýšení sebevědomí dětí se SPU (CH), které zažívají díky svému znevýhodnění
častější neúspěchy mezi svými vrstevníky. Bylo poukázáno v prostředí mimo školu na jejich
silné stránky a bylo jim umožněno prožití vlastního úspěchu. Náplní relaxačního kurzu byla
relaxace, dechová cvičení, svalové uvolnění, dětská jóga, muzikoterapie, sociálně
psychologické hry, pozitivní myšlení. Relaxační kurz vedla Mgr. Lucie Dražilová a Bc. Anna
Suchomelová.
V průběhu roku proběhlo několik jednání s rodiči i výchovnou komisí. Hlavními
důvody k vyvolání jednání byly: neomluvené absence, pravidla omlouvání žáků, časté
zapomínání pomůcek a nepřipravenost na vyučování, neplnění zadaných úkolů, špatná
pracovní morálka, časté vyrušování, upozornění na zhoršený prospěch, nevhodné
a neslušné chování žáků, pozdní příchody na vyučování a občasné ničení školního
majetku.
V profesní oblasti byla zajištěna beseda ÚP v Praze. Průběžně byly podávány
potřebné informace k výběru školy či učebnímu oboru a k vyplnění přihlášek.
Nabídky středních škol a učebních oborů byly taktéž zveřejněny na nástěnce.
Zprávu vypracovala Mgr. Lucie Dražilová
(výchovná poradkyně školy)

2. Ekologická a environmentální výchova
Environmentální výchova na naší škole není samostatným předmětem, učí se jako
průřezové téma zařazené do vyučovacích hodin. V rámci jednotlivých předmětů žákům
vysvětlujeme důležitost environmentálního chování v životě a uvědomění si zodpovědného
přístupu k životnímu prostředí. Dále výuku zpestřujeme odbornými programy, přednáškami
a exkurzemi.
Ve školním roce 2012/2013 proběhlo několik akcí v rámci EVVO. Žáci se pravidelně
podíleli na úpravě okolí školy a školních pozemků.
Jako každý rok, i letos jsme třídili odpad (v každém patře školy jsou umístěné
popelnice na plastové lahve), papír se třídil v každé třídě a odnášel do kontejneru, který byl
za budovou školy. Materiál získaný z pozemků, záhonů a kosením trávy se kompostoval.
Víčka z plastových lahví se sbírala samostatně.
Další akcí v rámci EVVO byl sběr papíru a plastových víček. V školním roce 2012/13
proběhl 2x – v listopadu a v květnu. Během dnů sběru druhotných surovin žáci nosili
zvážený papír a víčka od PET lahví. Odvoz sběru zajistila společnost Wega s.r.o. Celkem
se odvezlo 5 639 Kg papíru a několik pytlů víček. Celkově jsme takto získali 9 490Kč.
Získaný finanční obnos byl částečně určen na nákup drobných odměn pro nejlepší sběrače
a částečně převeden na adopci na dálku.

Vyhodnocení sběru - listopad 2012
třída

Kg papíru

nejlepší sběrač

pořadí
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1.A

144

Hanzlíková, Hokešová 30 kg

1.B

61

Pytková 20 kg

2

349

Rožníčková 181,5 kg

3
4

265,5
139,3

5

74

6

345,2

Ondřejová 132 kg

3. místo

7

382,7

Hušbauer 170 kg

1. místo

8

210

Lorencová 200 kg

9
∑

109,5
2080,2

2. místo

Růžičková, Sklenářová 59 kg
Jelínek 100 kg
Boťa 57,8 kg

Strašík 104

Vyhodnocení sběru – květen 2013
třída
1.A
1.B
2
3
4
5

Kg papíru
194,5
110
439
749
184
113

6
7
8
9
Celkem

1084
564
51,5
70
3559

nejlepší sběrač
Kůnová 40 kg
Pytková 44 kg
Rožníčková 216kg, Braná 168kg
Cabalová 275 kg, Adámek 110
Jelínek 125kg
Boťa 60 kg
Ondřejová 335 kg, Cabalová 275 kg, Oros 160,
Müller 152
Hušbauer 375 kg
Svoboda 28,5
Janoušek 16

pořadí

2. místo

1. místo
3. místo

Adopce na dálku
Základní škola Štěchovice v roce 2005 adoptovala africkou dívku Christine Adongo
z Keni. Dívka úspěšně studuje a v příštím roce bude maturovat.
Potřebných 7200 Kč, které jí umožní získat větší šance do budoucnosti, pochází jak
z finančních darů žáků a jejich rodičů, tak z peněz, které získáváme za sběr papíru.
Vyúčtování za rok 2012/2013:
Do rezervního fondu převedeno z účetního roku 2012:

2 349 Kč

Vybráno od rodičů:

4 410 Kč

Sběr papíru:
Celkem:
Uhrazeno:

8 921Kč
15 680 Kč
7 200 Kč
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Zůstatek ve výši 8 480 Kč byl převeden na adopci v roce 2013/2014.
Akce v rámci EVVO 2012/13
termín
Akce
5. 10.
Dravci
15. 11.
Festival outdoorových filmů
listopad
Sběr druhotných surovin

Popis akce
Vzdělávací pořad, setkání s živými dravci
Přehlídka filmů o přírodě, lidech a sportu
Vzdělávací pořad, setkání s živými mláďaty
a strategiemi péče rodičů o ně.

17. 5.

Mláďata

květen

Sběr druhotných surovin

Vzhledem k tomu, že naši školu zasáhla povodeň, byly akce plánované na červen zrušeny.

Mgr. Lenka Cabalová
3. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo
RS Loutí
RS Ostrovec
Růžená (Milevsko)
RS Růžená
(Milevsko)
Příbram

Druh
Škola v přírodě
Adaptační kurz
Plavecký kurz

Ročník / třídy
III., IV. a V. třída
VII. a VIII. třída
VI. třída
VI. třída

Počet žáků
65
46
26
27

II.+ III. třída

46

4. Mimotřídní aktivity
Při škole působily tyto kroužky :
Název
Gymnastika

Vedoucí
Mgr. Jana Beránková

Náplň
Cvičení s náčiním,
na nářadí, zdravotní
cvičení

Atletika

Bc. Anna
Suchomelová

Florbal

Petr Roubíček

Základní atletické
dovednosti, hry,
soutěže, závody
Zdokonalování herní
činnosti, příprava
na turnaje

Florbal

Petr Roubíček

Zdokonalování herní

Termín
Úterý
12,45-13,30 hod. - 1. tř.
Úterý
13,45-14,30 hod. -1.,2.,3.
tř.
Pondělí (od 8.10.2012)
14,30-15,30 hod.
pro žáky I. st. ZŠ
Den bude upřesněn dle
dohody přihlášených,
vždy v čase
7,00-7,45 hod.
pro žáky II. st. ZŠ
Pondělí
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Mladý
zdravotník

Bc. Michaela
Frdlíková

činnosti, příprava
na turnaje
Základy první
pomoci, chování při
mimořádných
událostech, účast
v soutěži

13,45-14,30 hod.
pro žáky 1.- 4. třídy
Čtvrtek
14,00-15,00 hod.

5. Školní stravování
Škola neprovozuje vlastní jídelnu, žáci a někteří zaměstnanci využívají jídelnu mateřské
školy v sousedícím areálu.
6. Školní družina
kapacita
naplněnost

85
70

vychovatelky

3

kvalifikované - 2

praxe - 27 let
praxe - 3 roky

bez kvalifikace - 1
7. Prezentace předmětových komisí
a/ Metodické sdružení ( 1. stupeň )
Předsedkyně sdružení : Mgr. Hana Čmakalová
Členové MS:
Kateřina Obermajerová
Hana Čmakalová
Jana Beránková
Lucie Dražilová
Andrea Vačkářová
Eva Nástrahová
Schůzky MS probíhaly 1x za 2 měsíce a vždy v případě potřeby.
Ve šk.r.2012-13 bylo na 1. st. celkem 6 tříd. Na schůzkách MS jsme všechny učitelky
řešily, jak nejlépe pracovat s žáky se SPCHU i IVP, zabývaly se úpravami ŠVP, plánovaly
různé akce pro děti, organizovaly zápis do 1. třídy, konzultovaly problémy žáků s výchovnou
poradkyní i preventistkou sociálně patologických jevů, radily se o výuce matematiky podle
prof. M. Hejného (Fraus) a diskutovaly o tvorbě šablon – DUM v rámci projektu OPVK – Vše
pod jednou střechou. Plán akcí jednotlivých tříd jsme bohužel úplně nesplnily, a to kvůli
náhlé červnové povodni, jež dosti postihla naši obec i školu (např. některé školní výlety,
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školní akademii, spaní ve škole). Některé akce se nám podařilo přeobjednat na příští šk.rok
(např. divadlo U Hasičů). Po povodni jsme (kromě 1. a 2. tř.) odjely s dětmi na týdenní
mimořádnou ŠvP do Loutí u Nové Rabyně. Zde probíhala výuka, reedukační kurz, výlety
a mnoho vědomostních, sportovních i zábavných soutěží, kde se děti dostatečně vyřádily
a ukázaly, co umí. Po návratu probíhala výuka v náhradních prostorách, učivo jsme až
na menší výjimky dobraly, nebyl ovšem dostatečný čas na jeho upevnění a zopakování
a na závěrečné prověrky. Je však možné toto dohnat na začátku příštího šk. roku a látku
s dětmi ještě procvičit.
Za MS 1.stupně - Mgr. H. Čmakalová

Akce, exkurze, projekty
10.-14.9.

1.A,B

11.9.13.11.

2.

14.9.
17.9.
5.10.
16.10.
17.10.
18.10.
18.10.
19.10.
22.10.
2.11.
16.11.
21.11.
23.11.
26. -28.11.
28.11.
4.12.
4.12.
4.12.
5.12.
5.12.
5.12.
5.12.
7.12.
13.12.

Stimulační kurz (projekt Komplexnost, časovost, posloupnost vše
pod jednou střechou) - diagnostika dětí
Plavecký výcvik

1.A,B, 2.,
5
4., 5.
1.A,B, 3.5.
4., 5.
5.
4., 5.
5.
2.
3.
3.
4., 5.
1.B
3.
2.
1.A,B,
4.,5.
1.A
1.B
2.
1.A
1.B
3.
5.
1.-5.
1.A

„Malování pro děti“ – interaktivní show ilustrátora Adolfa Dudka
Divadlo Minor - představení Můj atlas světa
Setkání s dravci našich zahrad, polí, lesů a skal
Zdravá pětka – přednáška o zdravé výživě
Celodenní vycházka na Homol s úkoly a prac. listy
Planetarium Praha - Pohyb Země
Florbal – turnaj
Přednáška „Dravci“
Literární akce ,,Tramvaj plná strašidel" - Praha-Vyšehrad
Kloboukový den-výtvarná soutěž
Filmový festival v MFC (filmy o přírodě)
Keramická dílna s pí Demeterovou
Projekt ,,Náš stát"
Sběr papíru a víček od PET lahví
Exkurze v mýdlárně v Loděnicích u Berouna (i výroba vlastních
výrobků) a ve sklárně v Nenačovicích
Divadlo Jiřího Srnce - "Jak se zbavit čerta"
Keramická dílna s pí Demeterovou
Divadlo „Jak se zbavit čerta "
Mikulášská párty v tělocvičně
Čertovská párty
Výstava minerálů - Praha-Ruzyně
Mikulášská párty – páťáci pro prvňáčky (soutěže, hry)
VAKUUM – Vánoční prodejní trhy
Vánoční besídka třídy 1.A
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13.12.
14.12.
14.12.
14.12.
18.12.
20.12.
21.12.
21.12.
4.1.
9.1.
16.1.
17.1.
21.1.
28.1.
4.2.
11.2.
15.2.

1.B
1.A, 2
1.B
4.
4.
3.
1.B
5.
1.A,B, 2.
1.B
1.-5.
5.
2., 3., 4.
3.
2.
1.B, 3.
4., 5.

21.2.
12.3.
22.3.
22.3.
3.4.

3.
5.
2.
5.
1.A,B, 2.

4.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
17.4.
17.4.
18.4.
30.4.
13.5.
14.5.
15.5.
15.5.
17.5.

4., 5.
4., 5.
4., 5.
4., 5.
5.
1.B
3.
1.A
5.
5.
1.A, 5.
1.A,B, 2.
5.
1.A,B, 2.,
4., 5.
5.
1.A,B, 5.
1.B, 2.
5.
1.A,B
2.
5.
4., 5.
1.A
1.A,B, 5.

22.5.
27.5.
27.- 29.5.
29.5.
30.-31.5.
31.5.
31.5.
17.-21.6.
25.6.
26.6.

Vánoční besídka pro rodiče
Projekt Zdravá pětka
Vánoce s Kožíškem Městská knihovna v Praze
Kouzelné Vánoce – kouzelnické představení v Městské knihovně
Betlémy v kostela Štěchovice – výstava
Besídka pro rodiče
Posezení u vánočního stromku
Vánoční besídka
Divadlo Minor - „Kdyby prase mělo křídla“
Mateřská škola u nás na návštěvě
Den pootevřených dveří – ukázka práce s IAT
Návštěva divadla Minor v Praze – předst. Klapzubova jedenáctka
Autorské čtení spisovatelky Petry Braunové, beseda - Praha
Autorské čtení s P. Braunovou - Praha
Vyhodnocení žáků Městysem Štěchovice
Zdravá 5 – pravidla zdravé výživy
Beseda s mořeplavcem P. Ondráčkem – Cesta kolem světa
na jachtě
Projekt Lovci mamutů
Matem. soutěž Pythagoriáda – škol. kolo
„Matematický klokan "
Matem. soutěž Klokan – kategorie Klokánek
Beseda s naprapor. Zdeňkem Chalupou - Zebra se za tebe
nerozhlédne – Policie ČR
Vybíjená – turnaj žáků 4. a 5. Tříd v ZŠ Štěchovice
Vybíjená – turnaj žáků 4. a 5. Tříd v ZŠ Štěchovice
Přednáška Policie ČR – Šikana
Turnaj ve vybíjené v Průhonicích
Promítání filmu Kozí příběh se sýrem
Beseda se spisovatelkou P. Braunovou
Vlastivědná vycházka - Škola v ulicích - Pražský hrad
Autorské čtení - spisovatelka Petra Braunová
Fotbal. turnaj McDonalďs cup v Praze
Exkurze ve štěchovické elektrárně
Soutěž mladých zdravotníků – okres. kolo
Beseda s naprapor. Zdeňkem Chalupou - téma šikana
Celostátní ministers. testování žáků 5. tříd
Mláďata - život a vývoj zvířat - přírodovědný program
Soutěž mladých zdravotníků – krajské kolo
Atletické závody ve Štěchovicích (vybraní žáci)
Sběr papíru a víček od PET lahví
Exkurze výstavy Tutanchamon v Praze
Výlet do mini ZOO Zbraslav, Petrov, Štěchovice - spaní ve škole
Hry a soutěže k MDD
MDD – návštěva kina v Praze – film. představení Croodsovi
Škola v přírodě - Loutí u Nové Rabyně
Celodenní výlet do Hrusic - Josef Lada
Interaktivní výstava v Praze – Moje cesta (svět handicap. lidí) -
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Praha

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
30.10.

Ber

5.11.
19.11.
3.12.

Ber
Ber
Vač

11.12.

Vač

24.1.
29.1.
31.1.
25.3.
3.4.
8.4.

Čma
Čma
Čma
Čma
Čma
Čma

13.4.
15.4.
24.4.

Vač
Čma
Vač

---

Draž

SMART KLUB v Praze – odborná krajská konference o inovativních
vyučovacích metodách a formách práce se zapojením ICT technologií
do výuky
Pavučiny – seminář matematiky
Krokování a schody - seminář matematiky
Školení - Matematika prof. Hejného,didaktické prostředí autobus,
informační
centrum Fraus Praha
Školení - Matematika prof. Hejného, geometrie pro 1-3.
ročník,Univerzita
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Aritmetika v 1. – 3. roč. podle prof. M. Hejného, UK
Geometrie v 1. – 3. roč. podle prof. M. Hejného, UK
Vytváření digitálních učebních materiálů, MŠMT
Začínáme s matematikou, nakladatelství Fraus
Aritmetika v 1. – 3. roč. podle prof. M. Hejného, UK
Aritmetika v 1. – 3. roč. podle prof. M. Hejného, UK, nakladatelství
Fraus
Školení - konference pro I. Stupen ZŠ, ZŠ Kunratice
Geometrie v 1. – 3. roč. podle prof. M. Hejného, UK
Školení - tvorba výukových materiálů v prostředí PowerPointu, ZŠ
nám. Jiřího z Poděbrad
Univerzita Karlova v Praze - vzdělávací program pro učitele –
výchovné poradce (zahájeno v dubnu)

b/ Předmětová komise humanitních předmět
V oblasti cizích jazyků - angličtina a španělština - jsme v průběhu roku připravovali
a ověřovali doplňkové materiály k výuce. Názorné pomůcky, další texty, další poslechová
cvičení apod. mají za úkol oživit výuku a přiblížit učivo žákům. V angličtině v 9. ročníku
jsme začali pracovat s časopisem Gate, který se ukázal jako velmi vhodný. Návštěva
filmových představení v angličtině pomohla žákům zbavit se strachu, že nedabovanému
filmu neporozumí.
V českém jazyce jsme se pokusili žákům přiblížit svět četby, jak návštěvou v knihovně,
tak zavedením náročnějších požadavků na čtenářský deník. Bohužel, dnes musíme děti
do čtení spíše nutit. Nová organizace školní knihovny v příštím školním roce by mohla děti
více inspirovat a zjednodušit jim cestu ke kvalitním knihám.
V dějepisu se osvědčilo zařazení filmových dokumentů do výuky historie 20. století.
K tomu byla pro zájemce uspořádána exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Velký
ohlas měla návštěva velkolepě pojaté výstavy Tutanchamon - jeho hrob a poklady.
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Mezipředmětové vztahy se nejen v rámci humanitních předmětů snažíme maximálně
využívat a podporujeme propojování učiva podle možností. Společné projekty se zatím
nedaří.
Vzájemná spolupráce učitelů na druhém stupni napříč předmětovými komisemi se týká
především výchovného působení na žáky, sjednocování nebo naopak individualizace
požadavků na žáky, hledání nejvhodnějšího přístupu k žákům s různými vzdělávacími
potřebami. To byla také nejčastější témata, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali.

AKCE
20.12.2012
8. a
9. r.

Aj

seznámení s
britskou filmovou
tvorbou, procvičení
poslechových
dovedností

Aj

seznámení s
britskou filmovou
tvorbou, procvičení
poslechových
dovedností

Film v anglickém znění s titulky Skyfall - Cinestar

25.3.2013
8. a
9. r

Film v anglickém znění s titulky - Hobbit
- Cinestar

9.5.2013

6. r.

Výstava Tutanchamon - jeho hrob a
poklady - Výstaviště Praha

D

povzbuzení zájmu
žáků o dějepis
starověku

27.5.2013

7. 9. r.

Výstava Tutanchamon - jeho hrob a
poklady - Výstaviště Praha

D

povzbuzení zájmu
žáků o dějepis
starověku

19.4.2013

8. a
9. r.

Exkurze do Osvětimi - koncentrační
tábor

D

pro zájemce o
historii 20. století,
připomenutí zločinů
nacismu

únorkvěten
2013

9. r.

Projekt Poznáváme Latinskou Ameriku

Šj

Z textů ve
španělštině a
dokumentárních
filmů si žáci udělali
první představu o 4
jihoamerických
zemích s úředním
jazykem španělským

18.12.2012

7. r.

Návštěva knihovny v Hradištku

Čj

seznámení žáků s
místní knihovnou, se
systémem výpůjček,
registrace zájemců,
podpora zájmu o
čtení
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termín komu určeno
13.3.13

9. r.

7.2.13

8. a
9. r.

29.1.13

9. r.

akce

v rámci předmětu stručný popis
školu reprezentoval L.
Olympiáda z Aj - OK - ZŠ Dolní Břežany Aj Janoušek
školu reprezentovali Jan
Olympiáda z Čj – OK - ZŠ Dolní
Strašík a Karolína
Břežany
Čj Kupková
školu reprezentovala
Olympiáda z dějepisu - OK - Kladno
D
Karolína Kupková

Další vzdělávání ped. pracovníků

celoročně

Kopecká

roční kurz španělštiny

Instituto Cervantes Praha

Jak učit dyslektiky angličtinu

Macmillan + Lundonia

Kopecká
15.5.2013

Kučerová

předsedkyně komise : Mgr. Dana Kopecká
c/ Předmětová komise přírodních věd
Složení komise:
RNDr. Ivana Koutská
Mgr. Lenka Cabalová
Ing. Klára Cihelková
Ve školním roce 2012 – 2013 každodenně probíhaly diskuse o problémech výuky,
plánovaly jsme společně veškeré akce, projekty a soutěže, jak situace vyžadovala. Snažily
jsme se je organizovat tak, aby byly v souladu s očekávanými výstupy našeho ŠVP, snažily
jsme se vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně
dosažitelná, a připravit je na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.
Bohužel povodně, které zasáhly naši školu začátkem června 2013, nám neumožnily
zcela probrat (a hlavně procvičit) plánované učivo v některých předmětech, základní učivo
probráno bylo (viz zpráva pro vedení školy). V příštím školním roce v rámci úvodního
opakování bude nutno mezery zaplnit.
RNDr. Ivana Koutská
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1. Akce, exkurze, projekty
datum

třída

předmět

vyučující

stručný popis, pořádající org.

13. 9. 2012

8., 9.

Ch

Cihelková

Chemický jarmark, VŠCHT Praha

5. 10. 2012

1. – 9.

Př

Cabalová

Setkání s dravci – agentura Penthea

31. 10. 2012

9.

Z, Ov

Cabalová

OÚ Štěchovice

15. 11. 2012

celá
škola

Z

tř. uč.

Festival outdoorových filmů, MFC
Štěchovice

19. - 22. 11.
2012

celá
škola

EVV

tř. uč.

sběr tříděného papíru

27. 11. 2012

7., 9.

VZ, Ov

Koutská

Zdravá pětka, Albert

3. 12. 2012

9.

Př

Cabalová

Mineralogická exkurze Ruzyně

15. 2. 2013

celá
škola

Z

tř. uč.

Beseda s mořeplavcem Petrem
Ondráškem

15., 19. 3.
2013

9.

Z

Cabalová

Maková pole, Miss blue jeans Febiofest

16. 4. 2013

6.

Př

Cabalová

Neviditelná výstava Praha

25. 4. 2013

6.

Př

Cabalová

Sexuální výchova - přednáška

9. 5. 2013

6. – 9.

Z, D

Cabalová

Tutanchamon - výstava

15. 5. 2013

9.

Př

Cabalová

Chlupáčovo muzeum

17. 5. 2013

celá
škola

Př

Cabalová

Mláďata – interaktivní pořad pro celou
školu

leden –
březen 2013

9.

Z,PřS

Cabalová

Včera a dnes - projekt

Stránka 24

VZ-2012/2013
ZŠŠ2013/1/291
datum

třída

předmět

vyučující

stručný popis, pořádající org.

duben 2013

7.

Př

Cabalová

Projekt Schránky měkkýšů

duben 2013

9.

Z

Cabalová

Globální svět - projekt

květen 2013

9.

Z, Ov,
PřS

Cabalová

Drogy - projekt

červen 2013

9.

F

Koutská

Závěrečná prezentace projektu Elmg
vlny

2. Soutěže, olympiády

datum

třída

předmět

vyučující

stručný popis, pořádající org.

17. 10. 2012

8., 9.

M, F, Př, Koutská,
Ch
Cabalová,
Cihelková

únor 2013

5. – 9.

M

Koutská,
Cihelková,
Dražilová

Pythagoriáda, v okresním kole
K. Matulová (6. roč.) 4. – 8. místo,
R. Čadil (7. roč.) 5. – 8. místo

22. 3. 2013

2. – 9.

M

třídní uč.
I. stupně,
Koutská,
Cihelková

Matematický klokan

Přírodovědný Klokan – celostátní
soutěž v přírodovědných předmětech

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků

datum

název akce

17. 10.
2012

Svět energie

30. 10.
2012

SMART Klub aneb
setkání uživatelů
interaktivních tabulí

předmět

vyučující

stručný popis, pořádající
org.

F

Koutská

ČEZ a AMI Communications

M, F

Koutská

AV Media a ZŠ Praha 9,
Ratibořická 1700
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datum

název akce

předmět

vyučující

stručný popis, pořádající
org.

celý školní Pedagogické
rok 12/13 studium UK, CŽV,
projekt OPVK

Didaktika Cihelková
Ch

přednášky – úterý, sudý
kalendářní týden

1. pololetí
12/13

Didaktika Cabalová
biologie

přednášky – úterý, lichý
kalendářní týden, státnice

Pedagogické
studium UK, CŽV,
projekt OPVK

30. 4. 2013 Mikrobiologie

Př

Cabalová

UPRPŠ Praha

22. 5. 2013 Standardy Př

Př

Cabalová

NIDV Praha

30. 5. 2013 5P – Jak se staví
tělo

Př

Cabalová

UK Praha

d/ Předmětová komise výchovných předmětů
Ve školním roce 2012 – 2013 se předmětová komise jako celek nescházela, vyhovují
nám spíše individuální konzultace. Učitelé se radili a koordinovali své postupy podle
jednotlivých předmětů.
Náplň ŠVP ohledně tělesné výchovy a sportovních her byla splněna kromě výuky
základů sebeobrany, aikidó, judo a karatedó. Místo tohoto sportovního odvětví jsme se více
zaměřili na lehkou atletiku, kde sbíráme v okresních kolech úspěchy.
V letošním roce se nám nepodařilo odjet na lyžařský výcvik do tradičního lyžařského
centra Nové Město u Jáchymova. V lednovém termínu nám nepřály sněhové podmínky,
na začátku března opadl u žáků zájem a pro nízký počet přihlášených se lyžařský výcvik
neuskutečnil.
Petr Roubíček
e/ Sportovní akce 2012 – 2013
Sportovní akce 2012 – 2013 II.
stupeň
Listopad 2012 Florbal-okr. kolo – Praha Braník

IV.
kategorie
Březen 2013 Volejbal – okr. kolo – Davle, Štěchov. IV.
kategorie
Duben 2013 Florbal – turnaj O pohár ředitele –
III.
Nový Knín
kategorie
Květen 2013 Minifotbal – okr. kolo Praha Podolí
IV.

Chlapci:
Dívky: 5. místo
Chlapci:
Dívky:
Chlapci: 3. místo
Chlapci: 4. místo

Stránka 26

VZ-2012/2013
ZŠŠ2013/1/291
Květen 2013

Lehká atletika – okr. kolo O Pohár
rozhlasu – Rudná

kategorie
IV.
kategorie

III.
kategorie

Květen 2013

Lehká atletika – krajské kolo O Pohár IV.
rozhlasu – Stará Boleslav
kategorie

Chlapci: 12. místo
Dívky: 1. místo
Skok vysoký – 2. Tereza
Vebrová, 4. Denisa
Dědinová
Skok daleký - 2. Lucie
Hrabánková, 3.
Michaela Trachtová
Štafeta 4x60m – 1. ZŠ
Štěchovice
Chlapci: 10. místo
Skok vysoký – 2. Radek
Pešl
Hod míčkem – 7. Radek
Pešl
Dívky: 4. místo
60 m - 2. Adéla
Vnoučková
600 m – 7. Adéla
Vnoučková
Štafeta 4x60 m – 4. ZŠ
Štěchovice
Dívky: 12. místo
800 m – 7. Michaela
Trachtová
Petr Roubíček

f/ Školní družina
Práce ve školní družině je orientována tematicky do několika okruhů – činnosti výtvarné,
pracovní, hudební, dramatické a sportovní. Veškeré činnosti jsou podřízeny počasí, ale také
zájmům samotných dětí.
V současnosti má školní družina tři oddělení.
Vychovatelky se zejména na začátku nového školního roku zaměřují na seznamování
a prohlubování vztahů mezi dětmi.
Kromě běžných činností obsažených ve školním vzdělávacím programu bylo v průběhu
školního roku 2012/13 realizováno i několik projektů:
1. Projekt Každý den s úsměvem, který probíhal již čtvrtým rokem – děti společně
s vychovatelkami jednou za pololetí sestavily a nacvičily nový program a předvedly ho
obyvatelům Domu pečovatelské služby ve Štěchovicích.
2. Zapojení do celoškolního projektu Vánoční trhy v ZŠ – výroba dárkových
a upomínkových předmětů z různých materiálů
3. Projekt Výlety se školní družinou – dvakrát ročně zorganizovaly vychovatelky celodenní
výlet do atraktivních míst, která chtěly děti navštívit
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4. Zapojení do celoškolního projektu Přísloví – výtvarné a pracovní ztvárnění jednotlivých
přísloví
5. Výtvarná soutěž ŠD – probíhající po celý školní rok, zaměřena na jednotlivá roční období
Bc. Michaela Frdlíková

VIII.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2012/2013 byla provedena v měsíci dubnu na naší škole kontrola podle
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, na základě které byly provedeny úpravy na záchodcích
v budově školy (viz. výše popisované).
Státní a veřejnosprávní kontrola nebyla v tomto školním roce Českou školní inspekcí
provedena.

IX.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012
viz příloha č. 2

X.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název programu
Adopce na dálku

Způsob a forma zapojení
Finanční podpora vzdělávání afrického dítěte
z příspěvků rodičů a sběru odp. surovin

XI.
Předložené a školou realizované projekty financované z jiných zdrojů
Název projektu
Zlepšování podmínek

Předložený

ANO

Realizovaný

Celková výše
finanční
podpory v Kč
od 1.1.2013 do Středoč. Kraj - ESF, 1 190 101,00
Zdroj
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ve vzdělávání na ZŠ
Štěchovice

30.6.2015

MŠMT

Škola se účastní i projektu Ovoce do škol

Zpracovala: Mgr. Hana Králíková

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickými pracovníky v termínu
do 15.10.2013

Přílohy:
Vyhodnocení celoplošného testování žáků 5.a 9. tříd
Čerpání příspěvků na provoz rok 2012 (přehled nákladových a výnosových položek)
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