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1. Vyučovací a školní klima  
Aktuální stav  

• Aktivity v rámci MIŠ 
 
 

• Schránka důvěry 
 
 

• Volnočasové aktivity 

• Učitelé i nadále řeší konkrétní situace dle našeho krizového 
plánu. Spolupracujeme s SVP Příbram (programy pro třídy). 
Každá řešená či projednávaná záležitost je evidována u VP. 

• Žáci měli možnost využít schránku důvěry, která je jim 
volně přístupná. Případné stížnosti, připomínky a náměty 
řešil p.ředitel s dětmi a ped.sborem. 

• Žákům jsme nabídli škálu volnočasových aktivit: zájmové 
kroužky, šk.klub, školní družinu, náboženství, hudební 
školu, internet a volný přístup do učebny VT, návštěvy 
knihovny a studovny, Klubíku. 

2. Individuální vzdělávací potřeby  
Aktuální stav  

• Spojené třídy na I.stupni 
 
 
 

• Individuální přístup k žákům 
 
 
 

• IVP 
 
 

• Možnost konzultací mimo 
výuku 

 
• Skupinové vyučování 

 
 
 

• Volitelné předměty 
 
 
 
 

• Počítačová učebna 
 
 
 
 
 
 

• Zájmová činnost 

• Na I.stupni i nadále spojujeme ročníky na některé předměty. 
Žáci pracují samostatně i ve skupinách. Rozvíjíme u žáků 
samostatnost, vzájemnou toleranci, ochotu pomáhat a 
spolupracovat i ve smíšených skupinách. 

• Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách byl uplatňován 
individuální přístup a i tématické plány v jednotlivých 
předmětech byly průběžně upravovány a přizpůsobovány 
individuálním potřebám žáků. 

• Na  škole máme 3 žáky s dyslexiíí a 1 žáka s poruchou 
chování. Na škole je též integrován 1 žák s tělesným 
postižením. 

• Každý žák měl možnost konzultací mimo výuku, průběžně -  
po domluvě s vyučujícím, ať již z důvodů dlouhodobější 
absence nebo nepochopení učiva během vyučovací hodiny. 

• Skupinové vyučování bylo zařazováno průběžně ve všech 
předmětech, bylo-li to vhodné. Žáci byli vedeni ke 
spolupráci, vzájemné pomoci, toleranci a návaznosti na práci 
ostatních. 

• Žáci 6. – 9. ročníku si dle svého zájmu zvolili 1 – 3 
předměty, které rozšiřují jejich dovednosti a znalosti 
v různých oborech  (často i v souvislosti s dalším 
plánovaným studiem ) – německý jazyk, domácnost, práce s 
ICT, základy administrativy, sportovní hry,  

• Na naší škole je počítačová učebna využívána nejen 
v hodinách informatiky, ale i v ostatních hodinách -  
prezentace, výukové programy, referáty, vyhledávání 
informací na internetu. Zájemci mohli navštěvovat učebnu i 
mimo vyučování – volný přístup na internet za symbolický 
poplatek 200,- Kč na celý školní rok.  Na škole pracoval též 
počítačový kroužek. 

• Každoročně je dětem nabízena pestrá paleta zájmových 
kroužků, do kterých se mohli hlásit dle svých zájmů -  
keramika, florball, pěvecký sbor, stolní tenis, práce 
s počítačem, sportovní kroužek. Ve volném čase mohly děti 
též navštěvovat školní Klubík, školní knihovnu a studovnu – 
četba, stolní hry, PC, internet, kopírování. Při škole též 
fungovala hudební škola, kde se děti mohly  naučit hrát na 
různé hudební nástroje – keybord, flétna, atd…. Jejich 



dovednosti byly několikrát ročně prezentovány nejen před 
rodiči, ale i před ostatní veřejností – Vánoční setkání, Den 
matek, Zahradní slavnost. 

3. Spolupráce s rodiči a širší komunitou  
Aktuální stav  

• Pokračovat v projektu Rodina a 
škola 

 
 

• Rodiče ve výuce 
 

• Rada školy 
 
 

• Akce školy ( zahradní slavnost,  
vánoční akademie,..) 

 
 
 
 
 

• Besedy ( volba povolání, 
protidrogová prevence,..) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Třídní schůzky, konzultace 

• Pokračovali jsme  v projektu R a Š, uskutečnily se tyto 
společné akce: Začít spolu pro 1. ročník ( škola nanečisto ), 
besídka pro maminky, závěrečné rozloučení s žáky 9.třídy , 
atd. 

• Rodiče měli možnost návštěvy  vyučovacích hodin – toho 
využívali především rodiče dětí na 1. stupni. 

• Rada školy se scházela pravidelně 2x ročně. Řešily se zde 
změny ŠVP, schvalovala Výroční zpráva, pravidla 
autoevaluace školy, atd. 

• Již tradičně se uskutečnily: - Zahradní slavnosti 
s divadelním představením žáků 9. třídy,                           - 
Vánoční akademie s vystoupením žáků, s výstavkami 
žákovských prací a výrobků, s tématickými výstavami např. 
Staré kalendáře, Nástroje našich babiček a se soutěžemi 
rodinných týmů. Vyvrcholením byl každoročně působivý 
ohňostroj.                             

• Byly uskutečněny tyto besedy: 
      Besedy na ÚP (pro žáky 9. roč.) 
      Beseda s Policií ČR 
      Beseda s paní doktorkou E.Svobodovou zaměřena na sex.,           
      zdrav. výchovu dívek, návštěva gynekologické ordinace 
      Beseda s pracovníky Q-klubu zaměřená na drogy a alkohol 
      Beseda a výchovné programy v Ekocentru Zelená pumpa    
      v Chrašticích 
      Akce v knihovně tématicky zaměřené  
      Beseda a program pro seniory /v knihovně/ 
• Každý rok se uskutečnily 3 třídní schůzky s nabídkou 

individuálních konzultací. Někteří vyučující mají netradiční 
třídní schůzky. 

4. Výsledky vzdělávání  
Aktuální stav  

• Testy SCIO, ESKALÁTOR 
 
 
 
 
 
 

• Úspěšné přijetí na vybranou 
školu v 1. kole 

 
 
 

• Soutěže, olympiády 
 

• Ve šk.roce 2009/2010 se naši žáci účastnili 
celorepublikového testování zadávaného firmou SCIO, a to 
v 3., 6., 7. a 9. ročníku. Také jsme se zúčastnili testování 
ESKALÁTOR od 4. do 9.ročníku ( čtenářská gramotnost a 
anglický jazyk ). V této aktivitě budeme pokračovat, neboť 
žáci  měli a mají možnost srovnání s ostatními školami, ale 
mohou sledovat i svůj vývoj. 

• Téměř všichni žáci naší školy byli přijati na vybranou SŠ 
nebo SOU již v 1. kole přijímacího řízení. Jistě k tomu 
přispěla i práce v OV – blok „Volba povolání“, spolupráce 
TU, VP a ostatních vyučujících, spolupráce s PPP – PRO-FI 
vyšetření. 

• Žáci se zúčastňovali školních kol matematické soutěže „ 
Cvrček“, „Klokánek“, „Klokan“ a Pythagoriády, dále pak 
olympiády z dějepisu a absolvovali přírodopisnou soutěž 
„Poznej ekosystémy středních Čech:“ Velmi úspěšní byli 
žáci ve sportovních soutěžích – např. st. tenise, florbale, 
přehazované … Děti se též zúčastnily některých výtvarných 
soutěží s různorodou tématikou – požární, dopravní apod. 



5. Vedení školy  
Aktuální stav  

• Možnost dalšího vzdělávání • Všem pedagogickým pracovníkům byla umožněna účast na 
jimi vybraných seminářích. Vedení školy podporovalo a 
podporuje především vzdělávání oborové, jazykové a účast 
na seminářích vztahujících se k  zavádění ŠVP. 
Nekvalifikovaným učitelům je poskytnuta možnost doplnit 
si vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. 

6. Materiální, technické, ekonomické a 
hygienické podmínky  

 

Aktuální stav • Materiální zázemí na naší škole je na velmi dobré úrovni 
(PC pracovna, odborná učebna s interaktivní tabulí, PC ve 
třídách, vybavená knihovna – scanner, tiskárny, kopírky). 
Učitelé mají k dispozici školní fotoaparáty a kameru, 
diktafon, kopírku. Odborná knihovna je podle finančních 
možností postupně doplňována o nejnovější tituly. Totéž 
platí i pro žákovskou knihovnu. 

• Všichni učitelé mají k dispozici osobní notebooky. 
• Na velmi dobré úrovni je i vybavení týkající se Tv a 

mimoškolních aktivit (florbal, fotbal, stolní tenis, 
keramika…). 

• Během posledních dvou let došlo k rekonstrukci budovy 
MŠ. Bylo  zcela vyměněno vodovodní potrubí, odpady, 
sociální zařízení. Proběhla rekonstrukce a modernizace 
šaten, podlah, kuchyňky v MŠ, byla položena nová podlaha 
a zakoupen nový koberec 

7. Výuka  
Aktuální stav  

• Možnost vyjádřit svůj názor 
 
 
 
 
 

• Samostatné vyhledávání 
informací (PC, knihovna) 

 
 
 
 
 

• Kritické myšlení ve výuce 
 
 

• Finanční gramotnost 
 
 
 

• Skupinová práce 
 
 

• Seminární práce ( 9. tř. – 
mezipředmětové vztahy ) 

 
 

• Žáci měli možnost vyjádřit svůj názor v různých oblastech 
(výuka, provoz školy, Žákovský parlament). Děti byly 
usměrňovány, aby jejich vyjadřování a vystupování bylo 
vhodné, věcné, odpovídající tématu a prostředí. Byly vedeny 
tak, aby uměly přijmout jak kladnou, tak zápornou reakci na 
svůj projev a dovedly svůj projev obhájit. 

• Žáci byli vedeni k samostatnosti při vyhledávání informací: 
učebnice, internet, knihy, média (tisk, televize, rozhlas), 
zkušenosti rodičů a ostatních dospělých. Na škole jsou 
dostupné v dobré míře učebnice, odborná literatura 
v knihovně, internet. Zpětně byl kladen důraz na čtení 
s porozuměním, bez něhož není možné aplikovat získávané 
informace.  

• Vzhledem k tomu, že téměř všichni učitelé prošli kurzem 
RWCT, využívali  tyto metody v různých předmětech a při 
projektových dnech. 

• Projekty Finanční svoboda a Veletrh fiktivních firem, 
průřezové téma zařazené ve více předmětech (Ma, Ov, Rv a 
další). 2 učitelky absolvovaly seminář k výuce finanční 
gramotnosti. 

• Skupinová práce se zařazovala v různých vyučovacích 
předmětech v rámci jedné třídy, spojených tříd nebo při 
projektových dnech. 

• Seminární práce byly zadávány v 6. a 9. ročníku. Docházelo 
zde k propojení různých předmětů – Čj, OV, VV, ICT. 
Jednalo se o „Veletrh fiktivních firem“.  V 6. a 7. ročníku 
žáci vypracovávali seminární práci na téma: „Místo, kde 



 
• Projektové dny 

žiji“. 
• Na naší škole proběhly tyto projektové dny: Svatý Václav, 

Sv. Martin, Den Země, Poplachový den, Den jazyků, Noc 
s Andersenem, Týden knihoven, Velikonoce. Na těchto 
projektech byli žáci rozděleni do pracovních skupin podle 
zájmu, bez ohledu na věk. Po skončení projektu následovala 
prezentace a hodnocení. Z každé akce byla pořízena 
fotodokumentace a shrnutí bylo zveřejněno na www školy. 
Do některých projektů byla zapojena i MŠ. 

8. Hodnocení žáků  
Aktuální stav  

• Klasifikace 
 
 
 
 

• Tvorba portfolia 
 

• Srovnávací testy – SCIO,  
ESKALÁTOR 

• Kázeňská opatření – pochvala, 
napomenutí 

 
• Sebehodnocení 

 
 
 
 
 
 

• Odměny  

• Na naší škole jsme hodnotili žáky známkami podle 
schváleného klasifikačního řádu. Na I.stupni jsme toto 
hodnocení doplňovali čtvrtletním slovním hodnocením. 
V případě zájmu rodičů mohl být žák slovně hodnocen i na 
vysvědčení. 

• Žáci si zakládají svá portfolia, kde je zaznamenáván jejich 
pokrok. 

• Viz bod 4 
 

• Škála výchovných opatření je součástí klas.řádu ( pochvala 
TU, pochvala ŘŠ, pochvala za mimořádné zásluhy, 
napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ). 

• Vzhledem k zavedení ŠVP „Spolu a v pohodě“ používáme 
nové Záznamníčky školáka a Žákovské knížky, které jsou 
v souladu s novými potřebami – jedná se především o 
sebehodnocení žáka. Žáci I.stupně se každý týden 
sebehodnotili i v rámci týdenních plánů. Také jsme začali 
učit žáky ohodnotit práci svou i druhých tak, aby uměli 
ocenit nebo říci kritiku tak, aby neublížila. 

• Žáci naší školy byli odměňováni v průběhu celého školního 
roku v rámci tříd i celé školy: knižní odměny, věcné 
odměny za účast v různých soutěžích. 

9. Práce učitelů  
Aktuální stav  

• Spolupráce na přípravě a 
realizaci projektů 

 
 

• Společné řešení všech situací 
výchovně vzdělávacích procesů 

 
 
 
 

• Svoboda pedagogického 
procesu 

 
 
 
 
• Volnost pro tvořivou práci 

všech 

• Každoročně jsme pořádali 3-4 celoškolní projekty, na jejichž 
přípravě a realizaci se podílel celý pedagogický sbor. Totéž 
platí i pro zahraniční návštěvu ze Švýcarska – každý měl 
svůj úkol, který bezezbytku splnil. 

• Došlo-li k nějakému závažnějšímu problému, byla tato 
situace řešena s kolegyněmi, VP a ředitelem školy. Každá 
projednávaná záležitost byla zapisována do připravených 
formulářů. K projednávání jsme  využívali  přestávky, 
odpoledne; závažnější přestupky byly prodiskutovány na 
pedagogické, popř.  mimořádné pedagogické radě. 

• Při realizaci jednotlivých vyučovacích hodin byla dána 
učitelům volnost ve výběru vyučovacích metod a pomůcek, 
ale byl a je kladen důraz na to, aby hodiny probíhaly 
v souladu s nejmodernějšími poznatky v oboru pedagogiky a 
psychologie a v souladu s ŠVP (RWCT, OSV, ICT, 
skupinové práce …).  

• To vše podporuje tvořivou práci žáků i učitelů. 

 


