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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název: Základní škola Zdice, okres Beroun 
Adresa: Komenského 72, 267 51 Zdice 

sídlo ředitelství školy, 2. stupeň 
  Žižkova 589, 267 51 Zdice 

1. stupeň ZŠ, školní družina  
budovy jsou od sebe vzdálené asi 800 metrů 

 
 

Tel + fax  ředitelna:   311 686 452 mobil 723 752 931 
   sekretariát:  311 686 576  mobil 731 449 725 
   ředitelna 1.st.  311 685 158 mobil 603 214 452 
   email     zs.zdice@zszdice.cz  
   školní družina    mobil 733 677 221 
 
 
 IČO:  709 908 16 
 IZO:  002 050 85 
 REDIZO: 600 161 447 
 
 
 Typ školy: základní škola 
 Kapacita: 550 žáků 
 Kapacita ŠD: 150 žáků 
 
 ŘEDITELKA:    Mgr. Eva Fiřtová 
 
 ZÁSTUPCI ŘEDITELKY:  Mgr. Dana Němcová – 1.stupeň 
      Mgr. David Bečvář – 2.stupeň 
 
 
 
 ZŘIZOVATEL ŠKOLY:    Město Zdice 

Husova 2, 267 51 Zdice, okr. Beroun 
      tel.: 311 685 101 
      starosta: 603 209 452 
      internetové stránky: www.mesto-zdice.cz  
 
 

ŠKOLSKÁ RADA:  předsedkyně R. Malá – zástupce rodičů 
    členové Mgr. J. Smíšková – zástupce zřizovatele 
      Mgr. J. Švábová – zástupce školy 

mailto:zs.zdice@zszdice.cz
http://www.mesto-zdice.cz/
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1.2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní škola Zdice je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Na prvním i druhém 

stupni bylo v uplynulém školním roce většinou po dvou třídách v ročníku, výjimku tvořily 

pouze druhé třídy – tři třídy v ročníku. Kapacita školy je 550 žáků, ale nebyla plně využita, 

školu navštěvovalo 437 žáků, z toho 269 na 1. stupni, na 2. stupni 168. Průměrná 

naplněnost tříd byla 23 žáků. 

Škola je spádovou školou pro obec Stašov, Chodouň, Bavoryně, Černín, Knížkovice. Jedna 

třetina žáků dojíždí. Školu navštěvují i žáci z blízkých obcí Levín, Hředle, Libomyšl aj. 

V minulém školním roce byla navýšena kapacita školní družiny na 150 žáků, bylo zřízeno 

5. oddělení pro dojíždějící žáky. Celkem navštěvovalo školní družinu 131 dětí.  

Specifikem školy jsou dvě oddělené budovy pro 1. a 2. stupeň vzdálené od sebe asi 800 m.  

Tyto podmínky kladou větší nároky na řízení školy, na žáky a pedagogické pracovníky. 

Novější budova 1. stupně je v příjemném prostředí, obklopená menším parkem a dětským 

hřištěm s průlezkami. Je vybavena počítačovou učebnou, malou knihovnou, interaktivní 

třídou, tělocvičnou a hřištěm s umělým povrchem. Provozujeme zde i školní družinu a různé 

volnočasové aktivity. K této budově byla přistavena moderní školní jídelna, která byla 

samostatným právním subjektem, od 1. 8. 2012 přešla pod školu.  

Přestože hovoříme o novější budově školy, stav některého zařízení vyžaduje průběžné 

opravy. V uplynulém školním roce však byla prováděna v této budově pouze běžná údržba, 

především malování prostor školy. Novou, přívětivější tvář dostala školní jídelna, půdní 

prostory, kabinety a chodba v přízemí před školní jídelnou. 

Nově škola získala zpět prostory bývalého školnického bytu, který čeká na rekonstrukci 

a který škola nutně potřebuje pro oddělení školní družiny. 

Rovněž byly zakoupeny nové lavice do první i páté třídy. Škola získala sponzorsky – od rodičů 

– nábytek do některých učeben. 

Nedílnou součástí učeben se stalo i šest dataprojektorů a interaktivní tabule ve třídě 

pro výuku jazyků. Důležitou novinkou je i nová barevná kopírka ve sborovně školy. 

V novém kalendářním roce by měla být dokončena rekonstrukce dívčích a chlapeckých 

záchodů v  druhém podlaží, pokud budou finanční prostředky, začne postupná výměna oken 

a práce na zateplení fasády budovy. Nutná je i výměna kotle ústředního topení. 

Budova 2. stupně je umístěna u hlavní silnice, má malý školní dvůr pro oddechový čas. Je 

vybavena počítačovou učebnou, třemi jazykovými učebnami, učebnou dějepisu, zeměpisu, 

chemie a fyziky. Součástí jedné třídy je volně přístupná školní knihovna. Několik počítačů je 
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v učebnách, všichni pedagogové používají notebooky, dataprojektory a dvě nové interaktivní 

tabule v učebnách angličtiny. 

Žáci i rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím nových webových stránek, 

které jsme získali díky projektu PŠÚ, žáci mají přístup na internet ve volných hodinách 

v počítačové učebně a v knihovně. I na druhém stupni přibyla nová barevná kopírka 

umístěná ve sborovně. Vybavení doplňuje menší školní dílna, cvičná kuchyňka, hudební klub 

a malý školní bufet. Na Tv žáci docházejí do sportovní haly asi 500 m vzdálené, využívají 

fotbalový stadion, hřiště s umělým povrchem a atletický areál. 

Také tato budova potřebuje každoročně četné opravy - omítky ve dvoře, elektrické rozvody 

ve třídách i na chodbách, nové rozvaděče. Stále řešíme problém vlhkosti zdí v hlavní chodbě 

v přízemí, oprava proběhla před začátkem školního roku 2009/2010, ovšem průsak vody 

do budovy nebyl vyřešen. 

Ve spolupráci s městem Zdice se podařilo v letošním roce vyměnit krytinu na střeše zadní 

budovy školy, opravit půdní prostory a opravit klenby v patře školy. 

Další důležitou investiční akcí se stala oprava elektrorozvodů a osvětlení ve dvou třídách 

přední budovy, v jedna ze tříd v patře byla při této příležitosti zateplena a byl zde vybudován 

nový sádrokartonový strop. Součástí této opravy elektroinstalace byla výměna dvou 

rozvaděčů v přízemí školy.  

V současné době chybí vyměnit osvětlení a elektrorozvody již jen v pěti třídách. 

Podařilo se také zlepšit stav školního nábytku, který byl velmi neutěšený, postupně 

pořizujeme skříňky do tříd na pomůcky i pro žáky. 

V dalším školním roce plánujeme opravy elektroinstalací v dalších třídách, opravu dívčích WC 

v patře zadní budovy. Bylo by třeba dobudovat i regulaci vytápění budovy. 

Obě budovy byly využívány v odpoledních hodinách pro četné zájmové aktivity žáků (viz 

přehled), tělocvična byla pronajímána sportovním oddílům a jiným subjektům. 

V budově prvního stupně působila v odpoledních hodinách ZUŠ Stella Maris dr. Tauberové, 

budovu druhého stupně využívají rybáři pro svůj kroužek, kroužek společenských her, 

hudební skupina apod. 

Škola se snaží poskytovat své prostory různým zájmovým organizacím v obci, které s ní 

spolupracují a vychovávají si své budoucí členy, tyto organizace za pronájem školních prostor 

neplatí. 
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Nepovinné předměty, zájmové kurzy a kroužky organizované školou - 1. stupeň, 

školní rok 2012/2013 

 
 

Nepovinné předměty, zájmové kurzy a kroužky organizované školou - 2. stupeň, 

školní rok 2012/2013 

 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 
 

Základní škola Zdice poskytuje základní vzdělání (79-01-C/01 Základní škola) a v uplynulém 

školním roce vyučovala v 1. - 9. ročníku podle ŠVP Společně za vzděláním, který škola ověřuje 

a průběžně inovuje a doplňuje.  

Škola nabídla žákům pestrou škálu volitelných a nepovinných předmětů – sborový zpěv, 

školní kapela, vaření, sportovní hry – fotbal, ruční práce, školní časopis, keramiku, výtvarnou 

výchovu, sportovní hry pro mladší děti. 

Jako druhý cizí jazyk byl žákům nabídnut ruský jazyk. 

Kromě nepovinných předmětů děti navštěvovaly i různé kroužky a kurzy – anglický jazyk, 

klub mladého diváka, rybářský kroužek, výtvarný kroužek. 

Na 1. stupni ve školním roce 2012/13 bylo 17 integrovaných žáků.  

Jméno vyučujícího Název aktivity, 
učebna 

Den Čas 

H. Kokešová SzN, 2.C PO 13.30 – 15.00 

S. Pánková Kurz AJ, 2.A PO 12.00 – 12.45 

E. Machová Kurz Aj, 2.B PO 12.00 – 12.45 

J. Palanová SpuN, PC PO 12.50 – 13.35 

K. Dolanská Vv kroužek,3.B PO 13.30 – 15-00 

J. Palanová Kurz AJ, 5.A ÚT 12.00 – 12.45 

J. Kadeřábková keramika ÚT 13.0 – 16.00 

A.Geroldová SvN, TV STŘ 13.00 – 13.45 

S. Pánková SpuN, 2.A STŘ 13.00 – 13.45 

K. Baumová SpuN, 1.A STŘ 12.00 – 12.45 

D. Lukešová Kurz AJ, 2.C STŘ 12.00 – 12.45 

M. Kindlová Kurz Aj ČT 12.00 – 12.45 

K. Dolanská Vv kroužek, 3.A ČT 13:30 – 15.00 

V. Vodička Sport. kroužek ČT 13.30 – 14.30 

R. Klimešová Sport. kroužek PO 13.00 – 14.00 

Jméno vyučujícího Název aktivity Den Čas 

J. Bárta Společenské hry Út 15,30 – 18,00 

p. Kasl  Rybářský kroužek Čt 15,30 – 16,30 

J. Potůčková Skupina Pokus Čt 19.00 – 21,00 

R. Hampl Skupina Sam O Hell St 19.00 –22,00 
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Všech těchto 17 žáků bylo vzděláváno na základě individuálních vzdělávacích plánů, o kterém 

rozhodla ředitelka školy na základě žádostí zákonných zástupců. 15 z nich bylo zařazeno 

celkem do tří skupin ambulantní nápravné péče. Tito žáci pracovali pod vedením 

kvalifikovaných pedagogů jednu hodinu týdně s didaktickými a podpůrnými pomůckami 

zaměřenými podle druhu postižení, v běžných hodinách na základě IVP jim bylo upravováno 

učivo, př. hodnocení jejich výsledků. 

Dva žáci nebyli zařazeni do skupin nápravné péče, ale v některých hodinách pracovali se 

svým asistentem. Jedná se o dívku s tělesným postižením a chlapce s poruchou autistického 

spektra. 

Během 2. pololetí se do školy přihlásila dívka s litevskou národností. Pracovala na základě 

individuálního plánu a na konci 2. pololetí byla z několika předmětů hodnocena slovně. 

Vedle integrovaných žáků je na 1. stupni dalších 12 žáků, kterým je na základě PP vyšetření 

doporučeno věnovat zvýšenou péči. 

Na 2. stupni bylo ve školním roce 2012/13 celkem 19 integrovaných žáků. 

Šestnáct žáků z tohoto počtu bylo vzděláváno na základě individuálních vzdělávacích plánů, 

o které žádali zákonní zástupci dětí. Žáci byli zařazeni celkem do tří skupin nepovinného 

předmětu Nápravy specifických poruch učení. Tito žáci pracovali s didaktickými 

a podpůrnými pomůckami zaměřenými podle druhu postižení v běžných hodinách a na 

základě IVP jim bylo upravováno učivo, př. hodnocení jejich výsledků. 

Na škole pracovali dva osobní asistenti, kteří byli přiděleni k 6. B a 8. A třídě. 

Další součástí vzdělávacího programu byly školy v přírodě – během školního roku 

absolvovalo zimní nebo letní školu v přírodě celkem 8 tříd. 

Na druhém stupni proběhl již tradiční seznamovací kurz v Rakovicích pořádaný pro 6. ročník, 

z finančních důvodů – pobyt dětí hradí rodiče – se uskutečnil pouze v jedné šesté třídě. 

V daném školním roce proběhl také lyžařský výcvikový kurz. 

Je třeba připomenout i pečlivě připravené cyklistické výlety 6. B a 7. tříd, přestože letošní 

jaro jakýmkoli výletům nepřálo. 

 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

Ve škole působilo v uplynulém školním roce včetně ředitelky a dvou zástupců 33 pedagogů. 

Všichni pedagogové 1. stupně (kromě jedné paní učitelky) mají vysokoškolské 

vzdělání,  aprobaci učitelství pro 1. stupeň základní školy. Jedna učitelka má vystudovanou 

speciální pedagogiku, jedna paní učitelka má aprobaci pro druhý a třetí stupeň.  
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V družině pracují čtyři vychovatelky s patřičným vzděláním a jeden vychovatel, žákům se 

zdravotním postižením pomáhali dva pedagogičtí asistenti žáka (jsou zároveň i vychovateli 

ve ŠD).  

Novým členem sboru se stala pedagogická asistentka z projektu PŠÚ, která pomáhala 

s výukou učitelům ve všech ročnících prvního stupně. Sbor je stabilizovaný, vstřícný 

a kreativní. Věkově se dá zařadit do střední kategorie. 

Na druhém stupni působilo 14 pedagogů, z nichž 11 má vysokoškolské pedagogické vzdělání. 

Dva učitelé mají vysokoškolské vzdělání doplněné pedagogickou kvalifikací. Jedna paní 

učitelka bez kvalifikace si vzdělání doplňuje, v pololetí odešla na mateřskou dovolenou, 

nahradila ji kvalifikovaná učitelka. V uplynulém roce zpestřovalo ženský faktor výchovy 

a vzdělání pět mladých mužů, jeden z nich byl pedagogický asistent z projektu PŠÚ. Učitelský 

sbor doplnili ještě dva pedagogičtí asistenti žáka. Věkově se dá pedagogický sbor 2. stupně 

hodnotit jako kolektiv s převahou mladších sil. 

Dále pracují na obou stupních výchovné poradkyně, koordinátoři sociálně patologických 

jevů, ICT koordinátoři, koordinátoři ekologické výchovy. 

O budovy pečovalo 5 správních zaměstnankyň a ve škole působí 1 administrativní 

pracovnice, současně jako hospodářka a mzdová účetní. 

V letošním školním roce přibyly mezi zaměstnance školy také pracovnice školní jídelny – 

vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek a jedna uklízečka. Na částečný úvazek začala působit 

ve škole sekretářka, která kromě školní agendy má na starosti i zpracování dokladů ŠJ pro 

hospodářku školy. 

 

4. ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ 

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2013/14 proběhl 15. února. 

K únorovému zápisu přišlo celkem 87 dětí z toho 43 dívek. Z celkového počtu přišly 2 děti 

v náhradním termínu. 

Ve školním roce 2013/14 bude do třech prvních tříd chodit celkem 73 žáků, jeden žák se 

přistěhoval z Komárova. 

Počet dětí podle bydliště: 

- Zdice 47 

- Chodouň 12 

- Stašov 9 

- Bavoryně 6 

- Hředle 5 

- Knížkovice 3 
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- Beroun 3 

- Černín 1 

- Levín 1 

V době stanovené zákonem (do 31. 5. 2013) bylo do školy doručeno 15 žádostí rodičů 

s doporučením odkladu školní docházky. Vzhledem k počtu zapsaných dětí vedení školy 

rozhodlo o rozdělení dětí budoucích prvních ročníků do tří tříd. 

Během uplynulého školního roku počet dětí ve škole nijak výrazně nestoupal ani neklesal, 

udržel se na počátečním čísle 437. 

 

5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Na závěrečné pedagogické radě byly při hodnocení prospěchu a chování projednány tyto 
výsledky – na konci školního roku 2012/2013 prospělo celkem 245 žáků školy 
s vyznamenáním, čtyři žáci neprospěli a budou ročník opakovat. Celkem 9 žáků konalo 
ke konci prázdnin opravnou zkoušku – z českého jazyka a vlastivědy tři žáci na prvním stupni, 
na druhém stupni byly opravné zkoušky uloženy z fyziky, chemie a matematiky. 

Při hodnocení chování bylo uděleno celkem 10 ředitelských důtek, chování dvou žáků bylo 
ohodnoceno 2° z chování, stejně tak dva žáci byli hodnoceni 3° z chování. Snížené známky 
z chování byly uděleny především za neomluvené absence a další prohřešky proti školnímu 
řádu.  

Škola hodnotila také výsledky vzdělávání prostřednictvím testů SCIO a CLOSE. Dále ve škole 
proběhlo povinné testování žáků pátých a devátých ročníků. 

Z uvedeného testování vzešly tyto výsledky: 

A. NIQES - vyhodnocení školy 

Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním 
úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky 
minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může být užitečný 
a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků školy. 

Nejprve ale krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny. 

 Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (Obtížnost 1) – v testech různých 
předmětů byla tato úvodní skupina úloh různě velká. Podle toho, jak v nich žák uspěl, 
se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně (pokud neměl alespoň 
67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (Obtížnost 2), protože by 
nemělo smysl, aby ten, kdo má první část úloh téměř bez chyby, celou dobu řešil pro 
něj nepřiměřeně lehké úlohy.  

 Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal (informaci o bodové hodnotě 
jednotlivých otázek lze vyhledat v přehledu všech použitých úloh, který je součástí 
vyhodnocení pro třídu), za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani 
neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu 
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udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy základní úrovně a poté 
úlohy vyšší úrovně, spočetly se úspěšnosti za každou úroveň zvlášť. 

 Úlohy v testu byly rozděleny do několika tematických částí podle toho, čeho se týkaly 
– to umožňuje zjednodušené a přibližné posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře 
(obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). Úloh 
v jednotlivých částech bylo ale vždy jen pár – proto jsou úspěšnosti za části zatíženy 
poměrně velkou nepřesností. 

Legenda k níže uvedeným grafům: 

První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech 
testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb 
- dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části 
testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká 
část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. 
Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou 
v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními 
školami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu 
odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých 
skupinách). 

Druhý graf ukazuje, jaká část ze všech testovaných žáků bez SVP řešila ve druhé části testu 
opět úlohy základní úrovně (Obtížnost 1), a jaká část žáků řešila ve druhé části testu úlohy 
vyšší úrovně (Obtížnost 2). Nad grafem jsou údaje o týchž podílech platné pro žáky školy, 
v legendě grafu jsou v závorkách opět počty všech zahrnutých žáků.  

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech 
neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard 
v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké a statistická chyba výsledku 
(směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část 
toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě 
prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné školy jsou v celém předmětu lepší nebo 
horší než žáci jiné školy, tím méně že výuka v jedné škole je lepší nebo horší než výuka 
ve druhé škole. Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají mít především signální 
funkci – mají se pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků 
od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální 
náprava jsou vždy v rukou školy. 

  



11 

 

 
 

 
  



12 

 

 
 

 
  



13 

 

 
 

 
  



14 

 

 
 

 
  



15 

 

 
 

 
  



16 

 

 
 

 
 

B. NIQES – výsledky ţáků 

Testy v jednotlivých předmětech začínaly skupinou úloh v základní úrovni (obtížnost 1 – O1) 
a podle toho, jak v nich žák uspěl, buď pokračoval v základní úrovni (O1) nebo přešel 
na složitější úlohy (obtížnost 2-O2). 

 

Třída 9. A (testováno 18 žáků) 

Matematika 

Průměrná úspěšnost:  31,69% 

Podíly žáků v obtížnostech: O1-100% (18 žáků) 

O2-    0% 
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1) Geometrie 

Žáci byli úspěšní v rozmezí 0% - 50%, nejvíce 50% získali 3 žáci. 

2) Počítání s čísly 

Úspěšnost žáků se pohybovala v rozmezí od 0% - 57%, nejlepšího výsledku 57% 
dosáhli 3 žáci. 

3) Slovní úlohy 

Žáci byli úspěšní v rozmezí od 17% - 83%, nejlepšího výsledku 83% dosáhli tři žáci. 

 

Český jazyk 

Průměrná úspěšnost:  63,7% 

Podíly žáků v obtížnostech: O1- 72,22% (13žáků) 

O2- 27,78% (5 žáků) 

1) Porozumění textu 

Pět žáků odpovídalo v O2, nejlepšího výsledku 67% dosáhli čtyři žáci. Ostatní v O1 se 
pohybovali v úspěšnosti od 27% - 100%. 

2) Pravopis a mluvnice 

Všichni žáci pracovali v O1 v rozmezí 33% - 100%,nejlepšího výsledku 100% dosáhli 
čtyři žáci. 

3) Slovní zásoba a slovotvorba 

Pět žáků pracovalo v O2 – nejlepší žák dosáhnul (93%), ostatní v O1 se pohybovali od 
31% do 100%. 

4) Větná skladba 

V této části pracovalo 5 žáků v O2 s 50% úspěšností, ostatní s O1 v rozmezí 20% - 
60%. 

5) Sloh a literatura 

Opět v této sérii úkolů pracovalo 5 žáků v O2, nejlépe dopadl jeden žák, který 
dosáhnul 100%, ostatní v O1 byli úspěšní v rozmezí od 25% - 100 %. 

 

Anglický jazyk 

Průměrná úspěšnost:  48,89% 

Podíly žáků v obtížnostech: O1 – 83,33% (15 žáků) 

O2 – 16,67% (3 žáci) 
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1) Poslech  

Všichni žáci pracovali v O1,nejlépe dopadli dva žáci ( oba 80%), ostatní se pohybovali 
mezi 10% - 70%. 

2) Slovní zásoba 

Tři žáci řešili úlohy v O2 se 100% úspěšností, ostatní žáci v O1 se pohybovali mezi 20% 
- 90%. 

3) Gramatika 

Do O2 se probojovali 3 žáci: (80%), (90%) a (100%), ostatní žáci v O1 získali 20% - 70%. 

4) Čtení s porozuměním  

Všichni pracovali s úlohami v O1, úspěšnost žáků se pohybovala mezi 7% - 93%. 

 

Třída 9. B (testováno bylo 21 žáků) 

Matematika 

Průměrná úspěšnost:  77,70% 

Podíly žáků v obtížnostech: O1 – 90,48% (19 žáků) 

O2 – 9,52% (2 žáci) 

Český jazyk 

Průměrná úspěšnost:  73,02% 

Podíly žáků v obtížnostech: O1 – 42,86% (9 žáků) 

O2 – 57,14% (12 žáků) 

Anglický jazyk  

Průměrná úspěšnost:  70,48% 

Podíly žáků v obtížnostech: O1 – 47,62% (10 žáků) 

O2 – 52,38% (11 žáků) 

 

 

 

 

 



19 

 

C. VÝSLEDKY SOUTĚŢÍ 

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE – ŠKOLNÍ KOLA: 

Olympiáda v českém jazyce: 

1. místo Barbora Malá (8. A) 

Tereza Kuličková (9. B) 

 

Olympiáda v anglickém jazyce: 

1. místo Radim Zacios (9. A) 

 

Olympiáda v dějepisu: 

1. místo Filip Baum (9. B) 

 

Pythagoriáda: 

6. třída: 

1. místo Ondřej Bacík (6. B) 

7. třída: 

1. místo Karolína Bartušková (7. A) 

Zuzana Králová (7. A) 

8. třída: 

1. místo Barbora Malá (8. A) 

 

Matematický klokan – kategorie pro 5. ročník: 

1. místo Ondřej Staněk (5. A) 

Matematický klokan – kategorie Benjamín pro 6. ročník: 

1. místo Michal Červený (6. A) 
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Matematický klokan – kategorie Benjamín pro 7. ročník: 

1. místo Zuzana Králová (7. A) 

Matematický klokan – kategorie Kadet pro 8. – 9. ročník: 

1. místo Daniel Hebeda (9. B) 

 

Přírodovědný klokan: 

1. místo Filip Baum (9. B) 

 

Recitace – kategorie 0: 

1. místo Tereza Žebrová (1. A) 

Recitace – kategorie 1: 

1. místo Filip Lukáš (3. B) 

Šimon Stehlík (3. B) 

Recitace – kategorie 2: 

1. místo Vít Žebra (4. B) 

Adéla Bartošová (5. A) 

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE – OKRESNÍ KOLA: 

Recitace – kategorie 1: 

2. místo Filip Lukáš (3. B) 

Recitace – kategorie 2: 

1. místo Vít Žebra (4. B) 

 

Olympiáda v českém jazyce – kategorie I. – ZŠ: 

7. místo Barbora Malá (8. A) 

15. místo Tereza Kuličková (9. B) 
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Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie II. A, II. B 

5. – 6. Místo Radim Zacios (9. A) 

 

Olympiáda v matematice – kategorie Z 5: 

2. místo Roman Major (5. A) 

14. místo Ondřej Staněk (5. A) 

34. místo Tomáš Preis (5. A) 

40. místo Petr Prajzler (5. B) 

 

Olympiáda v dějepisu: 

12. místo Filip Baum (9. B) 

15. místo Tereza Kuličková (9. B) 

 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE – OKRESNÍ KOLA: 

Výtvarná soutěž PO očima dětí – kategorie ZŠ: 

1. místo Jakub Gregovský (2. C) 

Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru: 

2. místo Lucie Jíchová (7. A) 

Výtvarná soutěž Moje škola – kategorie 1: 

1. místo Kateřina Baumová (2. A) 

Výtvarná soutěž Moje škola – kategorie 3: 

2. místo Michaela Davidová (7. A) 

4. místo Markéta Ondrová (8. A) 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – OKRESNÍ KOLA: 

Pohár rozhlasu: 

kategorie starší žákyně 5. místo 
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kategorie starší žáci  4. místo  

kategorie mladší žákyně 2. místo 

kategorie mladší žáci  10. místo 

 

Preventan cup: 

kategorie II. A – družstvo školy postoupilo do okresního kola – bez umístění 

 

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE – KRAJSKÁ KOLA: 

Matematický klokan: 

1. místo Ondřej Staněk (5. A) 

 

ZPRÁVA O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA SŠ 

Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou školní docházku 41 žáků, z toho 39 z devátého 

ročníku a 2 žáci z osmého ročníku.  

SOŠ   20 žáků 

SOU  10 žáků 

Gymnázium   4 žáci 

OA    7 žáků 

Na víceletá gymnázia odešlo pět žáků pátých tříd. 

 

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

6.1 Prevence patologických jevů na 1. st. 2012/13 

Během školního roku probíhala pravidelná práce s třídami během třídnických hodin nebo 

přímo vedené hodiny metodikem prevence se zaměřením na utváření pozitivních vztahů 

v třídním kolektivu. 

Žáci byli zapojeni do velkého množství aktivit, na kterých se často jako organizátoři sami 

podíleli a které pomáhají udržet bezpečné klima na škole (sportovní utkání, projekt Evropa, 

atletický den, Žák učitelem, školní ples atd.) 
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Ve všech třídách fungují schránky důvěry. Učitelé s nimi při třídnických hodinách pravidelně 

pracují. 

Páté třídy byly během roku zapojeny do programu „Hravě žij zdravě!“ Dále zde bylo 

pracováno s filmy proti rasismu, xenofobii… „Jeden svět.“ 

Průběžně probíhaly konzultace mezi třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným 

poradcem nad vzniklými nežádoucími jevy ve třídách, byla navazována spolupráce 

s psychology žáků.  

V  tomto školním roce jsme třikrát řešili nižší až střední stupeň šikany ve třetích ročnících 

a ve čtvrté třídě. Po řádném šetření a oznámení rodičům následovala vždy práce s třídním 

kolektivem a jednotlivci byli dlouhodobě sledováni.  Vždy následovala i péče psychologa. 

V jednom případě byl uskutečněn přestup žáka (agresora) do vedlejší třídy. 

 

6.2 Prevence patologických jevů na 2. st. 2012/13 

Ve školním roce 2012/13 proběhly v oblasti primární prevence tradiční besedy a přednášky 

na téma sexualita a drogy. Přednášejícími byli většinou lidé z neziskových organizací. 

V oblasti sekundární prevence byly zavedeny pravidelné třídnické hodiny. Jejich cílem je 

zlepšení vztahů uvnitř třídních kolektivů a vztahů mezi žáky a učiteli. 

U jednoho problémového žáka nižšího ročníku vzniklo podezření na užívání případně 

distribuci marihuany. Matka byla na podezření upozorněna, zároveň jí byly ze strany školy 

doporučeny další kroky k řešení problému.  

Výchovná komise se také zabývala jedním případem šikany. Její obětí se stala žákyně, která 

měla dlouhodobě problém začlenit se do třídního kolektivu. Postupným šetřením vyšlo 

najevo, že žákyně byla opakovaně ponižována třemi spolužačkami. Šlo o projevy verbální 

agrese týkající se jejího vzhledu, chování apod. s náznaky fyzických ataků (dloubání, 

popichování aj.). Dále bylo zjištěno narušování soukromého majetku (prohrabávání školní 

tašky). Výchovná komise postupovala standartním způsobem, celou záležitost řádně 

prošetřila a navrhla pedagogické radě trest pro zmiňované dívky. Vše bylo projednáno též 

s rodiči všech zúčastněných. Byly stanoveny další kroky práce s třídou, do které všechny 

dívky dochází. 

V uplynulém školním roce naši školu bohužel postihla tragická událost, kdy jedna žákyně 

z blíže neurčených příčin spáchala sebevraždu. V této pro školu zcela nové situaci vedení 

školy spolupracovalo s psychology a školami, které s podobnými situacemi mají zkušenosti. 

Třídní učitelé dostali prostor a návod na to, aby o celé záležitosti promluvili s dětmi. Žáci byli 

vyzváni, aby si více všímali určitých signálů, které by mohly vést k ohrožení života a zdraví 

jejich spolužáků. Výchovná komise navíc pracovala s dětmi, které nesly čin spolužačky velmi 

těžce, nebo se díky vzniklé situaci dostaly do svízelné situace v rámci kolektivu. Upozorněni 

byli i rodiče všech zúčastněných.  
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

CÍLE DVPP pro školní rok 2012/13: 

- pokračovat ve zlepšování jazykových znalostí učitelů – individuálně 

- využít maximálně všech prostředků z projektu EU – peníze do škol 

- nové metody a formy práce  - návaznost na úkoly ŠVP – všichni – soustředění zaměřit 

se na čtenářské dovednosti a informační gramotnost  

- prohlubovat znalosti a odbornost v jednotlivých předmětech 

- proškolit v rámci projektu EU – peníze do škol učitele v práci s interaktivními tabulemi 

- maximálně využít všech vzdělávacích možností, které nabízí projekt PŠÚ – školení 

celého sboru v oblasti typologie osobnosti – MBTI 1,2 

 

I. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Dva učitelé a jeden vychovatel nemají podle § 8 zákona č. 563/ 2004 Sb. odbornou kvalifikaci 
danou tímto zákonem, všichni si vzdělání studiem doplňovali. 

II. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

- neproběhlo 

III. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Individuální vzdělávání: 

Je vzdělávání, které využívají všichni pedagogičtí pracovníci formou samostudia, účastí 
na seminářích a kurzech. Za účast na kurzu a semináři se považuje prezenční účast 
na akreditovaném semináři nebo kurzu, rovněž absolvování akreditovaného e-learningového 
kurzu. 

Je průběžné vzdělávání, které se týká všech pedagogických pracovníků a je zaměřeno 
na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání (§ 10 vyhlášky). 

Vzdělávání je umožňováno všem pracovníkům školy na základě jejich výběru a finančních 

možností školy a rovněž daru z PŠÚ. 

Jedná se o: 

- Individuální jazykové vzdělávání – anglický jazyk 

- v rámci projektu EU Peníze školám – K. Baumová, J. Sojková, J. Macháčková, 
M. Holotina, X. Šmídová 

- Vzdělávání v oblasti ICT 
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Vzdělávací aktivity pro všechny pracovníky školy: 

- Školení – využití interaktivních tabulí ve výuce – Metodika efektivního zapojení 

interaktivní tabule do výuky 

- Školení Evaluační nástroje 

- Semináře v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu – především Myers Briggs 

Type Indicator (MBTI) je osobnostní test navržený pro identifikaci osobnosti - 

typologie osobnosti MBTI 1, 2 – dva třídenní semináře,  

- Vzdělávání pokračovalo dvoudenním seminářem „Proč nás žáci zlobí“ a „Komunikace 

s problémovými žáky“, obě školení navázala na typologii MBTI a posuzovala tuto 

problematiku i z hlediska typologie 

Školení MBTI 1,2 a „Komunikace s problémovými žáky“ a „Proč nás žáci zlobí“ byly 

koncipovány jako „vzdělávání sborovny“- absolvovali je všichni pedagogičtí pracovníci 

školy 

- Matematika prof. Hejného 

Školení - matematika prof. Hejného – bylo určeno pro pedagogy z 1. stupně a učitele 

matematiky 2. stupně 

- Semináře a přednášky z oblasti čtenářské gramotnosti 

 

Jmenovitý přehled dalších vzdělávacích aktivit za školní rok 2012/13: 

Mgr. Jitka Palanová 

- Koncepce výuky matematiky prof. Hejného – letní škola, srpen 2013 

- Sfumato – splývavé čtení, březen 2013 

- Montessori ve výukových předmětech - matematika, listopad 2012 

Mgr. Lucie Nováková 

- Koncepce výuky matematiky prof. Hejného – letní škola, srpen 2013 

- Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ – Násobilka x krát jinak, 

říjen 2012 

- Konference Mapy učebního pokroku v matematice, duben2013 

Xenie Vodičková 

- Dokončení studia na SPGŠ – učitelství v MŠ a vychovatelství v ŠD 

- 2. ročník bakalářského studia na Univerzitě J. A. Komenského – speciální pedagogika 

a učitelství pro 1. stupeň 

- Montessori ve výukových předmětech - matematika, listopad 2012 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobnostn%C3%AD_test&action=edit&redlink=1
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Mgr. Eva Fiřtová 

- Evropská unie a my – duben – prosinec 2012 

Mgr. David Bečvář 

- Jak mít v pořádku dokumentaci školy a ČŠI 

Mgr. Miroslav Holotina 

- Evropská unie a my – duben – prosinec 2012 

- Využívání on-line nástrojů při výuce, březen2013 

Mgr. Jarmila Švábová 

- Evropská unie a my – duben – prosinec 2012 

Mgr. Josef Bárta 

- Využívání on-line nástrojů při výuce, březen2013 

Mgr. Jana Potůčková 

- Technika hlasu v mluveném projevu, březen 2013 

Mgr. Veronika Machová 

- Project management for cross-cultural exchangeprojects in Europe, říjen 2012 

- Angličtina pro 2. stupeň ZŠ – I., březen 2013 
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8. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

8.1 AKTIVITY ŠKOLY 

 
Výroční zpráva o činnosti ŠD ve školním roce 2012/2013 

V letošním školním roce bylo otevřeno 5. oddělení ŠD, které pracovalo pod vedením Vítka 

Vodičky. Do tohoto oddělení byli zařazeni žáci 3. a 4. třídy. Práce tohoto oddělení byla 

zaměřena spíše na tělovýchovnou a sportovní činnost. 

Celkem navštěvovalo ŠD 131 žáků. Tento počet žáků se během školního roku měnil, jelikož se 

během roku žáci odhlašovali a přihlašovali noví. Provoz ŠD byl od 6,30 h – ranní družina 

a odpolední družina byla prodloužena do 17 h. 

V měsíci květnu proběhla souvislá pedagogická praxe dvou studentek 1. ročníku SPgŠ Beroun 

Veroniky Jansové a Markéty Vajnerové. 

V dubnu jsme uspořádali v rámci třídních schůzek setkání s rodiči, jejichž děti budou 

v následujícím školním roce navštěvovat ŠD. Taktéž jsme v měsíci květnu pozvali rodiče 

budoucích prvňáčků. Na obou schůzkách jsme prezentovali nový projekt ŠD, který se týkal 

nabídky kroužků, činnosti ŠD a změn vnitřního řádu školní družiny. 

Na konci roku jsme zahájili přesun tříd ŠD do přízemí školy. 2. a 3. oddělení bude mít 

samostatnou třídu a 1. oddělení společnou třídu se třídou 1. C. 

V letošním školním roce žáci navštěvovali v rámci ŠD kroužek taneční, výtvarný a sportovní.  

 

Přehled akcí ŠD ve školním roce 2012/2013: 

Období Název akce  

Podzim 

- Toulky zlatem podzimu (turistika) 

- Dračí závody na Písmenech 

- Výstavka a soutěž o nejhezčí strašidlo z přírodnin 

(spolupráce s rodiči) 

- Soutěž  Člověče, nezlob se 

- Sběr šípků 

Zima 

- Adventní setkání a vánoční trhy (výroba přání 

a výrobků k prodeji) 

- Výroba vánočního přání pro seniory 

- Slavnostní předání zásahového vozidla jednotce 

Sboru dobrovolných hasičů ve Zdicích 

- Výroba dárků pro budoucí prvňáčky 
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Jaro 

- Školní ples – výzdoba 

- Maškarní karneval (spolupráce s rodiči) 

- Loučení se se zimou na Koukolově hoře (turistika) 

- Výstavka a soutěž o nejhezčí velikonoční dekoraci 

(spolupráce s rodiči) 

- Výroba přání ke Dni učitelů 

- Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 

(postup do krajského kola) 

- Sportovní čtyřboj v areálu V Zahradách 

- Turistický výlet do Srbska podél řeky Berounky 

(v rámci ředitelského volna) 

- Přírodovědná vycházka na Knihov (naučná stezka, 

orientace v prostoru, poznávací soutěž) 

- Hájemství zelené (turistika) 

- Soutěž „ o nejlepšího šviháka“ 

- Opékání špekáčků v areálu školy (loučení se se 

školou) 

 

Kroužek Název akce  

Taneční kroužek  

 

- vystoupení v DD k Svátku matek 

- Taneční pohár – soutěž, vystoupení na školním 

plesu a vánočních trzích 

Sportovní kroužek 

 

Sportovní soutěže ve fotbale, florbale, vybíjené, atletické 

závody (v rámci kroužku) 

Výtvarný kroužek 

 

Hasičská soutěž – Požární ochrana očima dětí, Strašidla ze 

mlýna - soutěž 

Na počátku školního roku a v celém jeho průběhu byli žáci seznamováni a následně 

upozorňováni na bezpečnost a nebezpečí ohrožující jejich zdraví a zdraví jejich kamarádů. 

 

Přehled akcí 1. tříd ve školním roce 2012/2013: 

Měsíc Název akce  

Říjen 

Branné dny (22. - 23. 10. 2012) 

Děti měly připraveny hry a pracovní listy o dopravní 
výchově, bezpečnosti a absolvovaly také naučnou vycházku 
do přírody, kde poznávaly stromy a rostliny, dopravní 
značky….. 
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Listopad 

Motivační hodina s nakladatelstvím Thovt (5. 11. 2012) 

Paní „velvyslankyně“ z nakladatelství dětem zajímavě 
představila knihy pro děti, měla pro žáky připravenou 
motivační hru „Se zvířátky do knížek“. Poté jsme rodičům 
zprostředkovaly nákup knih s 30% slevou. 

V říjnu a listopadu obě první třídy využily pomoc rodičů 
dětí a vytvářeli jsme výrobky na vánoční trhy. 

Prosinec 

Vánoční trhy (2. 12. 2012) 

Děti i rodiče se zapojili do pomoci při prodeji svých 
výrobků ve stáncích na náměstí. 

Únor 

Divadelní představení (13. 2. 2013) 

Ve společenském domě ve Zdicích: Děti zhlédly 
představení Dobrodružství kocoura Modroočka. 

EKO program (14. 2. 2013) 

Děti v tělocvičně školy vyslechly ekologický program 
zaměřený na třídění odpadu, měly možnost si i prakticky 
nějaké aktivity vyzkoušet. 

Březen 
Divadlo Lampion Kladno (27. 3 .2013) 

Děti zhlédly představení „Táta není k zahození“. 

Duben 

Hudebně pohybové představení (2. 4. 2013) 

Děti si zazpívaly, zasoutěžily ve společenském domě. 
Všechny písničky a aktivity byly zaměřeny na velikonoční 
zvyky a tradice. 

Den Země (26. 4. 2013) 

Dětem jsme pouštěly DVD s EKO výchovou, pořady byly 
zaměřeny na šetření energiemi. Poté jsme šli na vycházku, 
kde děti vyplňovaly úkoly týkající se přírody a soutěžily ve 
třech sportovních disciplínách. 

Květen 

Den dětí (31. 5. 2013) 

Děti z 1. stupně byly rozděleny do 24 družstev. V každé 
skupině byli zastoupeni žáci 1. - 5. tříd. Skupinky chodily po 
jednotlivých stanovištích, které byly zaměřeny na státy 
evropské unie a Českou republiku. Žáci plnili rozmanité 
úkoly - od sportovních, až po znalostní. 

Červen 
- Pasování na čtenáře (3. 6. 2013) 

Děti byly pasovány na čtenáře po splnění úkolů, 
kde musely dokázat, že již ovládají čtenářské 



33 

 

dovednosti. 

- Atletický den (11. 7. 2013) 

Děti soutěžily v atletických disciplínách na 
sportovním stadionu ve Zdicích. Žáci 9. ročníku si 
jednotlivá stanoviště sami připravili a celé 
dopoledne pro 1. stupně zorganizovali. 

- Výlet na Kočvary (24. 7. 2013) 

Jeli jsme vlakem do Stašova a vycházkou došli na 
farmu Kočvary, kde děti nakrmily koně a ovečky a 
dozvěděly se něco o práci a životě na statku. 

 

Přehled akcí 2. tříd ve školním roce 2012/2013: 

2. A, 2. B: 

Měsíc Název akce  

Září 
ukázka bojových technik - nábor dětí do kroužků bojových 
umění (11. 9. 2012) 

Říjen 

- beseda o práci Policie ČR – AJAX (9. 10. 2012) 
- návštěva městské knihovny - seznámení s novou 

budovou - orientace v ní (15. 10. 2012) 
- Branné dny - dopravní výchova a návštěva ARMY 

MUZEA (22. – 23. 10. 2012) 
- Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha - Hurvínkův 

popletený víkend (24. 10. 2012) 

Prosinec 
- vánoční trh (2. 12. 2012) 
- vánoční výstava - městská knihovna (12. 12. 2012) 

Únor 
- divadelní představení Kocour Modroočko - 

Společenský dům Zdice (13. 2. 2013) 
- ekoprogram - Tonda Obal na cestách (14. 2. 2013) 

Březen 

- školní ples (1. 3. 2013) 
- prodejní výstava knih (13. 3. 2013) 
- velikonoční výstava - Společenský dům Zdice (25. 3. 

2013) 
- den otevřených dveří (26. 3. 2013) 

Duben 

- divadelní představení Velikonoce - zvyky, tradice a 
soutěže (2. 4. 2013) 

- škola v přírodě Orlík - program Cestujeme kolem 
světa (8. – 12. 4. 2013) 

- Den země - velká ekologická hra (26. 4. 2013) 
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Květen 
Den dětí - ČR, státy EU - soutěže družstev složených z žáků 
1. - 5. tříd na stanovištích (31. 5. 2013) 

Červen atletický den (11. 6. 2013) 

 

2. C: 

Typy akcí Název akce 

Celoškolní projekty 

- Branné dny (Dopravní výchova – Jsem chodec, 

návštěva ARMY muzea) 

- Divadelní den (Návštěva Divadla Spejbla a 

Hurvínka – Hurvínkův popletený víkend) 

- Tradiční adventní trhy (Výroba a prodej vánočních 

dekorací ve spolupráci s rodiči) 

- Den Země (Velká ekologická hra, vycházka na 

hřiště do Černína – Co do přírody nepatří) 

- Den dětí (Státy EU – Česká republika, soutěže 

družstev na stanovištích) 

- Atletický den (Atletické disciplíny pořádané žáky 9. 

tříd pro malé spolužáky 

- Den otevřených dveří (Spolupráce školy a rodičů) 

Třídní projekty 

- Rybky v síti (Celoroční třídní soutěž o nejpilnějšího 

čtenáře) 

- Třídní kalendář (Výroba třídního kalendáře podle 

ročních období a narozenin žáků) 

- Zima (Zimní svátky, Zvířata v zimě, Zimní sporty, 

Příroda a počasí) 

- Přírodní společenstva (U lidských obydlí, V lese, Na 

louce, U vody) 

Třídní akce a kurzy 

- Nábor dětí do kroužku bojových technik (Ukázka 

bojových technik) 

- Policie ČR – Ajax (Beseda o práci policie, chování 

dětí v kontaktu s cizí osobou) 

- Vánoční výstava (Návštěva výstavy v městské 

knihovně) 

- Plavecký výcvik (Bazén Hořovice, 10 lekcí plavání 

v době od 8. 1. do 26. 3.) 

- Velikonoční výstava (Prezentace žákovských 

výrobků ve Společenském domě Zdice) 

- Velikonoční zábava ve Společenském domě (Lidové 

písničky a soutěže se zajícem a kuřaty) 
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- Škola v přírodě Parkhotel Orlík od 8. 4. do 12. 4. (ve 

spolupráci se společností SPORTLINE Praha, téma 

Cesta kolem světa) 

 

Přehled akcí 3. tříd ve školním roce 2012/2013: 

3. A: 

Měsíc Název akce  

Září 

- ukázka bojového umění TAEKWONDO v tělocvičně 

1. st. (11. 9. 2013) 

- čtenářská dílna s pedagogickou konzultantkou 

a asistentkou (18. 9. 2013) 

Říjen 

- plavání 1 (2. 10. 2012) 

- plavání 2 (9. 10. 2012) 

- exkurze do Městské knihovny ve Zdicích 

(11. 10. 2012) 

- plavání 3 (16. 10. 2012) 

- branné dny: Věnovali jsme se přípravě žáků pro 

případ mimořádných situací, vyzkoušeli jsme cvičný 

požární poplach, prověřili své znalosti a dovednosti 

v poskytování první pomoci, modelovali jsme 

možné situace a jejich řešení v případě ohrožení 

osobního bezpečí atd. (22. – 23. 10. 2012) 

- plavání 4 (23. 10. 2012) 

- Divadlo S+H v Praze 6 – „Hurvínkův popletený 

víkend“: Tentokrát se nám představil Hurvínek 

v poněkud zmodernizovaném pojetí. (24. 10. 2012) 

- plavání 5 (30. 10.) 

Listopad 

- projekt Zdice: skupinové aktivity završující 

předchozí činnosti vedoucí k poznání našeho 

města, významných skutečností a blízkého okolí 

(5. – 15. 11. 2012) 

- plavání 6 (6. 11. 2012) 

- Planetárium v Praze: V pořadu „Raketou do 

vesmíru“ se žáci názorně seznámili s dosavadními 

poznatky o planetách sluneční soustavy, 

vesmírných galaxiích a výzkumu vesmíru. 

(13. 11. 2012) 

- Afrika – Jiný svět: cestopisný pořad v SD – zajímavá 

přednáška manželů Špillarových s promítáním 
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záběrů z cest po Africe (16. 11. 2012) 

- Keramická dílna: Pod vedením lektorky keramiky 

děti vytvářely krásné výrobky s vánoční tematikou 

na vánoční trh. (19. 11. 2012) 

- plavání 7 (20. 11. 2012) 

- Vánoční projekt – pečení perníčků: Děti 

vymodelovaly z těsta perníkové betlémy a další 

perníčky pro vánoční stánek naší třídy. S organizací 

nám přišlo pomoci několik maminek a babiček. 

(22. 11. 2012) 

- plavání 8 (27. 11. 2012) 

Prosinec 

- vánoční trh: Žáci za hudebního doprovodu školní 

kapely, sboru Skřivánek a dalších hostů prodávali ve 

stáncích na náměstí své výrobky. (2. 12. 2012) 

- plavání 9 (4. 12. 2012) 

- vánoční fotografování (10. 12. 2012) 

- plavání 10 (11. 12. 2012) 

- vánoční výstava v knihovně (12. 12. 2012) 

- Národní divadlo: Vánoční folklorní pořad „Ó, dej 

nám Pane, večer veselý“ na nové scéně ND, 

vlastivědná procházka na Karlův most (20. 12. 

2012) 

- vánoční besídka s minikoncertem žáků ZUŠ 

(21. 12. 2012) 

Leden 

- exkurze do výcvikového střediska ČSA – letiště 

V. Havla v Praze: prohlídka výcvikového střediska - 

film, výklad, trenažer (10. 1. 2013) 

- beseda se starostou města Bc. Antonínem 

Sklenářem: vypravování o Zdicích, odpovědi na 

otázky dětí týkající se současnosti města, kvíz 

(15. 1. 2013) 

- bobování na Písmenech (21. 1. 2013) 

Únor 

- několik žáků se zúčastnilo zimní školy v přírodě 

s O. Zítkovou (11. 2. – 15. 2. 2013) 

- ekologický pořad v tělocvičně 1. st.: třídění 

a recyklace odpadu (14. 2. 2013) 

Březen 

- projekt Pohádka: Aktivitami v tomto projektu jsme 

zahájili spolupráci na vytváření map učebního 

pokroku ve čtenářství. (12. 3. – 3. 4. 2013) 

- školní kolo recitační soutěže (12. 3. 2013) 

- velikonoční výstava v SD (22. 3. 2013) 
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- projekt Obratlovci: rozšiřující činnosti v Prv a čtení 

(práce s encyklopediemi, tvořivé úlohy vedoucí 

k rozvoji výtvarného cítění, pracovních návyků, 

schopností spolupracovat ve skupině, získávat 

potřebné informace atd.) (26. 3. – 5. 4. 2013) 

Duben 

- velikonoční pořad v SD (2. 4. 2013) 

- projekt Žák učitelem: Vybraní žáci 2. st. mají 

možnost vyzkoušet si roli učitele a v připravených 

hodinách vyučují po celé dopoledne na 1. st. (10. 4. 

2013) 

- Den Země: Žáci se seznámili s problematikou 

ochrany životního prostředí. (26. 4. 2013) 

Květen 

- rodinný výlet na Točník: Po úspěšném loňském 

pikniku jsme letos opět naplánovali společnou 

sobotní akci pro rodiče, děti, sourozence a další 

přátele třídy. Tentokrát jsme se vydali na pěší túru 

Zdice – Točník. (25. 5. 2013) 

- Den dětí: Učitelé 1. st. připravili pro smíšené týmy 

dětí soutěž na téma Česká republika – Evropa. Žáci 

prošli celkem 24 stanovišť, kde si zahráli hry 

a poměřili své síly ve sportovních i vědomostních 

úkolech. Vítězná družstva byla oceněna 

zmrzlinovým pohárem, všichni si odnesli drobnou 

sladkost a pěkné zážitky.  

(31. 5. 2013) 

Červen 

- atletický den: Děti nadšeně prověřily své síly ve 

čtyřech sportovních disciplínách. Jako třída jsme 

byli úspěšní a získali celkem 12 medailí. Z tohoto 

úspěchu jsme měli obrovskou radost. Bylo též 

pěkné, že spolu s vítězi ji sdíleli i spolužáci, kteří se 

na poli sportu příliš nerealizují. Deváťákům, kteří 

celé klání organizovali, jsme předali naši zpětnou 

vazbu. (11. 6. 2013) 

- koupaliště: Po tyto tři velmi parné dny jsme využili 

nabídky volného vstupu na koupaliště. Děti 

samozřejmě tuto možnost přivítaly s nadšením 

a moc mě překvapily, jak dokáží respektovat 

stanovená pravidla chování. Takže celé tři dny 

proběhly ve velmi příjemné atmosféře. Byla to pro 

nás báječná ochutnávka léta. (18. – 20. 6.2013) 

- výlet do Koněprus: Exkurze v podzemí byla moc 



38 

 

zajímavá, měli jsme štěstí na skvělého průvodce, 

který se zájmem reagoval na zvídavé dotazy 

I připomínky dětí a s přátelskou trpělivostí snášel 

jejich živější chování. Deštivé a chladné počasí nám 

bohužel zabránilo v bližším prozkoumání okolí. 

Přesto byl výlet poučný a dětem se líbil. 

(25. 6. 2013) 

 

3. B: 

Měsíc Název akce  

Září 

- ukázka bojového umění TAEKWONDO v tělocvičně 

1. st. (11. 9. 2012) 

- Celý měsíc probíhal projekt: „Moje prázdniny“. Děti 

si procvičily několik dovedností: tvoření pojmové 

mapy, psaní dopisu, kvíz pro spolužáky, zpracování 

fotodokumentace, vyhledávání informací na PC, 

mapy – orientace v ní, výtvarné zpracování 

projektu, finanční gramotnost – náklady na výlety, 

sdílení zážitků a prezentace prací 

Říjen 

- plavání 1 (2. 10. 2012) 

- plavání 2 (9. 10. 2012) 

- exkurze do Městské knihovny ve Zdicích 

(11. 10. 2012) 

- plavání 3 (16. 10. 2012) 

- branné dny (22. – 23. 10. 2012) 

- plavání 4 (23. 10. 2012) 

- Divadlo S+H v Praze 6 – „Hurvínkův popletený 

víkend“ (24. 10. 2012) 

- plavání 5 (30. 10.) 

- Čtenářství: V měsíci říjnu jsem si pozvala do třídy 

Janu a Xénii na ukázku čtenářské dílny. Hodinu 

měly kolegyně velmi pěkně připravenou, vzájemně 

se doplňovaly. Hodina probíhala v přiměřeném 

tempu, nebyla žádná hluchá místa, děti byly stále 

aktivní, zadané úkoly plnily se zájmem. Některým 

dětem Jana doporučila vhodnější literaturu, která 

by odpovídala jejich věkové kategorii a více by je 

zaujala. Dílny dále pokračovaly pravidelně 2krát 

měsíčně. 
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Listopad 

- projekt Zdice: skupinové aktivity završující 

předchozí činnosti vedoucí k poznání našeho 

města, významných skutečností a blízkého okolí. 

Děti se prostřednictvím zadaných úkolů 

seznamovaly se svým bydlištěm (5. – 15. 11. 2012) 

- plavání 6 (6. 11. 2012) 

- Planetárium v Praze: Letos jsme si objednali 

program: „Raketou do vesmíru“, ve kterém se žáci 

blíže seznámili s planetami Sluneční soustavy. 

Nejvíce se žáci zajímali o vesmírné modely, 

vzdělávací panely, trenažéry vystavené v hale 

planetária, kde měli možnost názorně sledovat 

pohyby planet a dalších vesmírných těles. Akce se 

zúčastnilo 24 žáků. (13. 11. 2012) 

- Toulky světem – Afrika Velmi pěkný pořad o Africe, 

doplněný poutavým vyprávěním Václava Špillara. 

Akce se zúčastnilo 23 žáků. (16. 11. 2012) 

- Keramická dílna: Pod vedením lektorky keramiky 

děti vytvářely krásné výrobky s vánoční tematikou 

na vánoční trh. Tyto dílny jsou u dětí velmi 

oblíbené. (19. 11. 2012) 

- plavání 7 (20. 11. 2012) 

- Pečení perníčků s rodiči (21. 11. 2012) 

- Zdobení perníčků a šití srdíček s rodiči. Dostavilo se 

12 maminek a několik babiček, které nám se vším 

ochotně pomohly. (22. 11. 2012) 

- plavání 8 (27. 11. 2012) 

- Adventní věnce s rodiči, příprava na trh. Všechny tři 

akce se nám moc povedly. Atmosféra byla 

příjemná, maminky se velmi dobře zapojily do 

života třídy, sdílely si své recepty na perníčky, 

naučily se dělat adventní věnce, z kterých měly 

velkou radost, což zase potěšilo mě.  Vytvořila se 

zde skupina, která má zájem o další spolupráci. 

(29. 11. 2012) 

Prosinec 

- vánoční trh (2. 12. 2012) 

- plavání 9 (4. 12. 2012) 

- vánoční fotografování (10. 12. 2012) 

- plavání 10 (11. 12. 2012) 

- vánoční výstava v knihovně (12. 12. 2012) 

- Národní divadlo: Vánoční folklorní pořad „Ó, dej 

nám Pane, večer veselý“ na nové scéně ND, 

vlastivědná procházka na Karlův most 
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(20. 12. 2012) 

- vánoční besídka s minikoncertem žáků ZUŠ (21. 12. 

2012) 

Leden 

- Návštěva výcvikového centra pro piloty – Letiště 

Václava Havla Všem se návštěva velmi líbila, žáci se 

dozvěděli zajímavosti z leteckého výcviku pilotů 

a letušek. Mohli se podívat na různé trenažery 

a vyzkoušet záchrannou skluzavku. Myslím, že 

všichni pocítili na vlastní kůži vznik statické 

elektřiny. Kdo dělal záchranu při dojezdu, pokaždé 

dostal pořádnou ránu. Překvapila nás rychlost 

skluzu, při kterém může dojít i k popálenině. Paní 

Pechová nám poutavě vyprávěla o své práci 

a v závěru připravila pro děti vědomostní soutěž 

a krátký film. (10. 1. 2013) 

- beseda se starostou města Bc. Antonínem 

Sklenářem: vypravování o Zdicích, odpovědi na 

otázky dětí týkající se současnosti města, kvíz 

(15. 1. 2013) 

- bobování na Písmenech (21. 1. 2013) 

Únor 

- několik žáků se zúčastnilo zimní školy v přírodě 

s 2. stupněm (11. 2. – 15. 2. 2013) 

- ekologický pořad v tělocvičně 1. st.: třídění 

a recyklace odpadu (14. 2. 2013) 

Březen 

- školní kolo recitační soutěže – zapojilo se 10 dětí, 

dva chlapci ze třídy postoupili do okresního kola 

(12. 3. 2013) 

- velikonoční výstava v SD (22. 3. 2013) 

- projekt Obratlovci: rozšiřující činnosti v Prv a čtení 

(práce s encyklopediemi, tvořivé úlohy vedoucí 

k rozvoji výtvarného cítění, pracovních návyků, 

schopností spolupracovat ve skupině, získávat 

potřebné informace atd.) (26. 3. – 5. 4. 2013) 

Duben 

- velikonoční pořad v SD (2. 4. 2013) 

- projekt Žák učitelem (10. 4. 2013) 

- Den Země (26. 4. 2013) 

Květen 

- Den dětí:  Na určených 24 stanovištích si děti mohly 

ověřit svoje vědomosti a dovednosti na téma ČR – 

Evropa (31. 5. 2013) 
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Červen 

- atletický den (11. 6. 2013) 

- koupaliště: Po dobu těchto dnů jsme využili 

nabídky volného vstupu na místní koupaliště, 

kterou děti s nadšením přivítaly. Předem stanovená 

pravidla děti dodržovaly, vše proběhlo bez 

komplikací a náramně jsme si ty tři slunečné dny 

užili. (18. – 20. 6. 2013) 

- výlet do Koněprus (25. 6. 2013) 

 

Přehled akcí 4. tříd ve školním roce 2012/2013: 

Měsíc Název akce  

Říjen 

- návštěva Městské knihovny ve Zdicích. Děti si 

prohlédly novou knihovnu, seznámily se s jejím 

chodem, naučily se v ní orientovat. Samy si pak 

prohlédly dětskou literaturu podle svého zájmu. 

(9. 10. 2012) 

- V rámci Divadelního dne žáci navštívili divadelní 

představení: „Ulice plná kouzel“ v Praze. Jednalo se 

o černé divadlo a všem se moc líbilo. (24. 10. 2012) 

Listopad 

- Dokumentární pořad ve Společenském domě 

„Afrika“. Žáci shlédli promítání cestovatele na 

velkoplošném plátně, které jim přiblížilo krajinu a 

život v Africe. Po představení měli zájem i o koupi 

fotografií. (16. 11. 2012) 

Prosinec 

- Vánoční trh. Žáci v obou třídách spolupracovali 

s rodiči při výrobě adventních věnců 

a ozdob  na  prodej. (2. 12. 2012) 

- Návštěva divadelního představení „České 

Vánoce“ v divadle v ABC v Praze. Toto představení, 

které velice přijatelnou a poutavou formou 

přiblížilo dětem betlémský příběh, děti nadchlo. 

Využili jsme návštěvu Prahy k prohlédnutí 

některých pražských památek na Staroměstském 

náměstí, navštívili jsme Chrám sv. Mikuláše a 

prohlédli si jesličky, ve 12 hodin jsme obdivovali 

apoštoly Pražského orloje. Samozřejmě děti prošly 

také zdejší vánoční trh. Pokračovali jsme 

Královskou cestou na Karlův most a Kampu, odkud 

už nás poněkud zkřehlé odvezl autobus zpět. (11. 

12. 2012) 
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- Návštěva vánoční výstavy v Městské knihovně 

Zdice. Jako už tradičně děti připravily výrobky na 

vánoční výstavu a posléze si prohlédly práce 

I ostatních žáků. Využili jsme příznivé sněhové 

podmínky a v rámci tělesné výchovy jsme byli 

sáňkovat a bobovat na kopci nad Zdicemi. Sněhu 

bylo hodně, byl měkký a žáci si v něm krásně 

zajezdili. (12. 12. 2012) 

- Vánoční besídka ve třídě spojená s rozdáváním 

dárků a vycházka do okolí, při které děti rozvěsily 

na stromy lojové koule se semínky pro ptáčky. 

(21. 12. 2012) 

Únor 

- Ekoprogram: „Tonda, obal na cestách“. Děti se 

zúčastnily ekologického pořadu o třídění odpadu, 

byly tam připraveny různé hry, jak odpad správně 

třídit. V týdnu před Velikonocemi jsme se zúčastnili 

velikonoční výstavy ve Společenském domě, na 

kterou jsme stejně jako ostatní dodali velikonoční 

práce. Výstava byla pestrá a děti si tam nakoupily 

spoustu dárků a velikonočních dekorací. 

(14. 2. 2012) 

Duben 

- Planetárium Praha s programem: „Vesmír kolem 

nás“. Pořad ideálně doplnil učební látku 

přírodovědy i vlastivědy a děti velice zaujal. 

Pokračovali jsme ještě návštěvou Břevnovského 

kláštera, který jsme měli při cestě z Prahy. Mysleli 

jsme, že si projdeme park a areál kláštera venku 

sami, ale ochotně se nás ujal mladý mnich, ukázal 

nám kryptu a provedl nás základními částmi 

kláštera. Bylo to velmi pěkné, navíc se děti 

ve 4. ročníku o Břevnovském klášteře učily. 

(29. 4. 2013) 

Květen 

- Odmítnutí drogy. Na toto téma přednášel mladý 

člověk, který si prošel závislostí na drogách. Dětem 

proto velmi poutavě vyprávěl, jaké nebezpečí drogy 

skrývají a jak těžké je této závislosti se zbavit. Své 

povídání doplnil promítáním krátkých filmů. 

(23. 5. 2013) 

- Dopravní výchova. Jednalo se o několikahodinovou 

výuku dopravní výchovy, kterou vedli instruktoři 

z Berouna. Připravovali tak děti na následující 
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praktickou část na dopravním hřišti v Berouně. Bylo 

též doplněno videem. (22. 5. a 29. 5. 2013) 

Červen 

- Škola v přírodě, Rekreační areál Poslův Mlýn – 

Doksy. Dopoledne se děti učily a odpoledne pro ně 

měli instruktoři připraveny nejrůznější soutěže 

a aktivity. Kromě toho jsme navštívili hrad Bezděz 

a muzeum Čtyřlístku v místní knihovně v Doksech. 

V programu nechyběla ani noční bojová hra. Ze 

školy v přírodě se některým dětem ani nechtělo. 

Byly nadšené. (3. 6. – 8. 6. 2013) 

- praktická část na dopravním hřišti v Berouně. Žáci 

prošli jízdou zručnosti, kursem zdravovědy a testy, 

při kterých prokázali své teoretické i praktické 

dopravní znalosti. Na závěr úspěšní žáci získali 

průkaz cyklisty. (21. 6. (4. A) a 24. 6. (4. B) 

- Během celého školního roku se děti účastnily všech 

akcí a projektů pořádaných školou např. branné 

dny, vánoční trhy, školní ples, velikonoční výstava, 

Den Země, atletický den, Den dětí. 

 

 

Přehled akcí 5. tříd ve školním roce 2012/2013: 

5.A: 

Měsíc Název akce  

Září 

- tř. projekt Vesmír (práce v PowerPointu, kvízy, 

prezentace práce, beseda) 

- tř. projekt k učivu Národní obrození: 

o Časopis (vytvoření redakční rady, sběr materiálu, 

prezentace) 

o Loutkové divadlo (čtyři skupiny žáků nacvičily 

a předvedly  loutková představení) 

Říjen 

- divadelní den - Černé divadlo – představení Laterna 

Magica 

- Branné dny – závod s azimuty, PP, PO, beseda 

s požárníkem 

- tř. projekt – AJ My family – vyprávění, prezentace 

fotografií  
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Prosinec 

- projekt Myslíme na babičky a dědečky (nácvik 

recitačního pásma, výroba přání pro seniory) 

- projekt Vánoce  - (zpívání u adventního věnce, 

výroba dárků na vánoční trh a výstavu, prodej 

dárků na vánočním trhu, výstava) 

- výlet do Muzea čokolády – výroba vánočních 

figurek 

Únor - duben 

- školní ples 

- velikonoční výstava  

- tř. projekt v anglickém jazyce My school and my 

free time (můj rozvrh dne, můj volný čas) 

- tř. projekt EU (vytváření a předvedení prezentací 

o evropských státech, kvízy, hry ) 

- tř. projekt V říši rostlin a živočichů (výtvarné 

ztvárnění, vyprávění, pracovní listy pro spolužáky) 

- projekt Žák učitelem 

- Den Země (pracovní listy k enviromentální výchově, 

vycházka do přírody) 

Květen 

- Dětský den - projekt Evropa (žáci pracují ve 

smíšených skupinách a plní zábavné úkoly na 

stanovištích rozmístěných po škole) 

- Beseda s dětským spisovatelem Svitáčkem 

(autorské čtení knihy Čertovo kopyto) 

Červen 

- Beseda se sběratelem autogramů 

- tř. projekt - projekce filmů o minoritních skupinách 

a ekologickém chování od organizace Já a národy 

země (reflexe a diskuse žáků k tématu) 

- Testování žáků 5. ročníků 

- tř. projekt Zahrada (natáčení vyučování 

věnovaného matematice prof. Hejného 

a formativnímu hodnocení) 

- Atletický den 

- Dopravní výchova (5 vyučovacích hodin teorie 

a 5 hodin praktického cvičení na dopravním hřišti) 

- Škola v přírodě (téma Boj o přežití – žáci si ve 

skupinách vytvářeli na každý den vlastní program, 

aktivity si pak sami organizovali)  
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5. B: 

Měsíc Název akce  

Říjen 

- Ve dnech 22. a 23. října jsme měli Branné dny, kdy 

se žáci procvičovali v první pomoci a také si 

vyzkoušeli azimutový závod společně s 5. A.  

- Dne 24. října jsme se zúčastnili Divadelního dne 

a navštívili jsme Černé divadlo – představení Ulice 

plná kouzel. 

Prosinec 

- Před Vánocemi vyráběli žáci společně se mnou a 

s paní uč. Podskalskou výrobky na vánoční výstavu 

a vánoční trhy, na kterých jsme byli letos docela 

úspěšní, a moc výrobků nám nezbylo.  

- Dne 11. prosince jsme společně s 5. A byli v Muzeu 

čokolády v Praze, kde si žáci mohli sami nabarvit 

čokoládové figurky a ty si pak odvézt domů.  

- Dne 20. prosince se vybraní žáci a žákyně pátých 

a čtvrtých tříd zúčastnili Vánočního turnaje ve 

vybíjené v ZŠ Rudná, kde jsme skončili na krásném 

2. místě. 

Únor 

- Od 9. do 16. února jsme společně s druhým 

stupněm a vybranými dětmi z prvního stupně byli 

na horách ve Vysokém nad Jizerou, tam se dětem 

moc líbilo. Vyzkoušeli si jízdu na lyžích, 

snowboardu, snowtubingu, skútrech a zažili 

spoustu dalších zimních radovánek. 

Březen 

- Dne 1. března se někteří žáci společně s rodiči 

zúčastnili Školního plesu. V dubnu při Dnu Země 

jsme se žáky navlékli rukavice a vzali pytle do rukou 

a snažili jsme se vysbírat co nejvíce nečistot na 

místním kopci Knihově.  

Květen 

- Dne 31. května dělali žáci pátých tříd průvodce 

mladším spolužákům při Dětském dni zaměřeném 

a pojmenovaném Putování po ČR a Evropě, kde si 

zábavnou formou procvičili své znalosti, jak o naší 

zemi, tak i o státech Evropy.  

Červen 

- Dne 10. června jsme byli pozváni na besedu se 

sběratelem autogramů slavných lidí – panem Jiřím 

Marešem.  

- Den poté 11. června byl Atletický den, na kterém si 
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žáci zasoutěžili ve skoku do dálky, v hodu míčkem, 

v běhu na 60 a 600 m. 17. června jsme navštívili 

dopravní hřiště v Berouně, kde si žáci zajeli jízdu 

zručnosti mezi překážkami, napsali si test a poté si 

zajezdili po „silnici“ se značkami, u některých 

naštěstí jen zkušebně. Tato návštěva byla 

pokračováním teoretické přednášky, která 

proběhla ve škole.  

- Dne 18. června jsme vyrazili vlakem, metrem 

a autobusem do Zoologické zahrady v Praze, kde 

jsme svým zaplaceným vstupným přispěli na 

obnovu vytopené ZOO. 

- Dne 21. června jsme završili své výlety a akce 

návštěvou místního koupaliště, kde se žáci mohli 

vyřádit na tobogánu a u muchomůrky uprostřed 

vody.  Dále naše třída byla po celý rok zapojena do 

„zkušebního provozu“ ve výuce matematiky podle 

pana profesora Hejného. Naši třídu navštívila PhDr. 

Jitka Michnová – paní učitelka ze ZŠ v Neratovicích, 

která spolupracovala na vytvoření učebnic a dále 

s námi spolupracovala naše konzultantka přes 

metody pana prof. Hejného RNDr. Pavla Polechová, 

CSc. 

 

Přehled akcí 6. tříd ve školním roce 2012/2013: 

6. A: 

Měsíc Název akce - projekty 

Říjen  
- Branný den (23. 10. 2012) 
- Divadelní den, ulice plná barev (24. 10. 2012) 

Prosinec - Vánoční trh (2. 12. 2012) 

Březen - Školní ples 

Duben - Den Země 

Květen - Evropský den 

Měsíc Název akce – třídní akce 

Říjen  
- Exkurze Buková „Čechova stodola“ Staré pověsti 

české (19. 10. 2012) 
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Listopad 
- Vzdělávací pořad SD Zdice Afrika v obrazech 

(16. 11. 2012) 

Únor 
- Tonda Obal na cestách Třídění odpadu – EKO 

přednáška (15. 2. 2013) 

Březen 
- Exkurze Beroun výstava hodin museum (7. 3. 

2013) 

Květen - Přednáška Řekni drogám ne, řekni ano životu 

Červen 

- Přednáška Čas proměn – dívky (10. 6. 2013) 
- Exkurze Praha  Tutanchamon – Pha 

Výstaviště (13. 6. 2013) 
- Turistický pochod Knihov – naučná stezka (27. 

6. 2013) 

 

6. B: 

Měsíc Název akce 

září - Adaptační kurz Žloukovice 

říjen - Exkurze Buková (staré pověsti české) 

listopad - Afrika v obrazech 

březen - Muzeum Beroun, archiv 

duben - Planetárium 

červen 
- Cyklovýlet Skryje 
- Cyklovýlet Vraní skála 

 

Přehled akcí 7. tříd ve školním roce 2012/2013: 

7. A: 

Měsíc Název akce 

říjen 
- návštěva divadla METRO – PRAHA (černé divadlo 

„Ulice plná kouzel“) 

prosinec - krmení zvěře v Levíně – přírodovědná vycházka 

únor - Ekologická přednáška – „Tonda Obal na cestách“ 
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březen - Beseda s panem Dušánkem o historii Zdic 

duben 

- návštěva muzea v Berouně a zeměpisný pořád 
o Austrálii v kině Mír 

- návštěva výstavy starých dokumentů a fotografií 
o Zdicích z archivu pana L. Zvonaře 

květen 

- návštěva Pražského hradu 
- beseda Řekni drogám NE 
- návštěva Tábora – „Housův mlýn“ 
- návštěva výstavy autogramů známých osobností 

pana J. Mareše 

červen 

- beseda o historii zdického kostela s panem 
Dušánkem 

- Třídenní pobyt v Karlštejně s návštěvami Srbska, 
Loděnic a Svatého Jana pod Skalou 

- Cyklovýlet - Zdice – Žebrák – Točník – Hředle – 
Svatá – Zdice 

 

7. B: 

Měsíc Název akce 

říjen 
- divadlo Metro Praha – černé divadlo „Ulice plná 

kouzel“ (24. 10. 2012) 

prosinec 
- krmení zvěře v Levíně – přírodovědná vycházka 

(21. 12. 2012) 

únor 
- přednáška o ekologii „Tonda obal na cestách“ 

(15. 2. 2013) 

březen 
- beseda s panem Dušánkem o historii Zdic 

(21. 3. 2013) 

duben 
- návštěva muzea v Berouně + kina Mír s pořadem 

o Austrálii (25. 4.2013) 

květen 

- návštěva Pražského hradu (9. 5. 2013) 
- Řekni drogám ne – beseda (22. 5. 2013) 
- návštěva Tábora „Housův mlýn“ – pořad o husitské 

historii a culture (30. 5. 2013) 

červen 

- třídenní pobyt v Karlštejně s návštěvami Srbska, 
Loděnic a Svatého Jana pod Skalou (23.-
 25. 6. 2013) 

- cyklovýlet Zdice – Hředle – Žebrák – Točník – 
Hředle – Svatá – Zdice (27. 6. 2013) 
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Přehled akcí 8. tříd ve školním roce 2012/2013: 

8. A: 

Měsíc Název akce 

říjen 
- Paintball, Císařská louka (Smíchov) Praha 5 (sobota 

13. 10. 2012) 
- Černé divadlo, Praha (středa 24. 10. 2012) 

prosinec 
- Národní divadlo – Ó, dej nám pane, večer veselý 

(čtvrtek 20. 12. 2012) 

červen 
- výstava Tutanchamon (pondělí 3. 6. 2013) 
- Národní technické muzeum, Praha (7. 6. 2013) 
- Lanové centrum Praha (25. 6. 2013) 

 

8. B: 

Měsíc Název akce – školní projekty 

říjen 
- Branný den (22. - 23. 10. 2012) 
- Divadelní den (24. 10. 2012) 

prosinec - Vánoční trh (2. 12. 2012) 

březen - Ples školy (1. 3. 2013) 

duben - Den Země (26. 4. 2013) 

květen - Evropský den (31. 5. 2013) 

Měsíc Název akce – školní akce 

prosinec 
- hudební představení „Ó, dej nám, pane, večer 

veselý“ na Nové scéně Národního divadla v Praze (J. 
Potůčková) (20. 12. 2012) 

leden - návštěva obory v Levíně (J. Bárta) (29. 1. 2013) 

únor 
- lyžařský výcvikový kurz (D. Bečvář) (11. - 15. 2. 

2013) 

březen 
- poznávací zájezd do Velké Británie (V. Machová) 

(18. - 22. 3. 2013) 

květen 
- protidrogová přednáška „Řekni drogám ne“ (R. 

Hampl) (22. 5. 2013) 
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červen 

- workshop o chodu nakladatelství „Jak vzniká kniha“ 
(V. Machová) (7. 6. 2013) 

- prohlídka Technického muzea v Praze (M. Holotina) 
(14. 6. 2013) 

- Lanové centrum v Praze (P. Nováčková) 
(25. 6. 2013) 

- pěší výlet do Knížkovic (P. Nováčková) (27. 6. 2013) 

 

Přehled akcí 9. tříd ve školním roce 2012/2013: 

9. A: 

Měsíc Název akce 

říjen 

- Technické muzeum Praha (10. 10. 2012) 
- Beseda o 1. světové válce (17. 10. 2012) 
- Branné dny (22. 10. – 23. 10. 2012) 
- Divadelní den (24. 10. 2012) 

prosinec 
- Vánoční trhy (2. 12. 2012) 
- Vánoční představení v Národním divadle v Praze 

(20. 12. 2012) 

únor 
- Ekologická přednáška o třídění odpadu (15. 2. 

2013) 

březen 

- Školní ples (1. 3. 2013) 
- Exkurze v kryptě v Resslově ulici v Praze, v místě, 

kde se ukrývali atentátníci na Heydricha (22. 3. 

2013) 

duben 

- „Žák učitelem“ (10. 4. 2013) 
- Přednáška cestovatele / Praha – Afrika/ -

upozornění na problém s pitnou vodou (24. 4. 
2013) 

- Den Země (26. 4. 2013) 
- Dějepisná exkurze v Lidicích a v Terezíně (30. 4. 

2013) 

květen 
- Přednáška o škodlivosti drog (22. 5. 2013) 
- Evropský den (31. 5. 2013) 

červen 

- Atletický den (11. 6. 2013) 
- Výlet do lanového centra v Praze (12. 6. 2013) 
- Autentické vzpomínky a beseda s lidickými 

pamětníky (21. 6. 2013) 
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9. B:  

Měsíc Název akce – třídní akce 

říjen 
- Technické muzeum Praha (10. 10. 2012) 
- Beseda o 1. světové válce (17. 10. 2012) 

prosinec 
- Vánoční představení v Národním divadle v Praze, 

vánoční zvyky, písně, tradice (20. 12. 2012) 

únor 
- Tonda Obal na cestách – Ekologická přednáška o 

třídění odpadu (15. 2. 2013) 

březen 
- Krypta v Resslově ulici – po stopách R. Heydricha 

(22. 3. 2013) 

duben 

- Z Prahy do Afriky za pitnou vodou – přednáška 
putování na kole do Afriky, upozornění na problém 
nedostatku pitné vody (24. 4. 2013) 

- Lidice, Terezín – dějepisná exkurze (30. 4. 2013) 

květen 
- Řekni drogám ne, životu ano – přednáška o 

škodlivosti drog (22. 5. 2013) 

červen 

- Jak se dělá kniha – beseda s p.Sedláčkovou 
z nakladatelství THOVT o tvorbě knihy (7. 6. 2013) 

- Noc ve škole – Rozloučení se školou, grilování, 
vzpomínání (14. 6. 2013) 

Měsíc Název akce - projekty 

říjen 

- Branné dny (22. 10. – 23. 10. 2012) 
o 1.den: skupinová práce na stanovištích evakuace, 

zdravověda, IPCHO, živelné pohromy, radioaktivita, 
terorismus 

o 2. den: branný závod s praktickými dovednostmi na 

stanovištích 

- Divadelní den – Praha, divadlo Metro – Ulice plná 
kouzel (24. 10. 2012) 

prosinec 
- Vánoční trhy – prezentace a prodej vánočních 

výrobků dětí (2. 12. 2012) 

březen 

- Školní ples - setkání žáků s rodiči, kulturní program 
žáků ZŠ Zdice – kapela, předtančení 9. ročníků 
a školní družiny, tombola od sponzorů školy 
a rodičů, stužkování (1. 3. 2013) 

duben 

- „Žák učitelem“ - žáci 2. stupně ZŠ se stali vyučujími 
žáky 1. stupně (10. 4. 2013) 

- Den Země - shromažďování a třídění odpadů, 
vyhláška o odpadech, mapování sběrných míst 
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(26. 4. 2013) 

květen 
- Evropský den - politické, kulturní, historické a další 

informace o EU (31. 5. 2013) 

červen 
- Atletický den - žáci 9. ročníků připravují atletické 

závody pro žáky 1. stupeň (11. 6. 2013) 

 

Výsledky sběru bylin a pomerančové kůry 2012/2013: 

 Pomerančová kůra celkem: 186 kg 

o Nejvíce sebrala Adéla Bartošová z 5. A – 16 kg 

o Nejvíce sebrala třída 5. A – 53kg 

 Citronová kůra celkem: 9 kg 

 Šípky celkem: 20 kg 

 Byliny celkem: 7kg 
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Zpráva o programu GLOBE 

Do mezinárodního programu GLOBE (=Global Learning and Observations to Benefit the 
Environment) je naše škola zapojena již třetím rokem. 
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Pro tento školní rok jsme opět zvolili téma meteorologie a to hned z několika důvodů. 
V první řadě to byl záměr sesbírat data za širší časové období tak, aby se mohla dále využít 
např. v hodinách informatiky (tvorba grafů) či matematiky (statistické analýzy). Dalším 
hlediskem byla skutečnost, že tento program nebyl zahrnut mezi povinně volitelné 
předměty, a nebyl tak prostor věnovat se časově náročnějším tématům. Svou roli při 
rozhodování sehrála i snaha o další smysluplné využití meteorologické budky a měřících 
přístrojů, pořízených v loňském roce.  

V rámci zvoleného tématu jsme letos monitorovali tyto meteorologické jevy: okamžitou, 
maximální a minimální teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, množství a pH dešťových 
i sněhových srážek a oblačnost. Naměřené hodnoty byly průběžně prezentovány ostatním 
žákům a kolegům na nástěnce v učebně zeměpisu a budou dále zveřejněny ve školním 
časopise „Přestávka“ v novém školním roce. Na tomto místě je nutné uvést, že data uvedená 
v naší tabulce (viz níže) mohou být zkreslena jednak díky specifickému umístění 
meteorologické budky v uzavřeném prostoru školního dvoru, jednak v důsledku toho, že 
nebylo možné monitorovat jevy o víkendech, prázdninách či během školních výletů a akcí. 

Samotná realizace programu probíhala tak, že byla pro každý den v týdnu určena jiná dvojice 
dobrovolníků, jejímž úkolem bylo ve 12,30 hodin společně s pedagogickým doprovodem 
zjišťovat a do záznamového archu zapisovat sledované jevy. Protože některé měřicí přístroje 
nebylo možné nechat trvale umístěné v meteorologické budce, bylo navíc nutné určit službu, 
která je do ní každé dopoledne musela instalovat. Do projektu se tak zapojilo celkem 11 žáků 
z různých tříd (viz foto) za pedagogické asistence Mgr. Jany Potůčkové, Mgr. Jany 
Macháčkové, Mgr. Jaromíra Kozáka a Mgr. Josefa Bárty. 

 

Nahoře zleva:  Kateřina Horová (8. A), Lucie Jíchová (7. A), Michaela Davidová (7. A), Lukáš Jansa (7. 
A), Nikola Langhansová (7. B), Jana Růžičková (7. B), Lenka Matyášová (8. A), Markéta Ondrová (8. A) 

Dole zleva:  Vojtěch Mašinda (7. A), Jakub Gajňák (8. B), Michal Klimt (8. B) 
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Tabulka se sledovanými meteorologickými jevy: 

měsíc průměrná 

teplota 

vzduchu 

maximální 

teplota 

vzduchu 

minimální 

teplota 

vzduchu 

průměrná 

relativní 

vlhkost 

vzduchu 

množství 

dešťových 

srážek 

množství 

sněhových 

srážek 

září 18,3 °C 27 °C 

(12. 09.) 

2 °C 

(21. 09.) 

54,41 % 1 035 mm 0 mm 

říjen 11,6 °C 21 °C 

(09. 10.) 

-2,5 °C 

(17. 10.) 

65,00 % 1 780 mm 0 mm 

listopad 6,5 °C 10,5 °C 

(01. 11.) 

-10 °C 

(28. 11.) 

64,43 % 967 mm 0 mm 

prosinec 0,6 °C 10 °C 

(19. 12.) 

-10 °C 

(12. 12.) 

63,08 % 358 mm 38 mm 

leden 1,1 °C 12 °C 

(04. 01.) 

-13 °C 

(29. 01.) 

59,40 % 1 709 mm 83 mm 

únor -0,3 °C 7 °C 

(11. 02.) 

-6 °C 

(22. 02.) 

67,20 % 253 mm 0 mm 

březen 2,8 °C 12 °C 

(06. a 21. 

03.) 

-9 °C 

(18. a 26. 

03.) 

57,00 % 165 mm 0 mm 

duben 13,5 °C 27 °C 

(25. 04.) 

-6 °C 

(08. 04.) 

48,35 % 465 mm 0 mm 

květen 16,5 °C 24,5 °C 3 °C 

(27. a 28. 

61,00 % 2 381 mm 0 mm 
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(15. 05.) 05.) 

červen 22,0 °C 36 °C 

(19. 06.) 

5 °C 

(03. 06.) 

51,60 % 2 722 mm 0 mm 

 

Graf oblačnosti: 
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Poznávací zájezd do Anglie 

V měsíci březnu se celkem 27 žáků školy zúčastnilo týdenního poznávacího zájezdu po jižní 
Anglii. Cestovalo se autobusem a celou akci organizovala plzeňská cestovní kancelář Pro 
Travel. Po celou dobu byla k dispozici kvalifikovaná průvodkyně, která poutavým způsobem 
dětem přiblížila vybrané momenty a zajímavosti z historie i současnosti Velké Británie. 
Během zájezdu bylo navštíveno mnoho zajímavých míst a pamětihodností - například 
Atomium v Bruselu, Bruggy, pobřeží Seven Sisters, katedrály v Salisbury a Winchesteru, 
námořní muzeum v Portsmouth, podmořský svět v Brightonu, Stonehenge, Chichester 
a další. Součástí akce byl i třídenní pobyt v anglických rodinách. Zde měli žáci příležitost 
ověřit si své jazykové znalosti a poznat každodenní život dnešních britů. Velmi pozitivně byl 
žáky oceněn jednodenní výlet do Londýna, kde absolvovali prohlídku stadionu ve Wembley, 
projeli se po řece Temži, prohlédli si město z ptačí perspektivy na London Eye, a prošli se 
historickým centrem města (Tower, Tower Bridge, Big Ben, Westminster, Trafalgar Square…). 
Celkově se akce velmi vydařila a doufáme, že i v následujícím školním roce se obdobný zájezd 
uskuteční. 

 

Školní parlament 

V uplynulém školním roce pracoval ve škole Školní parlament ze zástupců tříd 6. – 9. ročníků. 
Na jeho činnosti se podíleli i tři učitelé – paní učitelky Ignatidisová a Nováčková, a také pan 
učitel Kozák. Školní parlament pořádal několikrát do roka bleskový sběr papíru, z  jehož 
výtěžku děti podpořily studium jednoho z afrických dětí v adopci na dálku. Parlament také 
pořádal anketu o školní jídelně, její výsledky projednával s vedoucí školní jídelny, zástupci 
devátých tříd se podíleli na organizaci školního plesu. 
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Sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice 

V červnu 2012 zahájilo svoji činnost občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice. 

Činnost sdružení je zaměřená především na: 

- koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných  
institucí 

- účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání 

- sledování materiálních podmínek školy 

- sledování zájmové činnosti na škole 

- vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli 

 

Rada rodičů - statutární zástupci:   

Předseda   Kateřina Sklenářová 

Místopředseda   Kateřina Šišková 

Pokladník    Vendula Bacíková 
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Vánoční trhy 2012 

Účast Sdružení na Vánočních trzích byla jednoznačně zhodnocena jako velmi úspěšná akce 

na podporu ZŠ Zdice. Sdružení se z větší části podílelo na organizaci Vánočních trhů (zajištění 

stanů, stolů, ubrusů, výzdoby) a rovněž na výdělečné činnosti pro ZŠ Zdice. Jednotlivé členky 

Sdružení napekly sladké či slané dobroty a společnými silami prodávaly ve stánku Sdružení, 

včetně dalšího občerstvení (svařené víno, čaj, káva). 

Celkový výdělek za Sdružení  9.766 Kč 

Celkem byla předána na účet Sdružení  částka v hodnotě 10.000 Kč, která je určena na 

vybavení školní družiny. 

 

Jarní bazárek 

Další aktivitu, kterou si na svá bedra za Sdružen vzala paní Blanka Blažková, můžeme 

považovat za úspěšnou. Trhů se zúčastnilo 32 prodejců, kteří své stánky se zbožím rozložili 

v přízemí budovy ZŠ 1. stupně. Prodejci nabízeli různé zboží (kojenecké oblečení, oblečení 

pro větší děti, hračky, dětské dopravní prostředky, aj.), které již sami doma neužijí. 

Tuto akci plánuje Sdružení zopakovat v dalším školním roce. 

 

8.2 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

- pravidelné příspěvky o činnosti školy do Zdických novin 
- vydávání školního časopisu Přestávka 
- spolupráce se Svazem chovatelů Zdice – pomoc při výstavách  
- vystoupení školního sboru Skřivánek na slavnostních koncertech se Zdickým 

smíšeným sborem 
- účast pěveckého sboru na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu 
- vánoční výstava – MěÚ Zdice 
- vánoční koncert pro obyvatele Domova seniorů ve Zdicích 
- vánoční trh školy s vystoupením hudebníků školy 
- školní ples s vystoupením žáků školy 
- velikonoční výstava – MěÚ Zdice 
- pomoc při organizaci výstav a přednášek ve městě - /výtvarné a foto výstavy, 

chovatelská výstava 
- Den otevřených dveří s možností nahlédnout do výuky 
- pomoc žáků 9. ročníků v Domě seniorů V Zahradách při pořádání sportovního dne 
- rozloučení s žáky 9. tříd - MěÚ Zdice 
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9. VÝSLEDKY ISPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI 
 
Ve školním roce 2011/12 inspekční činnost neproběhla. 
 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Základní škola Zdice, okres Beroun byla zřízena jako příspěvková organizace města Zdice. 
Škola v rámci svého rozpočtu hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního 
rozpočtu a s příspěvkem od zřizovatele. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve 
smyslu zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) Škola mohla navíc hospodařit s prostředky 
z daru, který získala v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu – viz projekty. 

Rozpočet školy zabezpečil realizaci vzdělávacího programu školy. Přidělení a čerpání 
normativů na žáky bylo v souladu s platnými předpisy, rozpočet na učebnice a pomůcky byl 
vyčerpán podle platných předpisů. Příspěvek od zřizovatele pokryl provoz školy. 

Při vyhlašování výběrových řízení a nákupu investic se škola řídí vyhláškou města Zdice 
č. 1/2012.  

Škola má zřízen fond FKSP, investiční a rezervní fond. 
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11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

 

Škola v uplynulém školním roce podala přihlášku do mezinárodního projektu Comenius 
s názvem „Balance Your Life!, nebyla však zařazena mezi partnerské školy projektu. 

 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Již v loňském roce jsme navázali spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací 

programy, a tak se kolegyně Mgr. Veronika Machová přihlásila se na studijní návštěvu 

pořádanou Evropským centrem pro rozvoj vzdělávání učitelů a byla vybrána na studijní 

návštěvu do turecké Antalye. Zde se spolu s ostatními evropskými kolegy zúčastnila 

vzdělávacího programu Projektový management pro mezinárodní výměnné projekty 

v Evropě.  

Byly zde navázány kontakty důležité pro zařazení do projektu Comenius, naše škola, přestože 

projekt podala, nebyla pro formální nedostatek zařazena. Budeme však v našem úsilí 

o zařazení pokračovat a projekt podáme opět letos znovu, pokud se nám podaří získat 

partnerské školy.  

 

Vzdělávací program EU a my 

Zajímavou nabídku studijní cesty spojenou se vzdělávacím programem o Evropské unii využili 

také čtyři učitelé školy v cyklu seminářů – EU a my. Vzdělávání bylo doplněné s návštěvou 

konkrétních evropských institucí a s podrobným seznámením, jak instituce fungují. 

Informace byly doplněny i setkáními s českými zástupci a následnými rozhovory  

a diskusemi o přínosu i problémech EU. Vzdělávací program pokračoval ještě na podzim 

školního roku 2012/2013 dvěma závěrečnými semináři, kde byly prezentovány výukové 

materiály, které po studijní cestě vznikly a účastníkům vzdělávacího programu byly předány 

certifikáty a nové materiály vztahující se k EU. 
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Evropský den v naší škole 
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13. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH 
ZDROJŮ 

 
V průběhu měsíce května a června 2013 byla vypracována závěrečná monitorovací zpráva 
projektu EU - Peníze do škol, naše škola splnila projekt na 100%, vypracovala 41 výukových 
materiálů, učitelé splnili všechny své vzdělávací programy. Proškolili jsme se v oblasti 
čtenářské gramotnosti, v oblasti informačních technologií a splnili jsme všechny požadavky 
jazykového vzdělávání. 

 Náš projekt s názvem Barevná škola, byl zaměřen se především na inovaci výuky a další 
vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářských dovedností, informatiky a cizích jazyků. „Barevná“ 
má být v tomto případě synonymem pro pestrá, zábavná a zajímavá. 

Inovace se týká především počítačového vybavení, nákupu moderní didaktické techniky 
a pomůcek – především na přírodovědné předměty, týkal se i doplnění školní knihovny 
a rozvoje jazykové výuky. 

projektu. Z první zálohy – zhruba poloviny dotace – bylo zakoupeno pro potřeby školy 
především počítačové vybavení, knihy, proběhla řada školení a kurzů pro pedagogy. 

Ze druhé zálohy škola zakoupila 14 dataprojektorů, knihy, fotoaparát a další vybavení, které 
jistě přispěje ke zpestření a zkvalitnění výuky. 

 

Zapojení školy do projektu PŠÚ 

Základní škola Zdice právě začíná svůj druhý rok v projektu Pomáháme školám k úspěchu. 

Chtěli bychom Vám projekt představit a také upřesnit, jakou podporu nám projekt poskytuje 

a v čem nám skutečně pomáhá. 

POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných 

základních škol v České republice, který se zaměřuje na vysokou kvalitu výuky 

s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. 

Projekt, který financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty 

a Petra Kellnerových, počítá se základní pětiletou podporou projektových škol a postupným 

zapojením celkem 14 škol, které vytvoří síť veřejných základních škol s podporovanou 

kvalitou výuky. Postupy a nástroje pro výuku vytvořené a ověřované v těchto projektových 

školách pak budou nabídnuty i dalším školám po celé České republice.  

Základní škola Zdice se stala v minulém roce jednou ze čtyř projektem podporovaných škol 

v České republice (spolu se ZŠ Kunratice na Praze 4, ZŠ Mendelova z Karviné a ZŠ Horka nad 

Moravou). Naším společným dlouhodobým cílem je „naučit každého žáka učit se tak, aby 

dosahoval co nejlepších vzdělávacích výsledků“. 

 

Díky projektu získáváme významnou dlouhodobou vzdělávací, materiální a personální 

podporu pro naše učitele, aby uměli co nejlépe rozvíjet každého jednotlivého žáka.  
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Co nám projekt konkrétně přinesl v uplynulém školním roce:  

- naučili jsme se využívat pomoc druhého učitele v hodině – pedagogického asistenta 

– a více se můžeme věnovat každému dítěti, 

- konzultujeme s pedagogickou konzultantkou způsob výuky, získáváme od ní nové 

vědomosti, podporuje nás v uplatňování nových metod práce, připravuje pro nás 

ukázkové hodiny, 

- navzájem si chodíme na hospitace a podáváme si zpětnou vazbu, snažíme se 

vylepšovat svoji práci, 

- sdílíme svoje zkušenosti z výuky a navzájem se podporujeme v práci, 

- čerpáme inspiraci a zkušenosti z jiných škol, 

- učitelský sbor prochází vzděláváním na vynikající úrovni, 

- máme možnost získávat nejnovější poznatky a zavádět je do výuky, 

- zapojili jsme se do ověřování Map učebního pokroku v matematice a českém jazyce, 

- zavádíme učební metody prof. Hejného v matematice, 

- získáváme postupně nezbytné materiální zázemí pro moderní vyučování (každý 

učitel má notebook, ve třídách jsou dataprojektory, dvě nejmodernější interaktivní 

tabule, máme nové učebnice jazyků a matematiky pro všechny žáky, kopírovací 

stroje, tiskárny, projekt nás podporuje i v technickém zvládnutí síťového propojení 

budov a dalším technickém a materiálním zabezpečení), 

- pracujeme na tom, abychom všechnu techniku uměli efektivně využívat 

- a především – sami si stanovujeme cíle, kterých chceme v následujícím období 

dosáhnout. 

V kalendářním roce 2013 naše škola z projektu Pomáháme školám k úspěchu získala finanční 
podporu ve výši 3.659.000 Kč. 

 

14. PARTNEŘI ŠKOLY 
 

- Domov seniorů V Zahradách Zdice 

- Fotbalový a tenisový oddíl Zdice 

- Hasičský sbor 

- Hudební škola Stella Maris 

- Kulturní komise města Zdice a Společenský dům 

- Rybářská organizace 

- Městská knihovna Zdice 

- Sportovní oddíly při TJ Zdice 

- Státní a městská policie 

- Svaz chovatelů Zdice 

- Kynologická organizace 

- Army muzeum Zdice a Klub vojenské historie 
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- Domeček – Dům dětí a mládeže Hořovice 

- Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. a partnerské školy projektu 

 

 
Ve Zdicích 6. 10. 2012   Zpracovala Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy 


