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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. Jitka Palanová  – 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 první a třetí třídy – tři třídy v ročníku. Kapacita školy je 550 žáků, ale nebyla plně 

využita, školu navštěvovalo 458 žáků, z toho 296 na 1. stupni, na 2. stupni 162. 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. 

Kapacita školní družiny je 150 žáků, školní družina má 5 oddělení, jedno je určeno především 

pro dojíždějící žáky. Celkem navštěvovalo školní družinu 147 dětí. Na druhém stupni byl 

zřízen pro žáky školní klub, navštěvovalo jej 17 žáků. 

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.  

Během prázdnin začala rekonstrukce kotelny, díky zvýšenému příspěvku zřizovatele škola 

bude mít nový výkonný kondenzační kotel splňující náročné hledisko úspor.  

Nově škola získala zpět prostory bývalého školnického bytu, který byl během prázdnin 

částečně zrekonstruován, a který slouží pro oddělení školní družiny. 

Rovněž byly zakoupeny nové lavice do druhé třídy. Škola získala sponzorsky – od rodičů – 

nábytek do některých učeben. 

Do výbavy učeben přibyly k dataprojektorům i reprozařízení, první třída má novou pylonovou 

i interaktivní tabuli.  

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

záchodů v  druhém patře a zřizovatel školy připravuje postupnou výměnu oken a práce na 

zateplení fasády budovy.  
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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 

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. 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 opravit osvětlení a elektrorozvody 

ve třídě zvané Zahrádka, kde bude sídlit školní klub a knihovna. Dalším zrekonstruovaným 

prostorem školy je i sborovna, kde byla vyměměna podlahová krytina, vybudovány elektrické 

rozvody v podlaze pro připojení notebooků a sborovna má také nové osvětlení.   V současné 

době chybí vyměnit osvětlení a elektrorozvody již jen ve třech třídách.  

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

pořizujeme skříňky do tříd, koupili jsme chybějící zařízení do sborovny, nový nábytek do 

školní knihovny. Podařilo se dokončit i další etapu regulace topení. 

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

WC v patře zadní 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. 
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Nepovinné předměty, zájmové kurzy a kroužky organizované školou - 1. stupeň, 

školní rok 2013/2014 

Jméno 
vyučujícího  

Název aktivity, 
učebna 

Den Čas učebna 

Lucie Nováková  Matematika PÁ 13:00 – 14:00 1. B 

Dana Němcová Anglický jazyk ÚT 12:00 – 12:45 1. A 

Monika Kindlová Anglický jazyk ČT 12:00 – 12:45 2. B 

Monika Molová  Anglický jazyk ÚT 12:15 – 13:00 1. B 

Jitka Palanová Anglický jazyk ČT 12:00 – 12:50 PC1 

Hana Kokešová Pěvecký sbor PO 13:35 – 15:15 3. C 

Anna Geroldová Sportovní vých. ČT 12:40 – 14:20 Tv1 

Denisa Bártová Výtvarný kroužek Út 13. 45 – 15.15 2. B 

 
 
 

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

školní rok 2013/2014 

 

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, školní časopis, matematiku, výtvarnou výchovu, 

sportovní hry pro mladší děti. 

Jako druhý cizí jazyk byl žákům nabídnut ruský jazyk a německý 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 2013/14 bylo 15 integrovaných žáků.  

Všech těchto 15 žáků bylo vzděláváno na základě individuálních vzdělávacích plánů, o kterém 

rozhodla ředitelka školy na základě žádostí zákonných zástupců. 13 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. 

Jméno vyučujícího Název aktivity Den Čas 

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

R. Hampl Skupina Sam O Hell St 19.00 –22,00 
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Dva žáci nebyli zařazeni do skupin nápravné péče, ale v některých hodinách pracovali se 

svým asistentem. 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 2013/14 celkem 12 integrovaných žáků. 

Dvanáct 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 pedagogičtí asistenti žáků, kteří byli přiděleni ke třídám 6. B, 7. B a 

9.A.  

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 ve Žloukovicích pořádaný pro 6. 

ročník. V daném školním roce proběhl také lyžařský výcvikový kurz. 

Je třeba připomenout i pečlivě připravené cyklistické výlety 8. tříd, vodácký výlet třídy 9. B.  

4. A a 4. B. 

 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

Ve škole působilo v uplynulém školním roce včetně ředitelky, dvou zástupců a školního 

psychologa 40 pedagogických pracovníků. 

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

vzdělání,  aprobaci učitelství pro 1. stupeň základní školy. Jedna z kolegyň je speciální 

pedagog, jedna paní učitelka má aprobaci pro druhý a třetí stupeň.  

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).  

Členy pedagogického sboru byly rovněž dvě pedagogické asistentky z projektu PŠÚ, které 

pomáhaly s výukou učitelům ve všech ročnících prvního stupně a učitelka angličtiny, které 

ještě studují na pedagogických fakultách. 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, 

jedna paní učitelka si kvalifikaci doplňuje na pedagogické fakultě a dva učitelé mají 

vysokoškolské vzdělání doplněné pedagogickou kvalifikací.  V uplynulém roce zpestřovali 

ženský faktor výchovy a vzdělání čtyři mladí muži. Na druhém stupni také působily dvě 
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pedagogické asistentky projektu PŠÚ. Učitelský sbor doplnili ještě tři 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. 

Mezi zaměstnance školy patří již druhým rokem 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 2014/2015 proběhl ve dnech 6. a 7. února 2014 

K zápisu v řádném termínu přišlo 86 dětí.  
V náhradním termínu byly zapsány 2 děti. 
Zápis v jiné škole - přestup do 1. roč. ZŠ Zdice 2 děti, zároveň byl zapsáno jedno dítě, které 
nastoupí podle sdělení rodičů na jinou školu. 
 
V době stanovené zákonem (do 31. 5. 2013) bylo do školy doručeno 8 žádostí rodičů 

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

rozhodlo o rozdělení dětí budoucích prvních ročníků do tří tříd. 

 
počet žáků zaps. z jed. obcí                                počet odkladů z jedn. obcí                zůstává 
Zdice   53       5      48 
Chodouň  11       2        9 
Bavoryně  5               5  
Stašov   5       1        4 
Hředle   4       4 
Knížkovice  2               2 
Černín   2       2  
Bzová   1               1 
Lochovice  1               1     
Králův Dvůr- Počaply  3                  3 
Hořovice  1               1 
Kublov  1               1 
 
 
Celkem nastoupí do budoucího 1. ročníku 81 žáků.  
Z toho dva žáci budou plnit PŠD podle § 38 odst. 1, písm. d) ŠZ. 
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(Jedna žákyně pravděpodobně během prvního půlroku přejde na jinou ZŠ.) 
 
  

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

školní rok začal se 458 žáky, skončil se 452 žáky.  

 

5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Na závěrečné pedagogické radě byly při hodnocení prospěchu a chování projednány tyto 
výsledky – na konci školního roku 2013/2014 prospělo celkem 298 žáků školy 
s vyznamenáním, šest žáků neprospělo. Celkem 6 žáků konalo ke konci prázdnin opravnou 
zkoušku z ČJ, Z, F, M, Aj a Př – všichni žáci byli z druhého stupně. Dva žáci se k opravné 
zkoušce nedostavili, jeden žák zkoušku nevykonal, ostatní postoupili do dalšího ročníku.  

Při hodnocení chování bylo uděleno celkem 6 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. V uplynulém 
školním roce bylo zrušeno povinné testování pátých a devátých ročníků, testování probíhalo 
pouze na vybraném vzorku škol, mezi které naše škola nepatřila. 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU – DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT - SCIO 

 

Letošního testování žáků 4. ročníků se zúčastnilo 26/24 žáků 4. A/B.  

Žáci řešili úlohy ze 3 oblastí: řešení problémů, vztahy a komunikace, práce 

s informacemi. 

Dle úspěšnosti v jednotlivých oblastech se umístili ve 3 možných úrovních úspěšnosti. Žáci 

s vynikajícím výkonem získali úroveň „objevitel“, žáci s průměrným výkonem se umístili 

v úrovni „průzkumník“, podprůměrný výkon žáky zařadil na úroveň „začátečník“. 

V jednotlivých testovaných oblastech se naši žáci umístili na daných výkonnostních úrovních 

takto: 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ     Počty zúčastněných žáků našich tříd:                    

objevitel:  8%  (průměr všech škol 9%) 4. A/4. B 3/1 

průzkumník:  28%  (průměr všech škol 31%)   9/5 

začátečník:  64%  (průměr všech škol 60%)   14/18 

 

VZTAHY A KOMUNIKACE 

objevitel:  16%  (průměr všech škol 17%) 4. A/4. B  5/3 

průzkumník:  46%  (průměr všech škol 38%)   12/11 

začátečník:  38%  (průměr všech škol 45%)   9/10 

 

PRÁCE S INFORMACEMI 
objevitel:  34%  (průměr všech škol 36%) 4. A/4. B  12/5 
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průzkumník:  44%  (průměr všech škol 41%)   10/12 

začátečník:  22%  (průměr všech škol 23%)   4/7 

 

Z výše uvedených čísel vyplývá, že má naše škola v oblastech vztahy a komunikace a práce 

s informacemi vyšší podíl žáků průměrných (dosáhli úrovně „průzkumník“), v oblasti řešení 

problémů výrazně převládá počet žáků podprůměrných (zůstali na úrovni „začátečník“), což 

v celkovém srovnání přibližně odpovídá průměrnému výsledku ostatních testovaných škol. 

Nejlépe si naši žáci vedli v oblasti práce s informacemi, nejslabšího výsledku jsme dosáhli 

v oblasti řešení problémů. 

Nejlepšími řešiteli, kteří ve všech třech testovaných oblastech dosáhli úrovně „objevitel“, 

jsou žákyně Veronika Pollaková ze 4. A a Nikola Tichá ze 4. B. 

 

 

 

Testování 8. ročníku   

Letošního testování žáků 8. ročníků se zúčastnilo 18/18 žáků 8. A/B.  

Žáci řešili úlohy ze 3 oblastí: řešení problémů, vztahy a komunikace, práce 

s informacemi. 

Dle úspěšnosti v jednotlivých oblastech se umístili ve 5 možných úrovních úspěšnosti. Žáci 

s vynikajícím výkonem získali úroveň „specialista,“ nebo „profík“, další stupně průměrného 

výkonu objevitel“, žáci s horším průměrným výkonem se umístili v úrovni „průzkumník“, 

podprůměrný výkon žáky zařadil na úroveň „začátečník“. 

V jednotlivých testovaných oblastech se naši žáci umístili na daných výkonnostních úrovních 

takto: 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

profík  8% (průměr všech škol 11%)                   1/2 

objevitel:  25% (průměr všech škol 31%) 8. A/8. B 4/5 

průzkumník:  20%  (průměr všech škol 35%)   6/1 

začátečník:  47%  (průměr všech škol 23%)   7/10 

 

VZTAHY A KOMUNIKACE 

specialista 3% (průměr všech škol 0%)   1/0 

profík  17% (průměr všech škol 11%)   2/4 

objevitel:  11%  (průměr všech škol 33%) .    1/3 

průzkumník:  33%  (průměr všech škol 34%)   6/6 

začátečník:  36%  (průměr všech škol 22%)   8/5 

 

PRÁCE S INFORMACEMI 

specialista 8% (průměr všech škol 8%)   2/1 

profík  28% (průměr všech škol 22%)   6/4  

objevitel:  28%  (průměr všech škol 28%)   3/7 

průzkumník:  25%  (průměr všech škol 29%)   6/3 

začátečník:  11%  (průměr všech škol 13%)   1/3 

 

Nejlépe si naši žáci vedli v oblasti práce s informacemi, nejslabšího výsledku jsme dosáhli 

v oblasti řešení problémů. 
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A. VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 

Přehled - soutěže a olympiády, 
kterých se zúčastnili naši žáci - ZŠ 
Zdice 2013/14   

Soutěže úspěšní žáci 

Pythagoriáda    5. - 9. tř. 
5.tř. - 3 ž.,  6.tř. - 1 ž., postup do okr. kola 

okresní kolo - 5. tř. - 1 úspěšný řešitel, 6. tř. - 1 úspěšný řešitel 

Matematický klokan    6. - 9. tř 7.tř - 1 žák - postup do okr. kola 

Školní kolo matematické olympiády 6.,7.tř.   

Matematická soutěž Pangea     5. - 7. tř. 1 žákyně - postup do finálového kola (Praha) 

Školní kolo zeměpisné olympiády   

Olympiáda v Aj 2 žáci - 3. místo okr. kolo 

Olympiáda v Čj 
2 žáci - okresní kolo - 2.,5. místo 

1 žák - krajské kolo 

Recitační soutěž I. stupeň 1 žák - okresní kolo 2. místo - krajské kolo 

Recitační soutěž II. stupeň 2 žáci - okresní kolo, 1. ž  - krajské kolo + republiková přehlídka 

Školní kolo dějepisné olympiády   

Okresní kolo fyzikální olympiády   

Výtvarná soutěž Pohádkové postavy 5.A   

Výtvarná soutěž Mandala 18 vítězných mandal  

Výtvarná soutěž PO očima dětí 2. místo, postup do krajského kola 

EON CUP - fotbalový turnaj 1. stupeň   

MC Donald's cup 1. stupeň 

1.- 3.tř. 2. místo okrskové kolo - postup do okresního kola kola 

1. místo okresní kolo - postup do krajského 

4.- 5.tř. 2. místo okrskové kolo - postup do okresního kola kola 

Turnaj vybíjená (vánoční)1. stupeň 2. místo  

Dopravní soutěž 2. stupeň 3. místo 

Vybíjená II. 1. stupeň 2. místo - postup do okrskového kola 

Florbal cup 2. stupeň   

Pohár rozhlasu děvčata 6. - 7. tř. - 3. místo 

Grand Prix 
2. stupěň - 1 žákyně - 1. místo osmistovka 

1 žákyně -3. místo výška 

 

ZPRÁVA O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA SŠ 

Ve školním roce 2013/2014 ukončilo PŠD  39 žáků, z toho 35 žáků z 9. ročníků a 4 žáci 
 z 8. ročníků. 
Z 5. ročníků podalo přihlášku  12 žáků.  
Na SOŠ přijato     11 žáků 
Na SOU přijato    10 žáků 
Na gymnázium přijato    11 žáků z 9. tříd a 3 žáci z 5. tříd 
Na OA a lycea přijati      4 žáci 
Na umělecké školy přijati     2 žáci 
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6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

6.1 Prevence patologických jevů na 1. st. 2013/14 

Během školního roku probíhala pravidelná práce s třídami během třídnických hodin, nebo 
přímo vedené hodiny školním psychologem 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 (výlety do přírody, sportovní 
utkání, projekt Brána jazyků, atletický den, Žák učitelem, školní ples, ŠVP atd.) .  
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 oběma kolektivy intenzivně – v rozsahu 6 - ti hodin s dvojicí psychologů. 
Průběžně probíhaly konzultace mezi třídními učiteli, školním psychologem, metodikem 
prevence a výchovným poradcem nad vzniklými nežádoucími jevy ve třídách, byla 
navazována spolupráce s psychology a sociálními kurátory žáků.  
V  tomto školním roce jsme třikrát řešili nižší až střední stupeň šikany ve čtvrtých a pátých 
ročnících. Po řádném šetření a oznámení rodičům následovaly dvě výchovné komise a rovněž 
dále pokračovala práce s třídním kolektivem a jednotlivci byli dlouhodobě sledováni.  Vždy 
následovala i péče psychologa.  
S jedním žákem byla řešena krádež a častá absence ve škole. Následovala výchovná komise 
s matkou žáka. 
S jedním žákem čtvrté třídy, který má nekontrolované výbuchy agresivních výpadů bylo 
pracováno intenzivně, navázali jsme spolupráci s jeho sociální kurátorkou. 
V tomto školním roce proběhl v rámci minimální prevence rokový koncert s tématem: 
Kamarádství a různorodosti lidí. Zúčastnily se ho 1. – 9. ročníky. 
 

6.2 Prevence patologických jevů na 2. st. 2013/14 

V dubnu 2014 proběhla přednáška finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně. Žáci plnili pod 
vedením lektora řadu praktických úkolů – například počítali příjmy a výdaje rodinného 
rozpočtu, diskutovali o základních pojmech z oblasti rodinných financí, byli poučeni o 
nebezpečí tzv. dluhové pasti. 
V průběhu celého školního roku pokračovaly třídnické hodiny ve frekvenci 1x měsíčně. 
Smyslem těchto setkání je podporovat zdravé klima ve třídě a posilovat pozitivní vazby mezi 
třídou a vyučujícím. Třídní učitelé nyní mají při plánování třídnických hodin k dispozici 
ucelený systém her a aktivit svázaných s měsíčním plánem minimálního preventivního 
programu. 
Ve školním roce 2013/2014 řešila výchovná komise řadu případů nevhodného chování žáků. 
Zde jsou uvedeny nejzávažnější z nich. 
V prvním případě šlo o skupinu žáků 5. ročníku, kteří o přestávce dlouhodobě pronásledovali 
žáka 6. ročníku. Dotyčného systematicky vyhledávali, honili po chodbách, byly zjištěny i 
počáteční fyzické ataky. Celá situace byla projednána s rodiči aktérů i postiženého, byly 
uděleny kázeňské tresty. Přijatá opatření vedla k vyřešení problému. 
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Dále byly řešeny dva případy záškoláctví. Žáci byli kázeňsky potrestáni, rodiče byli pozváni do 
školy a upozorněni na všechny důsledky, které by pro ně i pro jejich děti další absence 
znamenala. 
Nejzávažnějším problémem, který jsme v oblasti patologických jevů řešili, byla závislost na 
kouření marihuany dvou žáků osmého ročníku. Ačkoliv šlo o chování mimo školu, výchovná 
komise se jí na podnět jednoho z rodičů musela zabývat. Z rozsáhlého šetření bylo zjištěno, 
že marihuana se na náměstí běžně kouří před zraky veřejnosti. Tato droga je snadno 
dostupná, oba žáci měli kontakty na její distributory, kterými mají být bývalí mladiství i 
dospělí žáci (nejen) naší školy.  
Celá záležitost byla předána policii. Rodiče obou žáků byli osobně upozorněni na nebezpečí 
dlouhodobého užívání marihuany dospívajícími a byly jim doporučeny další kroky, jak 
nastalou situaci řešit. Dále byli telefonicky vyrozuměni rodiče, jejichž děti se na náměstí 
pravidelně ve společnosti výše zmíněných mladistvých vyskytují. 
 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

CÍLE DVPP pro školní rok 2013/14: 

- pokračovat ve zlepšování jazykových znalostí učitelů – individuálně 

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

čtenářské dovednosti a informační gramotnost  

- prohlubovat znalosti a odbornost v jednotlivých předmětech 

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

celého sboru – priorita metody aktivního učení – Kritické myšlení 

 

I. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Celkem čtyři učitelé /učitelé – asistenti projektu PŠÚ/ nemají podle § 8 zákona č. 563/ 2004 
Sb. odbornou kvalifikaci danou tímto zákonem, všichni si vzdělání studiem doplňovali. 

Dva kolegové, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady dané zákonem o pedagogických 

pracovnících (563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů/, navštěvovali v rámci celoživotního 

učení kurzy k doplnění kvalifikace – na UK Praha, studium vychovatelství, na Ped. Fakultě 

ZUČ doplňkové studium pedagogiky pro učitele ZŠ a SŠ. 

II. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

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. 
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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 

- Vzdělávání v oblasti ICT 
 

 

Vzdělávací aktivity pro všechny pracovníky školy: 

- Projektové soustředění modelových škol projektu PŠÚ Přerov 

- Školení – pro všechny pracovníky školy proběhl kurz Kritického myšlení v rozsahu 72 

hodin 

- Matematika prof. Hejného 

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

matematiky 2. stupně, tři učitelé se zúčastnili letní školy 

- Semináře a přednášky z oblasti čtenářské gramotnosti 

- Všichni učitelé školy absolvovali čtyři výukové lekce či semináře na Festivalu 

pedagogické inspirace pořádaného v ZŠ Kunratice  

- během prázdnin absolvovali tři učitelé letní školu čtenářství  

- učitelé školy se vzdělávali na semináři Vedení a řízení třídy 
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Jmenovitý přehled dalších vzdělávacích aktivit za školní rok 2012/13: 

Přehled - individuální vzdělávání - ZŠ Zdice 2013/14 

  MĚSÍC JMÉNO ÚČASTNÍKA NÁZEV ŠKOLENÍ  

září, duben 

Jitka Palanová Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 

Dana Němcová Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 

Josef Bárta Road show - konference k ICT technice ve škole 

David Bečvář Road show - konference k ICT technice ve škole 

Eva Fiřtová Problémy ve výchovné činnosti školy, práva povinnosti a odpovědnost 

Jitka Sojková Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně 

Renata Klimešová Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně 

David Bečvář Práce s tiskovými sestavami Škola on line 

Prosinec 

Monika Molová MBTI 1 

Lucie Mohlesová MBTI 1 

Renata Klimešová MBTI 1 

Miroslava Lodeová MBTI 1 

Petra Nováčková MBTI 1 

Průběžně Vít Vodička Doplňkové pedagogické studium k získání plné kvalifikace 

Průběžně Renata Klimešová Doplňkové pedagogické studium k získání plné kvalifikace 

Průběžně Petra Pánková Doplňkové pedagogické studium k získání plné kvalifikace 

leden- duben Jitka Palanová Kurz nápravy poruch učení 

leden- duben Lucie Mohlesová Kurz nápravy poruch učení 

Leden Jitka Kobrsková Malování pravou hemisférou 

Prosinec Jitka Kobrsková Využití filmu ve výuce a mediální výchova 

Prosinec Jitka Kobrsková Grafické programy , tvorba školních časopisů 

Březen Eva Fiřtová Komunikace v kontextu teorie typů 

Březen Jitka Palanová Komunikace v kontextu teorie typů 

Únor Renata Klimešová Seminář Globe 

Únor Irena Kopicová Trénink koordinátora parlamentu 

Březen Miroslav Holotina Československo a naše země ve 20. století, jak a co učit. 

Duben Jaroslava Jungmannová  Jaro s pastely 

Duben Eva Fiřtová Novela školského zákona a obecná ustanovení 

září – prosinec Eva Fiřtová Intenzivní jazykový kurz AJ 

Duben 
Josef Bárta Zdravotník zotavovacích akcí 

Petra Nováčková Zdravotník zotavovacích akcí 

září – listopad Petra Nováčková Respektovat a být respektován 

Duben 

Petra Nováčková MBTI 2 

Lucie Mohlesová MBTI 2 

Miroslava Lodeová MBTI 2 

Květen Miroslava Lodeová Rozvoj matematické gramotnosti v praxi 

Červen 
Alena Podskalská Celostátní seminář pedagogických pracovníků  ŠD a ŠK 

Jaroslava Jungmannová Celostátní seminář pedagogických pracovníků  ŠD a ŠK 
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8. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

8.1 AKTIVITY ŠKOLY 

 
Výroční zpráva o činnosti ŠD ve školním roce 2013/2014 

V letošním školním roce pracovali vychovatelé v pěti odděleních. Jedno oddělení bylo 
oddělení přespolní družiny. Celkem navštěvovalo ŠD 150 žáků. Tento počet se měnil během 
školního roku, kdy se žáci odhlašovali nebo naopak přihlašovali. Provoz ŠD byl od 6.30 h – 
ranní družina,  odpolední provoz byl do 17.00 h. V průběhu školního roku byly do tří oddělení 
/přízemí/ instalovány video zvonky, které jsou velkým přínosem z hlediska bezpečného 
předávání dětí rodičům.  
Během roku jsme navštívily /3 vychovatelky/ kolegyně ve školní družině v Kunraticích a 
v Horce na Moravě. Tato setkání byla velmi příjemná a ukázala nám nové nápady v práci 
s dětmi. Na konci roku se dvě vychovatelky účastnily Celostátního semináře pedagogických 
pracovníků, který probíhal v Praze. Průběžně se někteří vychovatelé aktivně účastnili lekcí 
práce na počítači. 
Po celý rok jsme spolupracovali s DDMBeroun na tvořivých dílnách, kde si žáci osvojili různé 
techniky práce s materiálem. Sbírali jsme šípky a pomerančovou kůru, uspořádali jsme dvě 
výstavy /soutěže/pro žáky celé naší školy. 
V měsíci květnu proběhla krátká pedagogická praxe pí. J. Pošmourné a pí. J. Stachové. 
Na konci školního roku jsme prezentovali ŠD na schůzce rodičů budoucích prvňáčků. 
Žáci v letošním roce navštěvovali v rámci ŠD kroužky: taneční, turistický, výtvarný /módní 
doplňky/ a počítačový. 
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Přehled akcí ŠD ve školním roce 2013/2014: 

Období Název akce  

Podzim 

- Toulky zlatem podzimu / turistika/ 

- Drakiáda /Písmena/ 

- Výstava a soutěž o nejhezčí  výrobek z přírodnin 

/spolupráce s rodiči/ 

- Tvořivá dílna /skleněné sluníčko/ 

- Sběr šípků 

 

Zima 

- Adventní setkání a vánoční trhy /výroba přání a 

výrobků k prodeji/ 

- Vystoupení tanečního kroužku /vánoční trhy/ 

- Tvořivá dílna / čert z perníkového těsta/ 

- Vánoční dílna s rodiči 

- Taneční vystoupení v DD a předání výrobků a přání 

-  

- Výroba dárků pro budoucí prvňáčky 

- Tvořivá dílna / výrobek z FIMO hmoty/ 

- Školní ples – výzdoba a vystoupení tanečního 

kroužku 

- Maškarní karneval /spolupráce s rodiči/ 

 

Jaro 

- Tvořivá dílna /květináčové zvířátko/ 

- Loučení se se zimou /Koukolova hora- turistika/ 

- Výrobky ke Dni učitelů 

- Výstava a soutěž o nejhezčí velikonoční dekoraci 

/spolupráce s rodiči/ 

- Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 

- Celodružinová soutěž ke Dni Země /křížovka/ 

- Tvořivá dílna /dekorování květníku/ 

- Sportovní čtyřboj /areál V Zahradách/ 

- Tvořivá dílna / malování na hedvábí/ 

- Výlet do Berouna  - Městská hora /akce ke Dni dětí 

„ Cesta pohádkovým lesem „ 

- Rozloučení s dětmi a opékání špekáčků 

/Muchomůrka- Knížkovice/ 
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Přehled akcí 1. tříd ve školním roce 2013/2014: 

1. A 

Měsíc Název akce 

září - 

říjen ZŠ - Dopravní výchova – PČR Beroun.  

listopad SD Zdice - Výchovně vzdělávací koncert.  

prosinec Adventní prohlídka zámku Dobříš. Tvoření s rodiči.  

leden ZŠ - Zdravé zoubky  

únor ZŠ - Vzdělávací pořad Terária Praha.  

březen Divadlo v Dlouhé – Myška z bříška.  

duben SD Zdice – divadelní představení Krysáci  

květen Městská knihovna Zdice – Pasování na čtenáře.  

červen Výlet do Koněpruských jeskyní.  

 

1. B 

Měsíc Název akce 

září Ukázka integrovaného záchranného systému Tlustice  

říjen 

Přednáška dopravní výchovy – policie ČR 

Pečení chleba s rodiči 

Branný den – doprav. výchova, 1. pomoc, zkušební poplach 

listopad 

Branný den – návštěva hasičů, kynologů, army muzea 

Výchovně vzdělávací koncert – bubnování 

Vánoční dílna s rodiči  

prosinec 

Výlet na zámek – Advent na Dobříši 

Vánoce – vánoční zvyky – zdob. strom., pouštění lodiček,    

rozkrajování jablka, zpěv písní, výroba papírového soba, rozdávání 

dárků  

leden 

Kinder Tour – Když najdeš přítele, najdeš poklad 

Návštěva kravína v Chodouni – poznávání zvířat, výroba domácího 

jogurtu – s rodiči  

únor Setkání s lvíčetem – zvířata z terária Praha 

březen Divadlo v Dlouhé – Myška z bříška 

duben 

Velikonoční výstava 

Divadelní představení Krysáci 

Den Země – poznávání rostlin a stromů, ochrana přírody, procházka 

do lesoparku Knihov 

květen 

Atletický den 

Pasování na čtenáře – návštěva městské knihovny, hry, pasování  

Den dětí – Brána jazyků 

červen 
Festival pěveckých sborů – účast žákyně 

Zámek Radíč – prohlídka zámku, dvorská etika, dobové kostýmy 
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1. C 

Měsíc Název akce 

září  ------------------------------------------------------------------------------------- 

říjen 15.10. Dopravní výchova – přednáška Policie Beroun 

listopad 18.11. Výchovně vzdělávací koncert 

prosinec 11.12. Advent na Dobříši – výstava betlémů 

leden 
15.1. Kinder Tour 2013-14 – Když najdeš přítele, najdeš poklad - 
koncert 

únor  17.2. Setkání s lvíčetem ze ZOO Praha 

březen  3.3. Divadlo v Dlouhé – muzikál Myška z bříška 

duben 15.4. Divadelní představení Krysáci 

květen  27.5. Pasování na čtenáře v knihovně 

červen 18.6. Výlet na zámek Radíč 

 

Přehled akcí 2. tříd ve školním roce 2013/2014: 

 

   2. B 

Měsíc Název akce 

září   

říjen 

 1 Představení Já písnička (Společenský dům Zdice) 

1.   Divadelní představení EKO pohádky v MŠ Stašov 

 

listopad 

 Motivační hodina čtenářství, nakladatelství Thovt (otevřená akce i  

pro rodiče) 

1.  Dvě výtvarné dílny s rodiči – tvoření na vánoční jarmark 

  

prosinec Adventní návštěva zámku Dobříš 

leden   

únor 

1.  Výuka plavání II. ročníků, plavecký bazén Hořovice 

1.    Divadlo v Dlouhé: Myška z bříška 

  

březen 
      Výuka plavání II. ročníků, plavecký bazén Hořovice 

 

duben 

 1  Výuka plavání II. ročníků, plavecký bazén Hořovice 

       Vynášení Mořeny do Litavky 

1.    Projektový den -  Den země: návštěva farmy a skládky ve Stašově 
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květen  

červen 
 Turistický výlet do Brd na vrchol Babka 

 Návštěva Koněpruských jeskyní 

 

Přehled akcí 3. tříd ve školním roce 2013/2014: 

3. A 

Měsíc Název akce 

září Ukázka integrovaného záchranného systému – Hasiči - Tlustice 

říjen 
Já písnička – hudební pořad 
Historie města – beseda s p. Voráčkovou – kronika 
Branné dny – projekt 

listopad 
Branné dny – projekt 
Naše město – beseda s p. starostou 
Výchovně vzdělávací koncert 

prosinec 
Vánoční trhy – projekt 
Návštěva muzea betlémů v Karlštejně 
Vánoce – projekt 

leden 
Kinder Tour 2013-14 – Když najdeš přítele, najdeš poklad – 
koncert 

únor Plavecký výcvik 

březen 

Plavecký výcvik 
Divadlo v Dlouhé – Muzikál myška v bříšku 
Den otevřených dveří 
Žák učitelem – školní projekt 

duben 
Plavecký výcvik 
Den Země – školní projekt 

květen 

Mc Donald Cup – okrskové kolo Beroun 
Mc Donald Cup – okresní kolo Hořovice 
Atletický den – projekt 
Den dětí – projekt Brána jazyků 

červen 
Festival pěveckých sborů – Praha 
Škola v přírodě Benecko 
Výlet na Berounku 

 

 

 3. B 

Měsíc Název akce 

září 
 

říjen 
Já písnička – hudební pořad 
Historie města – beseda s p. Voráčkovou – kronika 
Branné dny – projekt 

listopad 
Branné dny – projekt 
Naše město – beseda s p. starostou 
Výchovně vzdělávací koncert 
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prosinec 
Vánoční trhy – projekt 
Návštěva muzea betlémů v Karlštejně 
Vánoce – projekt 

leden 
Kinder Tour 2013-14 – Když najdeš přítele, najdeš poklad – 
koncert 

únor Plavecký výcvik 

březen 

Plavecký výcvik 
Divadlo v Dlouhé – Muzikál myška v bříšku 
Den otevřených dveří 
Okresní kolo recitační soutěže Lochovice 
Žák učitelem – školní projekt 

duben 
Plavecký výcvik 
Krajské kolo recitační soutěže - Kolín 
Den Země – školní projekt 

květen 

Mc Donald Cup – okrskové kolo Beroun 
Mc Donald Cup – okresní kolo Hořovice 
Atletický den – projekt 
Den dětí – projekt Brána jazyků 

červen 
Festival pěveckých sborů – Praha 
Škola v přírodě Benecko 
Výlet na Berounku 

 

 

 2. C 

Měsíc Název akce 

září   

říjen 
Já písnička – hudební pořad 
Branné dny - projekt 

listopad 

Branné dny – projekt 
Naše město – beseda s p. starostou 
Sněhurka na ledě – vystoupení spolužačky z 2.A 
Výchovně vzdělávací koncert 

prosinec 
Vánoční trhy – projekt 
Návštěva muzea betlémů v Karlštejně 
Vánoce – projekt 

leden Kinder Tour 2013-2014 – Když najdeš přítele, najdeš poklad  

únor Plavecký výcvik 

březen 

Plavecký výcvik 
Divadlo v Dlouhé – Myška v bříšku 
Den otevřených dveří 
Žák učitelem – školní projekt 

duben 
Plavecký výcvik 
Den Země – školní projekt 

květen 
Mc Donald Cup – okrskové kolo Beroun 
Mc Donald Cup – okrskové kolo Hořovice 
Atletický den – školní projekt 
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Den dětí – projekt Brána jazyků 

červen 

Festival pěveckých sborů – Praha 
Škola v přírodě Benecko 
Cyklistický výlet s doprovodnými akcemi pro děti (dopravní   

výchova, poskytování první pomoci, BOZ v době prázdnin, jízda 
zručnosti) – spolupráce s rodiči a Hasičským sborem Beroun 

 

 
Přehled akcí 4. tříd ve školním roce 2013/2014: 

4. A 

Měsíc Název akce 

září   

říjen 
  10. 10. Já, písnička – hudební pořad v SD 
  31. 10. Branný den 

listopad 
  1. 11. Branný den 
  18. 11. Jumping drums – hudební pořad v SD 
  26. 11. Vánoční projekt – výroba dekorací ve spolupráci s rodiči  

prosinec 
  1. 12. Vánoční trh 
  16. 12. Adventní prohlídka zámku Dobříš 

leden 
  15. 1. Kinder Tour 2014 – Když najdeš přítele, najdeš poklad – 
   koncert v SD    

únor 
  3. 2. Dravci, sovy a člověk – přírodovědná přednáška 
  17. 2. Jak jsem se ztratil – Divadlo v Dlouhé  

březen 
  18. 3. Den otevřených dveří 
  26. 3. Žák učitelem 

duben 
  25. 4. Den Země 
  29. 4. Dopravní výchova – přednáška BESIP 

květen 

  12. 5. Karel IV. – Muzeum Karlova mostu, plavba pražskými 
  Benátkami 
  20. 5. Atletický den 
  30. 5. Brána jazyků – Den dětí 

červen 
  17. 6. Vycházka do Chodouně s opékáním buřtů 
  26. 6. Dopravní výchova – praktické činnosti na dopravní hřištiBESIP 
   v Berouně 

 

 

4. B 

Měsíc Název akce 

září   

říjen   

listopad 
   19. 11. Vánoční tvořivá dílna  
   této dílny se zúčastnilo 11 rodičů, kteří nám pomohli vyrobit 
   překrásné vánoční dekorace. 

prosinec 
Vánoční výstava 
Vánoční trhy 
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leden   

únor 

 3. 2. Dravci, sovy a člověk 
Žáci se seznámili s několika dravci, sovami žijících na území ČR a  
jejich způsobem života. Přednáška byla obohacená o ukázky 
 z výcviku těchto ptáků.   
17. 2. Divadelní představení:  Jak jsem se ztratil 
Divadlo zhlédlo 22 žáků, zaujalo kvalitními výkony herců a  
zajímavými kulisami.  

březen 
21. 3. Matematická soutěž Klokánek  
26. 3. Žák učitelem 

duben 

15. 4. Velikonoční výstava 
Tradiční velikonoční výstava letos byla obohacená o tvořivé  
dílničky, drátování a vizovické pečivo. O dílny byl velký zájem, děti 
 si zde vyrobily několik drobných dárků.  
23. 4. Výlet na Plešivec 
Po domluvě s naším šk. psychologem Jírou jsme naplánovali  
turistický výlet na Plešivec se zaměřením na posílení vzájemných 
 vztahů a důvěry v kolektivu. Žáci si vyzkoušeli rozdělávání ohně  
bez použití papíru, kde jsme s Jírou museli prokázat hodně  
trpělivosti. Dále zapisovali co vidí, co slyší, co cítí, poznávali  
rostliny a živočichy v okolí, hráli psychomotorické hry „ Vozíčky, 
 Lanovku, Na hrušky“, seznamovali se s místopisnými názvy. Počasí 
 přálo a výlet se všem líbil. 
25. 4. Den Země 
Žáci zhlédli naučný film o ochraně životního prostředí v severních 
 polárních oblastech, následovala přírodovědná vycházka do okolí. 
30. 4. Dopravní výchova – přednáška 
V první části DV se žáci seznámili s dopravními předpisy pro  
cyklisty, zkusili si vyplnit několik dopravních testů, zhlédli naučný  
film.  

 
 

květen 

12. 5. Karel IV.  
Výlet za významnou osobností našich dějin byl rozdělen na tři  
části. První část jsme absolvovali u sochy Karla IV., zde jsme se  
blíže dozvěděli o sochách na podstavci sochy a o mosteckých  
bránách. V následující části jsme si prohlédli muzeum Karla IV.,  
maketu Karlova mostu, zopakovali si něco o této stavbě, vyzkoušeli 
 kladkostroj. Následovala projížďka na loďkách po řece Vltavě, do  
Čertovky a zpět. Po celou dobu nám průvodce vyprávěl o historii 
 pražských budov v blízkosti řeky. Výlet jsme zakončili vycházkou 
 po Karlově mostě a odpočinkem na Kampě.  
20. 5. Atletický den 
Atletický den je projektem devátých ročníků a i letos se ho zhostily 
 velice dobře, vše probíhalo dle příprav, počasí přálo. 
30. 5. Brána jazyků 
Děti byly rozdělené do 14 skupin, na 10 stanovištích plnily úkoly  
zaměřené na jazykové dovednosti. 
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červen 

Výstava kaktusů 
26. 6. Dopravní hřiště Beroun  
V druhé části dopravní výchovy žáci plnili úkoly pro získání průkazu 
 cyklisty. Žáci měli prokázat znalosti dopravních předpisů v testu, 
 plnili jízdu zručnosti a praktickou část - jízdu na dopravním hřišti. 
  Průkaz cyklisty získalo poměrně málo žáků. Celkově se snížily  
 cyklistické dovednosti žáků. 

 

 

Přehled akcí 5. tříd ve školním roce 2013/2014: 

5. A  + 5. B  

Měsíc Název akce 

září 
Ukázka hasičské techniky, zdravotní záchranná služba, vyprošťovací 
akce – Tlustice 
 

říjen 

Návštěva Muzea Karlova mostu spojená s plavbou lodí po Vltavě  
- po velice zajímavé prohlídce spojené s výkladem o historii 

výstavby Karlova mostu jsme se všichni absolvovali projížďku 
lodí kolem historických památek na břehu Vltavy, která byla 
spojená s občerstvením přímo na lodi. Děti byly z tohoto výletu 
nadšené 

Branné dny  - 31. října a 1. listopadu proběhly ve škole branné dny, 

při kterých první den měly 5. třídy společně branný závod 

v družstvech - plnily různé úkoly, odpovídaly na otázky, poznávaly 
přírodniny a zároveň se pohybovaly v terénu.  

Druhý den jsme si ve třídách zopakovali pomoc při různých druzích 

zranění, také jsme navštívili stanoviště, která vedli žáci zdravotní 

školy. Tam se děti seznámily se zásadami dýchání z úst do úst, na 

modelu figuríny si to mohly vyzkoušet. Bylo to pro ně docela 

náročné, ale zvládly to. 

listopad 

 Jumping drums ve Společenském domě ve Zdicích 
- ukázka bubnování 

Americká divočina 

zeměpisný pořad ve Společenském domě ve Zdicích 

- zajímavé vyprávění i záběry na velkoplošném plátně o putování 

americkou přírodou, na závěr si děti i zasoutěžily 
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prosinec 

 1. 12. proběhl na náměstí ve Zdicích jako už tradičně vánoční trh. 

Ve stáncích bylo mnoho výrobků, které si žáci za pomoci rodičů 

vyrobili. Děti se na trh svědomitě připravovaly, držely tam služby při 

prodeji a některé zároveň vystupovaly na 

kulturních vystoupeních, která vánoční trh 

doprovázela. Celá akce podtrhla krásnou 

vánoční atmosféru. 

 

Workshop v muzeu v Berouně – 5.A 

V posledním předvánočním týdnu 

využila třída 5. A nabídku 

workshopu v muzeu v Berouně.  Děti 

se zde měly možnost seznámit 

s  vánočními ozdobami, které se 

vyráběly v době našich babiček. Pod 

vedením zkušených paní si děti 

vyzkoušely vymodelovat figurky 

z vizovického těsta, děvčata se snažila i paličkovat. Některé zase více 

zaujaly výrobky pletené ze slámy. Až jsem se divila, s jakým zájmem 

kluci i děvčata navlékali tradiční hvězdičky z korálků, perliček a pro 

maminky si domů nesli vlastnoručně vyrobené ozdůbky, které jsou 

v současné době znovu velice oblíbené. Na závěr jsme se nechali 

provést expozicí muzea. Beroun byl už vánočně vyzdobený a 

nechyběli vánoční kapři v kádích. Byl to hezký výlet. 

Obě třídy navštívily v Městské knihově vánoční výstavu. 

Vánoční besídky ve třídách 

Před tím, než jsme se rozešli na vánoční prázdniny, uspořádali jsme 

ve třídách vánoční besídku a děti si rozdaly vzájemně dárky. S radostí 

si je rozbalily a taky je hned vyzkoušely. Besídka proběhla v příjemné 

atmosféře, ve které jsme si také na DVD 

připomněli hezké společné chvíle ze školy 

v přírody blízko Máchova jezera v Doksech. 

 

 

 

leden 
 Kinder Tour – když najdeš přátele, najdeš poklad 

- jednalo se o koncert hudební skupiny, na jehož závěru žáci 
obdrželi CD s písničkami z koncertu.  

únor 

 Školní ples 

- letošní školní ples se konal tradičně v únoru a myslím, že se 

povedl. Účastnili se ho i žáci nižších tříd. 

březen 

 Žák učitelem 

– jednu hodinu – přírodovědy v 5. A odučili chlapci z 6. třídy. Děti je 

přijaly kladně a hodina se celkem povedla. Byla to především změna. 

Hory 

- pět žáků ze třídy 5. A se zúčastniloi školního výjezdu na horách. 
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Kapka medu pro Verunku – muzikál 

v divadle Hybernia 

- začátkem března navštívily 5. třídy muzikál: 

Kapka medu pro Verunku v Praze.  

Představení v divadle Hybernia se všem 

moc líbilo a 2 a půl hodiny uteklo při krásné 

hudbě i poutavém příběhu, nikdo se 

nenudil. V představení vystupovaly takové 

pěvecké veličiny jako Kamil Stříhavka, Bára 

Basiková  a další vynikající zpěváci. 

Kromě pohádkového děje bylo představení zaměřeno ekologicky. 

Děti se dozvěděly o nebezpečí, které naší planetě hrozí a čím ji 

mohou pomoci, aby zůstala stále 

krásná. 

 

 

 

duben 

 Škola v přírodě Poslův Mlýn 

- začátkem dubna byla naše třída společně s druhou 5. třídou na 

škole v přírodě. Zvolili jsme stejné místo, jako v loňském roce – 

Doksy – Poslův Mlýn, protože jsme tam v loňském roce byli 

spokojení a líbilo se nám tam. Během pobytu jsme se dopoledne učili 

a odpoledne a večer byly další aktivity. Ani letos nás programy 

animátorů nezklamaly a děti si vyzkoušely nejrůznější sportovní 

činnosti, střelbu z luku, plavbu na lodičkách i taneční podložky. Ze 

ŠvP máme bohatou fotodokumentaci, která také rodiče informovala o 

programu, zároveň je pro děti krásnou vzpomínkou 

 

Projekt 

EU přímo 

v Evropském domě v Praze.  

- děti se zde dozvěděly mnoho nových informací ohledně 

fungování Evropského parlamentu. Do školy si odvážely 

zajímavé materiály a pracovní sešit, ve kterém si formou hry 

mohly upevnit nabyté vědomosti. 

Velikonoční výstava 
Velikonoční dopoledne 
-  

Práce se školním psychologem 
- hry a soutěže pro žáky, které zorganizoval školní parlament 

Probíhaly další plánované hodiny se školním psychologem a paní 
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Mgr. Blatnou. Myslím si, že ke sblížení dětí došlo ve škole v přírodě, 

následné hodiny ve škole tyto vztahy posílily. Děti se na hodiny těšily 

a aktivně se účastnily her, které měl školní psycholog s kolegyní pro 

ně připraveny.  

květen 

 Atletický den 

- jako každý rok, tak i letos žáci 9. tříd připravili pro své mladší 

spolužáky Atletický den, ve  kterém si měli možnost poměřit 

své výkony v několika disciplínách. Děti si odnášeli domů 

hodně medailí. Počasí nakonec vyšlo a celý Atletický den se 

povedl. 

 

Den dětí – Brána jazyků 

- 30. května proběhl na naší škole nový Projektový den: Brána 

jazyků, ve kterém si žáci na 9 stanovištích procvičovali 

konverzaci v anglickém, ruském i německém jazyce. Každý žák 

dostal příručku s frázemi, aby se na stanovišti lépe zorientoval. 

Na stanovištích jsme našli učitele, žáky gymnázia z Hořovic, 

žáky naší školy i rodilé mluvčí. Celá akce byla pro všechny 

velice zajímavá a přínosná. 

 

 

 

 

 

 

červen 

 Rozloučení v Pizzerii ve Zdicích 
- obě třídy v posledním školním týdnu se rozloučily po pěti 

společně strávených letech s paní učitelkami při návštěvě 
Pizzerie 

 

 
Přehled akcí 6. tříd ve školním roce 2013/2014: 

6. A + 6. B 

Měsíc Název akce 

září   ŠVP Žloukovice, spolupráce se školním psychologem 

říjen 
  exkurze – Praha muzeum Karlova mostu,  
  branné dny 
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listopad 
  Jumping drums – vystoupení skupiny bubeníků  
  Americká divočina – zeměpisný pořad 

prosinec 

  Vánoční trhy 
  Beroun – muzeum „Jak se netopýr Hugo ztratil v muzeu“ 
  Exkurze – Staroměstská radnice + podzemí, vánoční Praha 
  Komentovaná prohlídka zdického kostela p. Jonáš 
 

leden   Kinder tour – Když najdeš přítele, najdeš poklad - koncert 

únor   

březen 
  Přednáška pro dívky „čas proměn“ 
  Žák učitelem – školní projekt 

duben 

  Divadelní den – Kladno – Podivný případ se psem 
  Velikonoční soutěž  
  Den Země – školní projekt 
  Praha židovská – exkurze synagogy 

květen  Brána jazyků – projektový den 

červen 
 Kino Praha 
 Army muzeum  
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Přehled akcí 7. tříd ve školním roce 2013/2014: 

7. A 

Měsíc Název akce 

Září   

Říjen 31. - Branné dny 

listopad 
  1. - Branné dny 
18. - Výchovně vzdělávací koncert  

prosinec 
       1. - Vánoční trhy 
     20. - Vánoční besídka 

Leden 15. - Kinder Tour koncert 

Únor 21. - Školní ples 

Březen   

Duben 

  4. - Divadlo Kladno 
15. - Školení finanční gramotnosti 
16. - Velikonoční soutěž školního parlamentu 
25. - Den Země 

Květen 
29. - Dějepisná exkurze Tábor 
30. - Den Dětí – Brána jazyků 

Červen 
  9. - Den archivů - beseda 
19. - Turistický výlet do okolí Zdic 
24. - Army muzeum Zdice 

 

 

7. B 

Měsíc Název akce 

září   

říjen 
Branné dny 

 

listopad 
Břevnovský klášter 
Výchovně vzdělávací koncert   

prosinec 
     Vánoční trhy 
     Vánoční besídka 

leden  Kinder Tour koncert 

únor Dravci, sovy a člověk  

březen 
  
 

duben 

Divadlo Kladno 
Školení finanční gramotnosti 
Velikonoční soutěž školního parlamentu 

     Den Země 

květen 
 Den Dětí – Brána jazyků 
 Dějepisná exkurze Tábor 
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červen 
Cyklovýlet 
Army muzeum 

 

 

Přehled akcí 8. tříd ve školním roce 2013/2014: 

8. A 

Měsíc Název akce 

září   

říjen 31. 10. – 1.11. Branné dny 

listopad 18. 11. Výchovný koncert – Bubnování 

prosinec 
1. 12. Vánoční trhy, 11. 12. – Návštěva muzea Karlova mostu 
19. 12. Vánoční turnaj ve florbale, 20. 12. Vánoční besídka 

leden 10. 1. Beseda o zdické poště, 15.1. Kinder tour 

únor 21. 2. Školní ples 

březen   

duben 25. 4. Den Země 

květen 19. 5. Literární kavárna 

Červen 
 9.6. Den archivů, 15. - 17. Výlet do Liberce,  
19.6. Návštěva technického muzea 

  

 

 

 8. B 

Měsíc Název akce 

září   

říjen 31.   Branné dny 

listopad 
  1.   Branné dny 
18.   Výchovně vzdělávací koncert  

prosinec 
       1.   Vánoční trhy 
     20.  Vánoční besídka 

leden 
10.   Beseda Zdická pošta 
15.   Kinder Tour koncert 

únor 21. - Školní ples 

březen   

duben 

  4.  Divadlo Kladno 
15.  Školení finanční gramotnosti 
16.  Velikonoční soutěž školního parlamentu 
25.  Den Země 

květen 30.   Den Dětí – Brána jazyků 

červen   9.   Den archivů – beseda 
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16. - 18. školní výlet Hlásná Třebáň  
19.   Turistický výlet do okolí Zdic 
24.   Army muzeum Zdice 

 

 

Přehled akcí 9. tříd ve školním roce 2013/2014: 

9. A 

Měsíc Název akce 

září   

říjen   

listopad 18. 11. Výchovně vzdělávací koncert  

prosinec 18. 12. Historická Praha – projekt 9. tříd  

leden 
15. 1. Kinder Tour Když najdeš přítele, najdeš poklad – koncert 
24. 1. Národní galerie v Praze (romantismus, realismus) 

únor 21. 2. Školní ples 9. tříd 

březen   

duben 

4. 4.  Divadelní den 
16. 4. Velikonoční soutěž školního parlamentu pro žáky 2. stupně 
25. 4. Den Země – školní projekt 
30. 4. Výlet do Lidic a Terezína  

květen 29. 5. Den dětí – projektový den Brána jazyků 

červen 
12. 6. Taneční vystoupení RAK 
20. 6. Focení tabla v přírodě  
23. – 24. 6 Závěrečný výlet v kempu Karlštejn 

 

 

9. B 

Měsíc Název akce 

září   

říjen 

Fotbalový turnaj Coca Cola Cup (vybraní žáci) 
Služba na výstavě chov. Drobného zvířectva (někteří žáci) 
Beseda o 1. svět. válce 
Branné dny 

listopad 

Futsalový turnaj (vybraní žáci) 
Florbal – Beroun (někteří žáci) 
Výchovně vzdělávací koncert – Zdice 
Návštěva ÚP Beroun 

prosinec 

Vánoční trhy 
Beseda – Zdický incident 
Praha historická, kino 
Vánoční utkání ve florbalu (někteří žáci) 

leden Kinder Tour 2013-2014 
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únor 

Okresní kolo OČJ Hořovice (vybraní žáci) 
Krypta v Resslově ulici v Praze 
Školní ples 
LVVZ (někteří žáci) 

březen 
Okresní kolo recitační soutěže (1 žákyně) 
Beseda o Lidicích  

duben 

 Divadelní den – Kladno 
Školení o finanční gramotnosti 
Krajské kolo recitační soutěže (1 žákyně) 
Den Země 
Exkurze v Terezíně a v Lidicích 

květen 

Beseda o politických procesech v 50. letech 
Pohár rozhlasu Beroun (vybraní žáci) 
Zájezd do Anglie (někteří žáci) 
Projektový den – Brána jazyků 
Atletický den 

červen 

Návštěva hornického muzea v Příbrami 
Grand Prix Beroun (1 žák) 
Beseda – Den archivu 
Vodácký výlet Berounka 2014  

 

 

ýsledky sběru bylin a pomerančové kůry 2013/2014: 

 Pomerančová kůra celkem: 68,63 kg 

o Nejvíce sebrala Stela Joudalová z 2. A – 19,5 kg 

o Nejvíce sebrala třída 2. A – 25,76kg 

 Citronová kůra celkem: 2,5kg 

 Šípky celkem: 38,5 kg 

o Nejvíce sebral Pavel Karlovský z 2. A – 8,4 kg 

 Byliny celkem: 10kg 
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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 Kopicová a Pánková. Školní parlament 

pořádal několikrát do roka bleskový sběr papíru, z  jehož výtěžku děti podpořily studium 
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jednoho z afrických dětí v adopci na dálku. Parlament také pořádal první velkou akci pro 

druhý stupeň – velikonoční hrátky, která se setkala s velkým ohlasem. Zástupci devátých tříd 

se podíleli na organizaci školního plesu. 

 

Zájezd do Anglie 2014 

Ve dnech 21. až 26. května 2014 se 31 žáků ZŠ Zdice spolu s paními učitelkami Veronikou 

Machovou a Lucií Mohlesovou vydalo za poznáním památek a kultury v Londýně a jeho okolí. 

Tento zájezd byl zprostředkován cestovní agenturou Pro Travel ve spolupráci s jazykovou 

školou Jill. Žáci navštívili všechna známá turisty navštěvovaná místa v Londýně, která se 

nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, 

Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. Prohlédli si 

muzeum voskových figurín Madame Tussaud’s a Natural History Museum. Viděli hrady 

Windsor, sídlo britské královské rodiny, Hever Castle, kde jsou nejen krásně zachovalé 

středověké místnosti, ale i pečlivě upravované zahrady se třemi bludišti a městečko 

Canterburry, jedno z nejdůležitějších míst anglického křesťanství. Vzhledem k tomu, že byli 

studenti ubytováni v anglických rodinách, měli tu největší možnost poznat jejich kulturu 

bydlení, stolování a konverzovat v anglickém jazyce. Celý výlet byl zakončen projížďkou na 

obřím kole London Eye. Zájezd byl žáky i učiteli hodnocen velmi kladně.  
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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 

 

Vánoční trhy 2013 

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). 

Celkem byla předána na účet Sdružení  částka v hodnotě 10.000 Kč. 

 

Jarní bazárek 

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

považovat za úspěšnou. Trh se konal 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 
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- 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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10. VÝSLEDKY ISPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI 
 
Ve školním roce 2013/14 provedla ČŠI kontrolu školy ve dnech 17. 18. 21. 22. října 2014. 
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného základní školou a hodnocení podmínek podmínek, průběhu a výsledku 
vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění 
školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým 
vzdělávacím programem. Předmětem kontroly bylo také získávání a anylyzování informací o 
vzdělávání žáků, o činnosti škol zapsaných do školského rejstříku. 
 
Výsledky kontrolní činnosti: 
Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů 
– řízení školy, personální podmínky a materiální předpoklady jsou na požadované úrovni. 
Finanční předpoklady umožňují činnost školy. 
Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům  
– podpora rozvoje osobnosti žáků a jejich funkčních gramotnostíje na požadované úrovni. 
Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 
 – hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků i hodnocení celkových 
výsledků vzděláváníškoly je na požadované úrovni. 
 
Inspekční zprávu s hodnocením činnosti školy v plném znění naleznete na webových 
stránkách školy. www.zszdice.cz 
 

http://www.zszdice.cz/
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11. 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. 

 

 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

 

Neproběhlo. 

13. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Do vzdělávání v rámci celoživotního učení pořádaného vysokými školami byli zapojeni pouze 
dva pedagogové školy – viz. kapitola DVPP. 

 

14. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH 
ZDROJŮ 

 

Zapojení školy do projektu Pomáháme školám k úspěchu 

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

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 
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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 tzv. 

modelových 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“. V uplynulém školním 

roce přibyly do projektu ještě tři tzv. spolupracující školy – ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ 

Dobronín a ZŠ Šromotovo z Hranic na Moravě. 

Díky projektu získáváme významnou dlouhodobou vzdělávací, materiální a personální 

podporu pro naše učitele, aby uměli co nejlépe rozvíjet každého jednotlivého žáka.  

Co nám projekt konkrétně přinesl v uplynulých dvou letech:  

- 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, čtyři 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 2014 naše škola z projektu Pomáháme školám k úspěchu získala finanční 
podporu ve výši 3.105 000,-Kč a věcný dar – kameru ve výši 76 120,- Kč. 

 

15. PARTNEŘI ŠKOLY 
 

- Domov V Zahradách Zdice 

- Fotbalový a tenisový oddíl Zdice 
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- Sbor dobrovolných hasičů Zdice 

- Soukromá ZUŠ Stella Maris 

- Kulturní komise RM Zdice a Společenský klub Zdice 

- MO Českého rybářského svazu Zdice 

- Městská knihovna Zdice 

- Sportovní oddíly při TJ Zdice 

- Státní a městská policie 

- ZO Českého svazu chovatelů Zdice 

- Základní kynologická organizace č. 635 Zdice 

- Army muzeum Zdice a Klub vojenských historických vozidel 

- Domeček – Dům dětí a mládeže Hořovice 

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

 

 
Ve Zdicích 13. 10. 2014   Zpracovala Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy 


