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1 Základní údaje o škole 

1.1 Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada  Název školy: Základní škola Dobřichovice Adresa školy: 5. května 40, 252  29, Dobřichovice IČO: 60 434 651    IZO: 000241181   Kontakty: tel: 257 711 149   fax: 257 712 551 Web: www.zsdobrichovice.cz  e-mail: stejskal@zsdobrichovice.cz Právní forma: příspěvková organizace  Vedení školy:  Ředitel: Mgr. Bohuslav Stejskal zástupce ředitele pro 1. st.: Mgr. Jana Babicová zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Eva Škvorová  Zřizovatel: Název: Město Dobřichovice Adresa: Vítova 61, 252 29, Dobřichovice Kontakt: tel: 257 712 182 fax: 257 712 241 Web: www.dobrichovice.cz  e-mail: info@dobrichovice.cz   Školská rada:  Pracuje od 25. 8. 2014 ve složení:  Zástupci pedagogů - Jindra Solničková DiS., Mgr. Jana Babicová Zástupci rodičů – Michaela Cabálková, Petra Dybalová  Zástupci obce – RNDr. Jana Hrkalová, Mgr. Eva Slavíčková      
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1.2 Charakteristika školy  Základní škola Dobřichovice je plně organizovaná škola s kapacitou 740 žáků. Je jedinou školou ve městě a kromě dobřichovických dětí ji navštěvují i žáci z okolních obcí, spádovou oblastí jsou Karlík, Lety a Dobřichovice. Poskytuje všeobecné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku v běžných a jedné speciální třídě.    
 
 
 
 
 
 
 V letošním školním roce byly otevřeny tři první třídy. Celkový počet běžných tříd školy se oproti předchozímu školnímu roku zvýšil o jednu. 

 
Třídy a žáci podle ročníků – 1. stupeň  
 

  Počet tříd Počet žáků z celku žáci 
opakující 

Celkem dívky celkem dívky 
 13 331 156 0 0 
v tom 1. ročník 3 72 27 0 0 

2. ročník 2 56 31 0 0 
3. ročník 2 56 27 0 0 
4. ročník 3 75 34 0 0 
5. ročník 3 72 34 0 0 

 

Třídy a žáci podle ročníků – 2. stupeň  
 

  Počet 
tříd 

Počet žáků z celku žáci 
opakující 

Celkem dívky celkem dívky 
Celkem 8 173 84 0 0 
 6. ročník 2 49 22 0 0 

7. ročník 2 53 29 0 0 
8. ročník 2 37 21 0 0 
9. ročník 2 34 12 2 2 

 

Školní rok: 2014/2015 
s Počet žáků celkem:       513 
s Počet tříd:    21 běžných   1 speciální 
s Počet oddělení školní družiny:    5 
s Průměrný počet žáků na třídu (bez speciálních tříd): 24,0 
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Speciální třída  
 
 Počet žáků celkem dívky 
Celkem 9 4 

v tom 1. ročník 2 1 3. ročník 4 3 5. ročník 1 0 6. ročník  2 0 
 

1.3 Materiálně – technické zajištění školy 
 Objekt školy tvoří 3 samostatné budovy. Budova prvního stupně (Raisova ulice 794), budova druhého stupně (5. května 40), každá původně o 12 učebnách a budova dílen se školním pozemkem (Ruská 10). V tomto školním roce byla do provozu uvedena nová budova druhého stupně, do které se přestěhovaly třídy 4. a 5. ročníku. Toho času je v budově k dispozici 19 učeben. Součástmi školy jsou déle školní družina s kapacitou 140 žáků a školní jídelna s kapacitou 600 jídel.  Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si pronajímá prostory Sokola Dobřichovice. Kromě učeben k výuce pracovních činností disponovala škola dalšími osmi odbornými učebnami (fyzika - chemie, zeměpis, počítačová učebna, PC učebna s knihovnou, přírodopis, kreslírna, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka). Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek, které jsou průběžně doplňovány o nové. Škola je dobře vybavena moderními učebnicemi, výukovými software a výpočetní technikou. V počítačových učebnách se nachází celkem 45 pracovních stanic, pro práci ve třídě jsou pak k dispozici další počítače – po jednom v každé třídě. Ve 22 učebnách (sedmnáct na druhém a pět na prvním stupni) se nachází interaktivní tabule.    Významnou součástí školy je školní knihovna. Ve školním roce 2014 - 2015 ji navštívilo celkem 574 žáků, kteří si vypůjčili celkem 826 knih. Knihovna byla otevřena od pondělí do čtvrtka, mezi půl druhou a půl čtvrtou.  
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NEJVÍCE si děti půjčovaly: První, Druhé a Třetí čtení, Kriminální příběhy a mini příběhy k řešení, České pohádky, Odborné přírodovědecké encyklopedie, Komiksy, Hobit, Pán prstenů, Narnie. Naše knihovna se 27. 3. 2015 taky zúčastnila Noci s Andersenem. Celá noc byla věnována stému výročí narození českého pohádkáře Jana Drdy. Škola se proměnila ve vodní říši, kde se četlo, četlo a kreslilo. Malí vodníci se zatajeným dechem sledovali pohádku O mokrosuchém štěstí.  
      

2 Přehled oborů vzdělávání  
 
 
 
         
   V tomto školním roce se v běžných třídách vyučovalo v 1. – 9. ročníku 504 žáků podle vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“, který si škola zpracovala podle svých podmínek. V jedné speciální třídě se vzdělávalo 7 žáků podle přílohy vzdělávacího programu  ŠVP ZV pro žáky s LMP, 1 žákyně podle přílohy ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální a jeden žák podle ŠVP ZV Škola pro Evropu.       

Vzdělávací programy: 
s všechny běžné třídy:  ŠVP ZV Škola pro Evropu, č.j. 279/06  
s třída S: Příloha ŠVP ZV Škola pro Evropu pro žáky s lehkým mentálním postižením 

s třída S: Příloha ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální 
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2.1 Učební plány 

 
ŠVP Škola pro Evropu – obor vzdělávání základní škola – 1. st.                                             

Vzdělávací oblast Vyučované předměty 1.  2.  3.  4.  5.  Časová dotace  Z toho disponibilní 
Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 9 9 9 8 7 42 7 
Anglický jazyk   3 3 4 10 1 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 4 23 3 
Informatika a komunikační technologie Informatika (J)     1 1  

Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 3 2 4 4 15 3 
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1  12  

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2  
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  
celkem:  20 22 24 26 26 118 14 
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ŠVP Škola pro Evropu – obor vzdělávání základní škola – 2. st.                                                 

Vzdělávací oblast Vyučované předměty 6.  7.  8.  9.  Časová dotace Z toho disponibilní dotace 
Jazyk a jazyková komunikace  

Český jazyk a literatura 5 4 5 4 18 3 
Anglický jazyk 4 4 4 4 16 4 

 Další cizí jazyk  2 3  5 5 Matematika a její aplikace Matematika 5 5 4 5 19 4 
Informatika a kom. techn. Informatika     1 1  

Člověk a příroda 
Fyzika 2 2 1 2 7 

1 Chemie   2 1 3 Přírodopis 2 2 2 1 7 Zeměpis 1 1 1 2 5 
Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 2 2 8 1 Výchova k občanství a zdraví 1 2 2 2 7 1 
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4  Výtvarná výchova 2 2 1 1 6  Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8  Člověk a svět p. Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 1 Volitelné p. Další cizí jazyk  2   2 4 4 Informatika  2   2 4 4 
celkem:  30 30 31 31 122 24 
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ŠVP Škola pro Evropu – příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením  

 Dle učebního plánu Školní vzdělávací program „Škola pro Evropu“ – příloha upravující vzdělávání žáků s LMP byli vzděláváni žáci 1. – 6. ročníku v jedné speciální třídě. Průřezová téma byla zařazována průběžně dle plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí a v rámci projektových dnů.   V předmětu prvouka se díky prostředkům získaným z projektu EU peníze školám realizovala individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů. V předmětu Anglický jazyk individualizace přinesla zvýšení kvality výuky cizích jazyků rozdělením žáků do méně početných skupin.        

Celkem hodin  22 22 22 26 26 118 Oblasti Předměty 1.  2.  3.  4.  5. Součet Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7 6+1 6+1 7+1 7+1 37 Matematika a její aplikace Matematika 4+1 4+1 4+1 5 5 25 Informační a kom. technologie Informatika - - - 1 1 2 
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 - - 6 Vlastivěda - - - 1 2 3 Přírodověda - - - 2 1 3 
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 Člověk a zdraví Tělesná výchova 3 3 3 3 3 15 Člověk a svět práce Pracovní vyučování 3 3 3 3+1 3+1 17 
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ŠVP Škola pro Evropu – příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením, 2. stupeň  
Celkem hodin   29 Oblasti Předměty 6. ročník 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 5 + 1 Anglický jazyk 1 + 1 Matematika a její aplikace Matematika 5 Informační a komunikační technologie Informatika 1 
Člověk a příroda Zeměpis 1 Přírodopis 1+1 
Člověk a společnost Dějepis 1 Občanská výchova 1 
Umění a kultura Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 1 
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví - Tělesná výchova 3 Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5 Disponibilní časová dotace Doplňovací hodina   Naše škola se řadí mezi školy se zaměřením na výuku cizích jazyků. Stěžejním jazykem je anglický jazyk. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni podle celkového prospěchu do 3 – 4 skupin v každém ročníku. Od roku 2012 se na tento předmět zvýšila hodinová dotace. Znamená to, že ve 3. a 4. třídě se vyučují 3 hodiny týdně a od 5. do 9. třídy žáci pracují s tímto jazykem 4 hodiny týdně. Kvalitu výuky na naší škole zvýšilo působení rodilého mluvčího, který vyučuje v každém ročníku od 6. do 9. vždy jednu hodinu týdně. V tomto školním roce byla o přítomnost rodilého mluvčího obohacena i výuka druhého cizího jazyka a to ve výuce němčiny a francouzštiny. 
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V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu pro žáky s LMP s časovou dotací dvě hodiny týdně.  
Cílem jazykové výuky je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. V letošním roce měli žáci možnost porovnat si své jazykové znalosti mezi sebou prostřednictvím srovnávacích testů, které se konaly v listopadu a v dubnu. Výsledkem jsme zjistili, že žáci jsou správně zařazeni do skupin své úrovně a druhé kolo testů též potvrdilo znalostní vzestup. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. V hodinách se děti seznamují s historií, kulturou, geografií, hospodářstvím apod.. Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Letos se konal pravidelný týdenní lyžařský výcvik v Alpách společně se školou z Eschwege.  

Žáci, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, si mohou v šesté třídě rozšířit své vědomosti o německý nebo francouzský jazyk v rámci povinně volitelného předmětu s časovou dotací dvě hodiny v šesté třídě. Takto zvolený další jazyk se od sedmého ročníku stává povinným dle úprav v RVP ZV od 1. 9. 2013. Nařízením ministerstva školství se měnil Rámcový vzdělávací program v tom smyslu, že zavedl povinnost vyučovat další cizí jazyk v rozsahu 6 hodin během druhého stupně ZŠ. Letos si vybírali všichni žáci, kteří druhý jazyk dosud neměli, ze tří dalších cizích jazyků – němčiny, francouzštiny a ruštiny, které pak kromě angličtiny studují od šesté do deváté třídy. Hodinová dotace těchto jazyků jsou 2 hodiny týdně, takže celkem 8 hodin na druhém stupni. Aby žáci 9. tříd splnili předepsaný počet hodin, měli druhý jazyk 3 hodiny týdně.  



 
 

 13  

 

Německý jazyk mají možnost prakticky využít při spolupráci s německou partnerskou školou v Eschwege. Francouzský jazyk uplatní v praxi díky tomu, že Dobřichovice mají jako partnerskou obec Villieu Loyes Mollon, jejíž občané jezdí každé dva roky do Dobřichovic a v mezidobí jezdí naši občané a žáci naší školy do Francie. Tam jsou ubytováni v rodinách, kde je jim připraven bohatý program.   
2.2 Kroužky a zájmová činnost Počet kurzů organizovaných přímo školou se soustavně snižuje vzhledem k tomu, že v Dobřichovicích a okolí je v současné době mnoho organizací zabývajících se mimoškolní činností. Škola ve svých prostorech umožňuje těmto organizacím pořádat tuto činnost. Škola sama organizovala či spoluorganizovala v tomto školním roce tyto zájmové kurzy a semináře.  
s Hrátky s angličtinou 
s Angličtina s rodilým mluvčím 
s Zumbatomic, Taneční kroužek 
s Základy španělského jazyka 

s Počítače 
s Náboženství 
s Přírodovědný klub 
s Grafomotorika  Celkem kurzy navštěvovalo 92 dětí.    

2.3 Školní parlament  Žákovský parlament se skládá ze zástupců 4. - 9. tříd, kteří jsou voleni vždy na         1 školní rok. Parlament se scházel přibližně jednou za dva měsíce. Žáci se vyjadřovali k nejrůznějším problémům školy, vedli diskuze, zorganizovali tři soutěže pro děti v odpoledních hodinách (turnaj v kopané – 2x a florbalu).     
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3 Popis personálního zabezpečení činnosti školy 
     Nepedagogičtí zaměstnanci      
Nepedagogičtí zaměstnanci  
 Školní jídelna Správní zaměstnanci 
Fyzický počet 6 16 
  
Hospodářka školy Ing. Zuzana Klimešová 
Účetní Patricie Urbanová 
Vedoucí školní jídelny Jana Sochacká 
Školnice Ing. Hana Kráslová   
Pedagogičtí zaměstnanci  

 učitelé vychovatelé asistenti ped. 

Fyzický počet 35 5 2 
  
Seznam pedagogických zaměstnanců školy:  
Jméno a příjmení Funkce Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Bohuslav Stejskal ředitel VŠ M – F 
Mgr. Eva Škvorová zástupce ředitele 2. st. VŠ Fj – Vv 
Mgr. Jana Babicová zástupce ředitele 1. st. VŠ spec. 
Mgr. Iveta Černá učitelka VŠ 1. stupeň 
Bc. Klára Drobná vychovatelka VŠ ŠD 
Mgr. Radka Habešová učitelka VŠ Čj – Ov 
Eva Haňkovská vychovatelka SŠ ŠD 
Mgr. Kateřina Hejná učitelka VŠ Aj, spec. 
Ing. Jan Hájek učitel VŠ bez aprob. 
Jana Janoušová vychovatelka SŠ ŠD 

Školní rok: 2014/2015 
s Počet pedagogických pracovníků celkem:   40                   
s  z toho ve školní družině     5 
s Počet správních zaměstnanců celkem:  16  
s Počet zaměstnanců ve školní jídelně:  6      
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Mgr. Taťána Kaločová učitelka VŠ 1. stupeň 
Mgr. Lucie Křemenová učitelka VŠ M – Z 
Mgr. Jana Klimtová učitelka, VP VŠ Čj – Ov 
Mgr. Lucie Kneidlová učitelka VŠ Pp – Tv 
Ing. Hana Kráslová učitelka VŠ Aj 
Bc. Kateřina Kubásková učitelka SŠ (stud. VŠ) Aj, spec. 
Mgr. Lenka Kustošová učitelka VŠ spec. 
Mgr. Dita Laudová učitelka VŠ 1. stupeň 
Jana Macelová učitelka SŠ bez aprob. 
Mgr. Božena Musilová učitelka           VŠ                  1.stupeň 
Soňa Nečesaná učitelka (studující) SŠ spec.ped. 
Mgr. Marie Nováková učitelka VŠ Čj – Vv 
Mgr. Hana Ohnůtková učitelka VŠ M - F 
PhDr. Marcela Oujiřová učitelka VŠ M – Ch 
Mgr. Daniela Paletová učitelka VŠ 1. stupeň 
Michael Prentice učitel VŠ Aj bez apr. 
Mgr. Anna Skotáková učitelka VŠ M – F 
DiS. Jindra Solničková učitelka vyšší odb. bez aprob. 
Bc. Marie Solničková učitelka, VP VŠ Fj - Ov 
Mgr. Miloslava Spilková učitelka VŠ Pv 
Mgr. Irena Syblíková učitelka VŠ D – Rj 
Eliška Šulcová ved. vychovatelka SŠ (stud. VŠ) ŠD 
Mgr. Hana Švédová učitelka VŠ 1. stupeň 
Mgr. Hana Tomšíková učitelka VŠ Z – Rj 
Mgr. Hana Tuháčková učitelka VŠ 1. stupeň 
Mgr. Jana Vejvodová učitelka VŠ 1. stupeň 
Pavla Vosáhlová vychovatelka SŠ ŠD 
Mgr. Petra Vitoušová učitelka VŠ 1. stupeň 
Mgr. Lucie Wladařová učitelka VŠ Aj - Vv    
Aprobovanost výuky Předměty s nejvyšší aprobovaností: Čj, M, Př, D, Pč, F, Vv, Ch, Fj , Hv - 100%. Z hlediska kvalifikovanosti lze říct, že s postupem doby se aprobovanost stále zvyšuje. Neaprobovaně vyučované hodiny jsou především všechny hodiny, které mají ve svých úvazcích výše uvedení pracovníci bez náležitého vzdělání. Většinou se jedná o Aj, ale vzhledem k tomu, že tito učitelé nemají velké úvazky, nemají velký vliv na celkovou aprobovanost. Důvody neaprobovanosti výuky jsou následující: 

s pro daný předmět je velmi obtížné získat aprobovaného učitele  
s pedagog vyučuje předmět na velmi vysoké úrovni, přestože nemá příslušnou aprobaci 
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Zaměstnanci na mateřské dovolené  
Mgr. Lenka Košťálová 
Mgr. Lucie Křemenová 
Bc. Marie Solničková  
Ustanovení metodických orgánů školy  
Název Vedoucí 

Metodické sdružení 1. stupně Mgr. Božena Musilová 
Předmětová komise českého jazyka Mgr. Jana Klimtová 
Předmětová komise matematiky PhDr. Marcela Oujiřová 
Předmětová komise zeměpisu Mgr. Lucie Křemenová 
Předmětová komise Tv Mgr. Lucie Kneidlová 
Předmětová komise anglického jazyka Ing. Hana Kráslová 
Předmětová komise výchovy k občanství Mgr. Irena Syblíková 
Protidrogový koordinátor a metodik prevence Ing. Hana Kráslová 
Koordinátor EVVO Mgr. Hana Tomšíková Mgr. Lucie Kneidlová 
Koordinátor IT Ing. Jan Hájek 
Výchovné poradenství Mgr. Jana Klimtová 
 Předmětové komise a metodické sdružení se scházejí nejméně 3x ročně.    
3.1 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 DVPP podporuje zkvalitnění pedagogické práce ve škole. Získaných znalostí       z kurzů, seminářů i dalších forem studia využívá škola při realizaci ŠVP, při 
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zavádění nových metod a forem práce do výuky i při práci na školních projektech. Nové poznatky a zkušenosti získané dalším vzděláváním jsou i výchozím bodem pro postupnou realizaci a aktualizaci strategického plánu rozvoje školy. Učitelé své poznatky a zkušenosti nabyté studiem předávají svým kolegům. Vedení školy organizuje společné vzdělávací akce a vysílá jednotlivé pedagogy podle oblastí        a témat, která jsou potřebná pro realizaci školního vzdělávacího programu. Jedná se především o témata z oblasti modernizace pedagogického procesu, obecnějších pedagogicko-psychologických dovedností, prožitkové pedagogiky, či práce s třídou. Ve školním roce 2014/2015 se zapojili do DVPP všichni učitelé.  Mnoho kurzů, které absolvují naši učitelé, jsou pro účastníky zdarma (hrazené prostřednictvím EU), nicméně financování DVPP tvoří v rozpočtu školy velkou částku. Škola investovala do DVPP v tomto školním roce 57 000,- Kč. Problémem je také to, že vzdělávací akce probíhají v pracovní době a tudíž škola musí vynakládat další mzdové prostředky na suplování, které ovšem nejsou nikým hrazeny. Nemalé finanční prostředky věnuje škola taktéž nákupu odborné literatury, včetně odborných učitelských a předmětových periodik.  Hodnocení DVPP Pedagogičtí pracovníci hodnotí jednotlivé akce z hlediska využitelnosti pro další práci číselnou řadou 1-5 (1 je nejlepší). Hodnocení akcí je součástí Seznamu absolvovaných školení.  
Seznam absolvovaných školení 
 
Název školení Účastníků Hodnocení 

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a 
efektivnímu učení 
 

1 1 
Dílna čtení, RWCT 5 1 
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické 
pracovníky 
 

34 1 
   
Prevence ve škole - co dělat, když… 
 

1 1 
Uplatnění zdravotní tělesné výchovy v hodinách tělesné 
výchovy 

1 1 
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Konference pro učitele 
 

1 1 
Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a 
SŠ běžného typu 
 

1 1 
Evropský preventivní projekt EU-Dap, Program Unplugged 
 

1 1 
Český jazyk činnostně v 1. ročníku 
 

1 1 
Roztoky a vypočtené úlohy v chemii 
 

1 1 
Zdravotník zotavovacích akcí 
 

1 1 
Jak užít transakční analýzu ve třídě 
 

1 1 
Angličtina pro pedagogické pracovníky 
 

1 1 
Školní systemické konstelace - jak nevyhořet 
 

1 1 
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ, Kreslení pravou mozkovou 
hemisférou, zvířata 
 

1 3 
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ, Kreslení pravou mozkovou 
hemisférou, portrét 
 

1 1 
 
 
 

  
4 Údaje o žácích  Vývoj počtu dětí na zařízení za posledních 19 let:
1995/96 – 307 1996/97 – 344 1997/98 – 358 1998/99 – 378 1999/00 – 407 2000/01 – 406 2001/02 – 408 

2002/03 – 425 2003/04 – 415 2004/05 – 409 2005/06 – 411 2006/07 – 421 2007/08 – 440 2008/09 – 446 

2009/10 – 453 2010/11 – 472 2011/12 – 482 2012/13 – 483 2013/14 – 494 2014/15 – 513 
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4.1 Zápis k povinné školní docházce  Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 proběhl v úterý 2. 2. 2015 od 14.00 do 19. hodin. Pro časové zefektivnění byl letos opět zaveden systém online rezervací s možností objednat se na konkrétní termín.  Vzhledem k rozšiřující se kapacitě školy jsme pro nadcházející školní rok mohli přijmout děti do tří tříd. Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšily všechny paní učitelky z prvního stupně. Žáci 9. tříd pomáhali při organizaci a starali se o děti, které čekaly, až na ně přijde řada. U zápisu děti plnily různé úkoly, které prověřily, jak jsou pro školu zralé  a připravené.        
4.2 Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků 
Stupeň hodnocení prospěchu  
prospěl s vyznamenáním                                    331 
prospěl                                    179 
neprospěl                                       3 
nehodnocen  0   
Stupeň hodnocení chování  
velmi dobré  504 
uspokojivé 3 
neuspokojivé 6  

Zápis 2014: 
s Počet prvních tříd:       3 
s Počet přijatých žáků:      82 z toho počet dětí po odkladu školní docházky:  14 
s Počet odkladů pro školní rok 2015/2016:   16 



 
 

 20 

V průběhu školního roku proběhlo ve škole následující testování. 
s SCIO Stonožka v 5. ročníku. Testování proběhlo v předmětech matematika a český jazyk a zjišťování Obecných studijních předpokladů. V českém jazyce jsou výsledky naší školy nadprůměrné, máme lepší výsledky než 80% zúčastněných 
škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V matematice jsou výsledky naší školy nadprůměrné, máme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z Českého jazyka a testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
s Profi testy pro zájemce z 9. třídy. Provedla je školní psycholožka přímo ve škole. Po vyhodnocení byli rodiče i žák pozváni k předání výsledků testování na osobní konzultaci.  
s Srovnávací testy AJ – děti 4. – 9. tříd porovnaly své znalosti z angličtiny napříč skupinami. 

K volbě povolání využívali žáci v průběhu 8. a 9. ročníku konzultace s výchovným poradcem, půjčování příruček, materiály na nástěnce, ve třídě, účastí na besedě na úřadu práce pro žáky současných 8. tříd. Rodiče žáků 9. třídy byli             o způsobu přijímacího řízení a aktuální nabídce škol informováni na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek školy.   
4.3 Úspěchy v soutěžích a olympiádách  
 

Soutěž 
Nohejbal 

Kolo 
okresní 

Umístění 
1. 

Jméno, třída 
Žáci 2. stupně 

Dějepisná olympiáda 
 

okresní 4. A. Marie Vaňková, 8. B 
Olympiáda v Aj okresní  1. Kateřina Hainzová, 9. A  
Olympiáda v Aj okresní  2. Adéla Škvorová, 7. A  
Vybíjená okresní 5.  žáci 1. stupně 

Atletický trojboj okresní 3. žáci 1. stupně 

Helpíkův pohár krajské 4., 7.  žáci 5. tříd 
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4.4 Výsledky přijímacího řízení 
 Umístění žáků na střední školy ve školním roce 2014/2015  
9. ročník: celkem 34 žáků, všichni přijati - na střední školy s maturitními obory bylo přijato 27 žáků, z toho na gymnázia    8 žáků - na střední školy s učebními obory bylo přijato 7 žáků    Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení.  
Víceletá gymnázia: 

z 5. tříd: přihlášeno 13, přijato 7   
ze 7. tříd: přihlášeno 17, přijato 8 
 

5 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

5.1 Zapojení školy do mezinárodních aktivit  
 

s Lyžařský výcvik a výměnný program s německou školou v Alpách  Na přelomu ledna a února byli naši žáci na lyžařském výcviku v rakouských Alpách. Vedoucími byli p. ředitel Stejskal, pí. uč Seidlerová, pí. uč. Kneidlová a pí. Klimešová. V březnu, na tomtéž místě v rakouském Pruggernu (oblast Schladming), se sešli žáci naší školy se skupinou dětí z partnerské školy v Eschwege. Strávili tam společný týden nejen pro zkvalitnění lyžařských umění, ale též, aby si procvičili německou a anglickou konverzaci. Letos se setkání zúčastnil i rodilý mluvčí – asistent v hodinách německého jazyka.   
s Výměnný program s francouzskou školou  Dobřichovice mají jako partnerskou obec Villieu Loyes Mollon, jejíž občané jezdí co dva roky do Dobřichovic a v mezidobí jezdí naši občané a žáci naší školy do 
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Francie. Tam jsou ubytováni v rodinách a je jim připraven bohatý program. Letos byli naši žáci ve Francii.  
s Jazykový kurz Brighton  Byl organizován v květnu vyučujícími paní učitelkou Kráslovou a paní učitelkou Wladařovou. 39 žáků z 5. – 9. tříd naší školy mělo možnost kromě prohlídky Londýna a měst Portsmouth a Arundel také absolvovat třídenní dopolední kurz výuky angličtiny. Zájezd měl velmi kladný ohlas a přivedl žáky k poznání, že učit se cizím jazykům je nutná a výhodná životní investice.  

5.2 Projekty školy 
 Ve školním roce 2014/2015  byly na 1. stupni organizovány pravidelné akce jako výuka plavání pro 2. a 3. ročník v Berouně, bruslařský kurz – 4. a, b, c v Černošicích, sběr víček a papíru.   Kromě těchto společných akcí děti navštívily řadu divadelních představení, koncerty, výstavy, muzea, účastnily se Hoblinkových dílen, kde se učily pracovat se dřevem a nezapomněli jsme ani na charitativní akce – letos jsme také během Stonožkového týdne malovali přání k Vánocům pro mezinárodní organizaci On your feet. 
Další projekty a akce na 1. stupni:   
s Vánoční zpívání 
s Vánoční trhy  
s Les ve škole - škola v lese 
s Projekt „Stromy“  
s Oslavy narozenin dětí 
s Recitační soutěž 
s Vycházky do přírody 

s Kurz první pomoci (Helpík) – 5. ročník 
s Interaktivní představení v anglickém jazyce  
s Tříkrálové koledování, S třída 
s Dobřichovické hudební jaro 
s Barevný týden  
s Noc s Andersenem  
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Na druhém stupni se uskutečnily tyto projekty a akce: 

s Projekt Osobnostní a sociální výchova – všechny ročníky II. stupně. Aktivity zaměřené na rozvíjení koordinace, kompetice a kooperace proběhly v prvním týdnu v září ve třídních kolektivech. 
s Rozumíme penězům – v rámci projektu finančního vzdělávání absolvovali v průběhu školního roku žáci 8. a 9. tříd celkem 8 projektových dnů  
s Březen měsíc knihy  
s Pozorování zatmění Slunce  
s Branný den - následoval po vzájemném proškolení žáky (podle ročníků rozděleni na stanoviště: topografie, zasažení el. proudem, požár a povodeň, zasažení chemickou látkou, zdravověda) a následném poučení pedagogem (proškolení o bezpečnosti při branném cvičení, nastudování trasy podle mapy, organizace skupin), již druhým rokem se zapojili i žáci 5. tříd 
s Vánoční trhy – 8. ab, prodej výrobků vzešlých z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností, který organizují děti za podpory učitelů. Výtěžek je tradičně věnován podpoře charitativních projektů. 
s Absolventská slavnost – slavnostní zakončení docházky na základní školu, 9.  
s Klub mladých diváků – 7. - 9. ročník. Možnosti shlédnout divadelní představení v rámci KMD využívalo letos 24 žáků  
s Sportovní den – pro 5. - 9. ročník organizován žáky 9. ročníku ve spolupráci s třídními učitelkami a Sokolem Dobřichovice nabídl žákům II. stupně i letos možnost zasoutěžit si za třídu v míčových hrách (volejbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená, pétanque) 
s Dobřichovická míle – letos se uskutečnil již 17. ročník tradičního běhu s účastí přibližně 300 závodníků. Součástí byl bohatý doprovodný program (příloha č. 7). 
s Sběr papíru a víček z PET lahví – probíhal v průběhu celého školního roku. Vysbírané peníze použili žáci I. stupně na zakoupení nové prolézačky na školní zahradu, třídy II. stupně si peníze spoří např. na výlety či na absolventskou slavnost. 
s Projekt třídění odpadů Pomozme Popelce  
s Úřad práce – žáci 8. a 9. tříd – seznámení se s možnostmi úřadu, testy zaměřené na volbu povolání. 
s Beseda s bývalými absolventy, nynějšími studenty 1. ročníků SŠ, kteří mluví o svých zkušenostech nováčka na střední škole.  
s Žáci 8. a 9. třídy SI – návštěvy dnů otevřených dveří středních škol. 
s Exkurze do čističky odpadních vod (žáci 8. a 9. tříd), do SPŠCHT (9. roč.). 
s Školy v přírodě  
s Vyprávění o životě rodiny za 2. světové války  
s Planetárium Praha, program Noční obloha – 6. AB 
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s Planetárium Praha, program Pohyby Země – 5. tř. 
s Fata morgana, skleník Botanické zahrady, expozice tropických motýlů, 6. tř. 
s  „Stonožkový týden“ – děti se zapojily do výroby vánočních přání; výtěžek z prodeje je věnován na charitativní účely 
s Výstava Vánoce trochu jinak – výstava v Modrém domečku, Řevnice, S1  
s Účast na hokejovém utkání Švýcarsko – Německo v O2 aréně  
s Exkurze do Pivovaru Plzeň, 9.tř 
s Beseda s Tomášem Slavatou (7. – 9. roč.) 
s Projekt EDISON – zahraniční studenti ve výuce  
s Fyzikální soutěž „O klobouk kouzelníka Pokustóna“  
s Profi testy pro zájemce z 9. třídy 

 
Projekty školní družiny: 
 
 
s září – NAŠE ŠKOLA, NAŠE RODINA 
s říjen – KRÁSY PODZIMU  
s listopad – KDYŽ PŘÍRODA USÍNÁ 
s prosinec – TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 
s leden – MRÁZ ČARUJE 
s únor – VE ZDRAVÉM TĚLĚ ZDRAVÝ DUCH 
s březen – JARNÍ PROBOUZENÍ, VELIKONOCE 
s duben – MĚSÍC S POHÁDKOU 
s květen – JÁ A MŮJ SVĚT 
s červen – CESTA KOLEM SVĚTA 
 Školní družina v prvním pololetí pracovala v 5 odděleních. Kapacita během roku byla plně využita. Školní družinu využívalo 140 žáků.    
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5.3 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
         
Konkrétní akce, které pomáhají k předcházení patologických jevů:  

s říjen 2014 – leden 2015 – aktivity se školní psycholožkou rozvíjející respektující chování ve třídních kolektivech  
s říjen 2014 – květen 2015 (12 lekcí) – program primární prevence UNPLUGGED pro žáky 6. tříd  
s listopad 2014 – jednohodinová představení v jednotlivých třídách 1. – 3. ročníku na téma šikana, její způsoby řešení a pomoc  
s červen 2015 – dvouhodinová přednáška o riziku komunikace na internetu pro žáky 6. – 8. tříd  
Tyto akce jsme mohli uskutečnit také díky grantu z Obecního Úřadu Dobřichovice 
určeného přímo na primární prevenci.  Škola se zaměřuje na co nejširší spolupráci s rodiči. O problematickém chování žáka je rodič vždy urychleně informován prostřednictvím sdělení v ŽK, či přímo konzultací s pedagogem a metodikem primární prevence. Rodičům nabízíme též kontakt na Středisko výchovné péče v Praze, kam již několik rodin dochází na terapie. Tato aktivita je rodiči hodnocena velice pozitivně. Žáci devátých ročníků se aktivně podíleli na dění a akcích školy – spoluúčast na zdárném průběhu Dne otevřených dveří, příprava absolventské slavnosti, 

s semináře primární prevence ve spolupráci se školní psycholožkou 
s uzamykatelnými šatními skříňkami se utvořilo maximální soukromí žáka 
s finanční podílení žáků na ničení školního majetku 
s každodenní monitorování chování žáků, zaměřené na vytipovaného jedince či skupiny 
s cílená komunikace s žáky při řešení sebemenšího konfliktu 
s cílená výuka v hodinách VOZ a třídnických hodinách 
s spolupráce s policií 
s v případě závažnějšího přestupku je přizvána městská či státní policie 
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branného cvičení, sportovního dne. Svou pomocí tak přispěli k hladkému průběhu všech školních akcí. Velmi nám pomáhá výchovný řád, který jsme vytvořili na základě neustále přetrvávajících problémů na naší škole. Tím, že se žáci finančně podílejí na náhradě škody za zničený nábytek, ubylo zničených lavic i jiného majetku školy. Ale je potřeba, aby tento stav neustále hlídali samotní učitelé a ihned případné škody hlásili a řešili.   Účastníme se sportovních soutěží pořádaných v našem okrese Praha – západ. Též pořádáme akce s kulturně vzdělávací tématikou - Vánoční a Velikonoční trhy, Klub mladého diváka, školy v přírodě na konci školního roku.  
5.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)      V tomto školním roce bylo formou skupinové integrace v jedné speciální třídě vzděláváno 9 žáků. V běžných třídách bylo integrováno celkem 14 žáků s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami. Každému žákovi byl učitelem daného předmětu vypracován individuální vzdělávací plán, který byl konzultován se školní psycholožkou a výchovným poradcem. Poté s ním byli seznámeni rodiče a žák. Práce s integrovanými žáky i se žáky ve speciálních třídách byla v průběhu školního roku kontrolována při hospitacích vedením školy, předsedy předmětových komisí a členů ČŠI. Spolupráce se školní psycholožkou obnášela konzultace s vyučujícím, žáky          i rodiči.  Vyšetření probíhají na základě souhlasu zákonných zástupců ve vyhrazené 

s Ve školním roce 2014/15 bylo se SVP evidováno:    na 1. stupni 43 žáků                      na 2. stupni 49 žáků   
s z toho integrovaných žáků:  14 1. stupeň   5   2. stupeň      9  
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místnosti přímo ve škole. Ve škole nadále pracovala Mgr. Jana Pelinka Doksanská. Zaměřila se hlavně na pozorování žáka přímo při práci ve třídě, případně sledování vztahů ve třídě. Dále prováděla vyšetření při podezření na specifické poruchy učení. Pokud se potvrdilo, předala podklady pedagogicko-psychologické poradně, která je oprávněna posuzovat např. nárok dítěte na integraci.  U integrovaných dětí je důraz kladen zejména na spolupráci rodičů se školou a na individuální nápravy, které na naší škole vede p. uč. Černá.  Naše škola stále spadá pod PPP Beroun, Králův Dvůr, Plzeňská 90. Naším konzultantem je i nadále Mgr. Lívancová. Ta také spolupracuje s naší školní psycholožkou. Nevýhodou pro rodiče i žáky je horší dostupnost poradny než dříve v Praze 5. Ve škole nadále pracovala Mgr. Jana Doksanská – každé úterý. Zaměřila se hlavně na pozorování žáka přímo při práci ve třídě, případně sledování vztahů ve třídě.  Dále prováděla vyšetření při podezření na specifické poruchy učení. Pokud se potvrdilo, předala podklady pedagogicko-psychologické poradně, která je oprávněna posuzovat např. nárok dítěte na integraci.  Rodiče se mohou k paní Doksanské objednat na konzultace sami, a tím využít jejích služeb podle svých potřeb. Ve škole pracovaly 2 asistentky pedagoga. Jejich zapojení probíhalo v rámci speciální třídy s ŠVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením a jedné první třídy. Poskytovaly individuální pomoc žákům v průběhu výuky, zejména při zprostředkování učební látky a při zajišťování materiálního vybavení dětí podle pokynů pedagoga. Dále pomáhaly při výchově dětí, upevňování jejich sociálních, pracovních a hygienických návyků a při pohybové aktivizaci. V neposlední řadě se podílely na vytváření a zaškolování práce s pomůckami, výrobě pracovních listů      a učebních pomůcek.  
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5.5 Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy 
 

s Pedagogicko - psychologická poradna: Škola je nyní v kontaktu s PPP Beroun, Králův Dvůr, Plzeňská 90. Naším konzultantem je i nadále Mgr. Lívancová. Ta také spolupracuje s naší školní psycholožkou. 
s Klub přátel školy: organizoval maškarní bál pro děti, členové klubu pomáhali při organizaci Dobřichovické míle 
s Pěvecký sbor Chorus Angelus, Kámo klub a rodinné centrum Fabiánek: Celoročně poskytovala škola partnerským organizacím prostory k realizaci jejich činnosti s dětmi a seniory. 
s Úřad práce: Žáci 8. a 9. tříd byli na exkurzi seznámení s možnostmi úřadu       a současného pracovního trhu. Díky testům zaměřeným na volbu povolání se pak lépe orientovali při výběru střední školy. 
s Den otevřených dveří: Nabídl široké veřejnosti možnost podívat se na běžné vyučování během celého dne. Učitelé se žáky si připravili přehlídku prací, představení a prezentace.  
s Společné tvořivé dílny rodičů a dětí ve školní družině. 
s Konzultační hodiny pro rodiče: Byly k dispozici každý čtvrtek. Po předchozí domluvě s vyučujícím měli rodiče možnost po celý školní rok získávat aktuální informace o prospěchu i chování svého dítěte ve škole.   
s Třídní schůzky: Probíhají jednou za pololetí.   
s Webové stránky školy: Poskytují veškeré informace o průběhu dění ve škole aktualizované minimálně 3x týdně.  
s Články v místním tisku (každý měsíc): Nabízí informace o plánovaných           i uskutečněných akcích ve škole.  
s V červnu 2015 proběhla ve škole anketa, která měla za cíl zjistit názory rodičů na práci školy.    
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6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

 Ve dnech 20. – 23. 10. 2014 prováděla ČŠI pravidelnou komplexní inspekční činnost v naší škole. Inspekci provádělo pět členů inspekčního týmu. Zkontrolovali veškerou školskou dokumentaci včetně účetnictví a dále hospitovali v třiceti hodinách (téměř u všech učitelů). Výsledkem této činnosti je zápis z kontroly, který je veřejný a na našich webových stránkách uvedený ve zkrácené verzi. Základní závěry: 
s škola hospodárně využívá finanční prostředky státního rozpočtu, personální obsazení, materiální a systém řízení mají standartní úroveň a umožňují plně realizovat školní vzdělávací program 
s škola na požadované úrovni poskytuje vzdělávání, žáci získávají znalosti a vědomosti v žádoucím rozsahu, učitelé systematicky podporují rozvoj jejich osobnosti 
s výsledky vzdělávání žáků umožňují jejich úspěšný přechod na vyšší stupeň vzdělávání, prokazované vědomosti a dovednosti žáků odpovídají cílům stanovených ve školním vzdělávacím programu 
s nadstandartní prostorové podmínky 
s vybavení didaktickou a počítačovou technikou podporuje aktivní zapojení žáků do výuky 
s dobrá vybavenost moderními učebnicemi, výukovým softwarem a reprodukční technikou 
s škola je otevřená a podporuje vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 
s kladné hodnocení učitelů – stanovení cíle hodiny, koordinace činnosti žáků, jasné a srozumitelné pokyny, rozvíjení komunikační gramotnosti, rozvoj logického myšlení, pochopení mluveného projevu, individuální podpora slabším, průběžná zpětná vazba, podpora aktivního učení, nadprůměrné podnětné prostředí a užívání učebních pomůcek 
s příznivé vnitřní klima školy  

Pozitiva 
 
s Splňuje podmínky bezbariérovosti 
s Nadstandartní prostorové podmínky 
s Disponuje dostatečným počtem odborných pracoven s kabinety 
s Rozsáhlý pozemek s kuchyňkou 
s Prostory pro nenáročné aktivity umožňují dětem relaxaci 
s Učebny i odborné pracovny splňují bezpečnostní požadavky 
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s Vybavení didaktickou a počítačovou technikou podporuje aktivní zapojení žáků do výuky 
s Vyučující mají odpovídající pracovní podmínky 
s Dobrá vybavenost moderními učebnicemi, výukovým softwarem a reprodukční technikou 
s Řada pomůcek vznikla na základě kreativity pedagogů 
s Efektivní využívání materiálně technického vybavení během inspekce 
s Škola má k dispozici školního psychologa 
s Členové sboru jsou schopni vzájemné komunikace i týmové práce 
s Systém DVPP podporuje rozšiřování odborných vědomostí a dovedností pedagogů 
s Cílené zaměřování na modernizaci pedagogického procesu prožitkovou pedagogikou a prací se třídou 
s Všichni učitelé se zapojili loni do DVPP 
s Kvalitní podpora začínajících učitelů 
s Přijímání účinných opatření v personální oblasti 
s Řídící pracovníci se zřejmými organizačními a pedagogickými schopnostmi provádí přiměřenou kontrolní i hospitační činnost podle plánu 
s Organizace činnosti školy je v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
s Pracovní náplně a zařazení pracovníků školy vymezují jasně jejich pravomoci a povinnosti 
s Účinný systém pravidelného hodnocení pracovníků umožňuje také jejich sebereflexi 
s Interní informační systém dostatečně zajišťuje osobní kontakt pracovníků 
s Škola hospodárně využívá finanční prostředky státního rozpočtu 
s Personální obsazení, materiální a systém řízení mají standartní úroveň a umožňují plně realizovat ŠVP 
s Škola zveřejňuje včas a obvyklým způsobem vzdělávací nabídku, podmínky a termíny zápisu žáků 
s Pravidelná informovanost rodičů o své činnosti 
s Přijímání žáků dle platné legislativy 
s Škola je otevřená a podporuje vzdělávání žáků se SPU 
s Speciální třída s LMP 
s Individuální integrace v běžných třídách dle IVP 
s Pomoc školního psychologa a asistentů pedagoga 
s Učitelé zohledňují při hodinách individuální podporu žákům s IVP 
s Kladné hodnocení práce s integrovanými žáky a i s žáky ve spec. Třídě 
s Disponibilní hodiny jsou využívány v souladu se zaměřením školy 
s Systém podpory funkčních gramotností žáků je kladný – dobré rozvíjení čtenářské a komunikativní dovednosti, čtení s porozuměním 
s Možnost volby čtyř jazyků 
s Jazykové zájmové kroužky 
s Mezinárodní výměny žáků a mezinárodní projekty 
s Lyžařský výcvik s partnerskou školou 
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s Rozdělení žáků na jazyky do menších skupin 
s Navýšení počtu hodin anglického jazyka, rodilý mluvčí – zvýšená kvalita výuky 
s Přírodovědná gramotnost – úspěšné začlenění principů environmentálního vzdělávání 
s Kladné hodnocení projektu Pomozme Popelce 
s Finanční vzdělávání – Rozumíme penězům 
s Žákovský parlament pozitivně ovlivňuje dění ve škole 
s Ke zlepšení vnitřního klimatu přispívají školy v přírodě 
s Rozvíjení informační gramotnosti účinně podporuje činnost školní knihovny i obsah webových stránek školy 
s Kladné hodnocení učitelů – stanovení cíle hodiny, koordinace činnosti žáků, jasné a srozumitelné pokyny, rozvíjení komunikační gramotnosti, rozvoj logického myšlení, pochopení mluveného projevu, individuální podpora slabším, průběžná zpětná vazba, podpora aktivního učení, nadprůměrné podnětné prostředí a užívání učebních pomůcek 
s Aplikované vyučovací metody vedly k naplňování stanovených cílů 
s Žáci uplatňovali získané konkrétní vědomosti a znalosti, efektivně využívali velké množství podnětných pomůcek, ovládali a účelně používali matematickou symboliku, dodržovali pravidla chování 
s Starší žáci byli schopni prezentovat své názory, vést diskuzi a řešit úkoly z praxe 
s Vzájemná úcta a kladné vztahy mezi žáky a učiteli a dobrá spolupráce mezi nimi 
s Škola na požadované úrovni poskytuje vzdělávání, žáci získávají znalosti a vědomosti v žádoucím rozsahu, učitelé systematicky podporují rozvoj jejich osobnosti 
s Hodnocení - škola poskytuje objektivní přehled o úrovni znalostí žáka 
s Využívání srovnávacích testů – SCIO, nadprůměrné hodnocení žáků 9. ročníku 
s Srovnávací testy z Aj s dobrými výsledky 
s Podpora výuky cizích jazyků 
s Účelnost průběžného DVPP pro podporu naplňování ŠVP 
s Příznivé vnitřní klima školy 
s Dobrá práce v oblasti primární prevence 
s Projektové vyučování 
s Výsledky vzdělávání žáků umožňují jejich úspěšný přechod na vyšší stupeň vzdělávání, prokazované vědomosti a dovednosti žáků odpovídají cílům stanovených v ŠVP 
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Negativa 
 
s 8 pedagogů v současné době nekvalifikovaných 
s Chybí vzdělání koordinátorovi IT a metodikovi prevence  
s Fluktuace učitelů 
s Činnost poradních orgánů (pedagogická rada, metodické sdružení) není plně efektivní – zápisy 
s Školní řád – verze v ŽK a ve škole neměly shodné znění – nedostatky odstraněny na místě 
s V polovině hodin žáci dostávali málo prostoru pro spolupráci mezi sebou, nedostatky v mluveném projevu (spisovná řeč, menší slovní zásoba) 
s Hlavní příčiny školního selhávání škola monitoruje, ale cíleně neanalyzuje (např. dostatečný prospěch ve výchově k občanství a ke zdraví a v informatice) 
s Některé údaje v ŽK jsou nepřesné nebo zavádějící, případně neposkytují vždy žákům a jejich zákonným zástupcům úplné informace o prospěchu (chybí např. konkretizace učiva)                
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7 Základní údaje o hospodaření školy   
 

Příjmy  
dotace od ŠÚ 18 578 218 
dotace od obce 
rezervní fond (hosp. výsl. 2013)    5 400 000        230 260 
příspěvky a dary        222 957 
příjmy školní jídelny    3 142 080 
prostředky z FKSP        141 655 
prostředky z FKSP - EU             1 743 
příjmy školní družiny        380 088 
prostředky z hospodářské činnosti      1 708 746 
celkem částka k hospodaření 29 805 747  
Výdaje  
neinvestiční výdaje 
náklady na platy pracovníků školy 13 393 879 
náklady na platy prac. školy – EU 
čerpání rezervního fondu 

      184 332       196 914 
zákonné odvody zdravotního 
pojištění    1 221 890 
zákonné odvody zdravotního 
pojištění - EU         15 690 
zákonné odvody sociálního 
pojištění    3 391 454 
zákonné odvody sociálního 
pojištění - EU          43 583 
výdaje na učebnice a pomůcky - 
ONIV        295 748 
odvody na tvorbu FKSP        136 476 
odvody na tvorbu FKSP -EU           1 743 
odvody na zákonné pojištění         58 174 
odvody na zákonné pojištění - EU               178  
provozní náklady 
údržba a opravy   1 443 629 
spotřeba plynu      532 260 
spotřeba elektrické energie   1 247 546 
všeobecný materiál   1 362 586 
nákup potravin   2 700 883 
služby a práce nevýrobní povahy      657 486 
telefonní poplatky+internet      243 915 
pronájem tělocvičny      275 202 
cestovné         50 795 
vodné a stočné      126 336 
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Poštovné           5 235 
bankovní poplatky         46 195 
náklady spojené s hospodářskou 
činností   2 161 552 
nákup EU           5 120  
celkové výdaje 29 798 801 
zůstatek hospodaření           6 946  Hospodaření školy v roce 2014 bylo velmi dobré, zůstatek hospodaření (hospodářský výsledek) byl 6 946,- Kč, který byl převeden do rezervního fondu pro rok 2015. Tento kladný hospodářský výsledek byl i přesto, že se škola podílela nad rámec svého plánovaného rozpočtu na financování stavby (vícepráce stavebního charakteru a nákup vybavení školy) cca v hodnotě 1 300 000,- Kč. V příjmech byl velký nárůst darů vzhledem ke sponzorování nového hřiště s umělým povrchem na pozemku 1. stupně ze strany rodičů.  Nárůst prostředků z hospodářské činnosti byl zapříčiněn tím, že škola pronajímala své prostory organizaci JEKA v delším období než v roce 2013              a školní kuchyň díky konvektomatu zvýšila podstatně svou kapacitu a tudíž mohla v mnohem větší míře vyrábět obědy pro veřejnost.  Naopak byl zaznamenán mírný pokles mzdových prostředků, který byl zapříčiněn tím, že počet dětí na 1. stupni stoupl přes 300 a tím jsme se dostali dle krajského normativu do skupiny s nižším normativem na žáka a tedy pak paradoxně dostáváme méně mzdových prostředků, ačkoliv máme nárůst počtu dětí. Ve výdajích je nárůst u položek údržba a opravy, všeobecný materiál a služby a práce nevýrobní povahy. Tento nárůst úzce souvisí se stavbou nové školy, na které se škola finančně podílela. Jak už bylo psáno, škola zaplatila vícepráce při stavbě školy v hodnotě 531 427,- Kč         a dále se podílela na spolufinancování vybavení školy v hodnotě 462 371,- Kč. Dále v souvislosti se stavbou nové školy vznikly další náklady na úpravy starší budovy v rámci napojení na novou budovu v hodnotě cca 300 000,- Kč, tyto náklady nebyly v rozpočtu stavby nové budovy. Nárůst nákladů na el. energii je logický vzhledem k provozu nové budovy. 
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8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů  V rámci Výzvy 56 a 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu požádala škola o finanční podporu v celkové výši 1 162 292,- Kč. Do konce prosince 2015 se tím zavázala k realizaci: 
s čtenářských dílen pro žáky 
s zahraničních jazykových kurzů pro 4 učitele cizích jazyků 
s stínování na zahraniční škole pro 1 učitele cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů  
s zahraničních jazykově – vzdělávacích pobytů pro žáky  
s rozvoje technických dovedností žáků na 2. stupni 
s individualizovanému rozvoji ústních komunikačních dovedností učitelů cizích jazyků formou blended learningu  

9   Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 Vedení školy a všichni její zaměstnanci se snaží poskytovat kvalitní základní      a všeobecné vzdělávání všem svým žákům s ohledem na jejich potřeby. Kromě nejzákladnější povinnosti zajistit, že se dítě „naučí učit se“, investuje množstvo zkušeností, energie a prostředků do toho, aby u dětí budovalo pozitivní postoj k učení. Jedním z prostředků, jak toho cílevědomě dosahovat, je dlouhodobé plánování.   
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10   Uvedení nové budovy do provozu Od března 2013 byla prováděna stavba nové školy, čímž došlo k zásadní změně prostor pro výuku. Byla zbourána nejstarší budova v ul. 5. května z konce 19. století a na jejím místě postavena nová, která byla dokončena v červenci 2014. Tato budova splňuje všechny parametry pro vzdělávání v 21. století. Škola získala celkem dvanáct nových učeben s veškerým zázemím, jak pro žáky, tak pro učitele, ale rovněž  i pro rodiče. Zvýšená prostorová kapacita významně odlehčí budově v Raisově ulici, kde budou od 1. 9. 2014 pouze tři první ročníky a družina. Nové prostory nám dají možnost postupně rozšiřovat celkovou kapacitu základní školy až na předpokládaných 600 studentů.   
Nová základní škola je charakteristická především svým architektonickým řešením. Objekt má atypický půdorys odskakující fasády a plochou střechou s takzvaným kšiltem. Třípodlažní budova je propojena koridorem se stávající základní školou. Vnitřní uspořádání je koncipováno tak, že středová chodba odděluje jednotlivé místnosti učeben a kabinetů.  
Dominantním prvkem vnější i vnitřní části školy je obložení z cedrového dřeva, které dává škole příjemný naturální vzhled. „Původně mělo být obložení                      z modřínových hranolů, od těch jsme ale po konzultacích s architektem                        i investorem ustoupili. Cedr má lepší vlastnosti bez dodatečného ošetřování, které by modřínového dřeva bylo nutné. Architekty byla zpracována také vstupní hala, kam bude dodatečně zakomponován základní kámen stavby v podobě kostky lega. Na postupu výstavby se významně podepsala červnová (2013) povodeň, kdy blízká Berounka zaplavila budované základy. Přesto se stavbařům podařilo dodržet termín. Škola byla zkolaudována na začátku července 2014.  
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11 .  Závěr Hodnocení práce školy ve školním roce 2014/2015 je součástí vyhodnocení Plánu práce pro školní rok 2014/2015. Všechny stanovené cíle byly splněny, některé jsou dlouhodobého charakteru, přetrvávají tedy do dalších let. 
Přehled hlavních úkolů školy pro školní rok 2015/16 (vychází z koncepce 
rozvoje školy pro období 2015 – 2018): 

s Systematicky rozvíjet kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve vazbě na vize a cíle školy a tím zajistit trvale udržitelný rozvoj školy. 
s Hlavním cílem je, aby se každý žák uměl co nejlépe učit a aby mu bylo umožněno dosahovat při učení osobního maxima. U žáků je důležité rozvíjet kompetenci k učení a u učitelů schopnost individualizovat výuku. 
s Podpora profesního rozvoje - ve škole bude uplatňován promyšlený systém dalšího vzdělávání pracovníků školy, který vychází z analýzy potřeb pedagogů i školy a který probíhá jak společně pro celý sbor či jeho části, tak individualizovanými formami (zavedení forem jako mentoring, koučování).  
s Zavést do života školy Plán osobního pedagogického rozvoje a učitelské portfolio jako nástroj podporující cílený rozvoj pedagogických dovedností pedagogů ZŠ Dobřichovice. 
s Rozšiřovat činnost školního psychologa, rozšířit jeho práci na dvojnásobek. 
s Cíleně podporovat spolupráci učitel – asistent při vyučování. Využití asistentů pedagoga bude nejen pro žáky s poruchami, ale i pro žáky nadané. Chceme zefektivnit i další formy spolupráce pedagogů. 
s Škola je v současné době na špičkové technické úrovni, co se týká tříd a jejich vybavení. Zbývá již jen zřídit cvičnou kuchyňku v místě bývalých šaten cca 400.000,- Kč.  
s Vyřešit ve spolupráci s městem malou kapacitu školní kuchyně i jídelny, která již nevyhovuje současným počtům dětí.  
s Zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy.  
s V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 
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s Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů žáků pátých a sedmých tříd, nabídnout jim a jejich dětem takové podmínky, aby v co nejnižší míře děti odcházely na víceletá gymnázia.  
s DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. 
s Zaměřit se na zlepšení propagace práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Zlepšit systematickou informovanost zavedením PR pracovníka. 
s Získávat finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Rozvojového programu MŠMT a využívat dalších možností získávání finančních prostředků včetně fondů EU. 
s K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se sociálním znevýhodněním. 
s Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání žáků – cizinců. 
s Podporovat výjezdy žáků do Velké Británie, Německa, Rakouska či Francie. Umožnit konverzaci v cizím jazyce i zájemcům z řad pedagogů. 
s Průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy   
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Příloha č. 1 
 
Otevření nové školy  

V neděli dne 31. srpna 2014 byla v 16 hodin slavnostně otevřena nová budova 
školy. Bylo to téměř po 16 měsících usilovné práce. Otevření se účastnilo velké 
množství obyvatel, kteří se přišli podívat na vnitřek nové školy. V  úvodu si mohli 
prohlédnout časosběrný dokument, který natočil a  sestříhal pan Aleš Škvor, a  který 
do 5 minut vměstnal výstavbu celé školy. Ve filmu to vypadalo, že vše bylo jednoduché 
a že vše šlo hladce. Aby to běželo takto hladce, bylo potřeba sestavit dobrý realizační 
tým. A  to se při stavbě školy opravdu podařilo. Ať už se jednalo o autory 
architektonického ztvárnění a projektu nové budovy školy Ing. arch. Oldřicha Hájka 
a Ing. arch. Jaroslava Šafera, autory prováděcího projektu Ing Tomáše Volného a Ing. 
Jakuba Koníře, Ing. Petra Kajera, ředitele divize 2 společnosti Subterra jako 
dodavatele stavby, Ing. Tomáše Hadačku, hlavního stavbyvedoucího, pana Josefa 
Tichánka, který měl na starosti technický dozor stavby, Ing. Tomáše Nováka, který 
měl na starosti   projektové a  cenové řízení této stavby a  v  neposlední řadě Mgr. 
Bohuslava Stejskala, ředitele školy. Byl to sehraný tým, jehož zásluhou se podařilo 
školu takto úspěšně dokončit.  

Stavba této školy byla jednou z  největších investic našeho města v  novodobé 
historii. Město Dobřichovice stavbu z  velké části platilo z obecního rozpočtu. Víme, že 
je to hodně peněz, domníváme se však, že v  tomto případě je to obhajitelné a že 
vzdělání je důležitější, než další chodníky, či kanalizace a  další stavby. Celkové 
náklady stavby školy byly okolo 60 mil. Kč. Podařilo se nám získat dotaci 15 mil. Kč, 8 
mil. přispěla obec Lety a 3 mil. Obec Karlík. Naše město tedy stavba přišla zhruba na 
34 mil. Kč. Věřím, že rozhodnutí postavit novou budovu školy bylo rozhodnutí moudré 
a  že stavba bude významným architektonickým přínosem pro naše město a že bude 
zárukou vysoké úrovně vzdělávání v  této škole.  

Přeji učitelům, aby se jim v nové budově dobře učilo a všem současným 
i budoucím žákům přeji, aby pro ně, tak jak je to vytesáno na základním kameni od 
akad. sochaře Petra Váni, byla škola hrou.  
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Příloha č. 2 
 
Postřehy žáků, aneb ze školních lavic kolem světa …  

zahraniční studenti byli ze zvláštních zemí, které jsem nečekala. Výborné též bylo, že jsem si 
potrénovala angličtinu…  

konečně vím, k  čemu jsou sfingy a  pyramidy…  

Regina byla hodná, protože všem pomáhala, když odjížděli, bylo mi trochu smutno…  

rozhodně jsem rád, že přijeli, procvičil jsem si angličtinu, získal pár nových přátel, zjistil něco 
o nových zemích, a jsem rád, že jsem se s nimi tak spřátelil, zjistil jsem, co se u nich nosí, 
ochutnal zahraniční pokrmy, za ten jejich pobyt bych celkově dal 6 hvězdiček a myslím si, že 
i stážistům se ten pobyt líbil, protože se zdálo, že si ho užívají…  

teď například vím, že v Kolumbii je hrozně moc zvířat, např. modrá žába, nebo taky tukan…  

moc se mi hodiny se zahraničními studenty líbily a  naučil jsem se spoustu nových věcí. 
Nejsrozumitelněji mluvila Kolumbijka a  Filipínka. Egypťan mluvil rychle a  nezřetelně, bylo 
s  ním ale zajímavé, že jsme viděli, čím se platí v Egyptě a jaké obrázky mají na bankovkách. 
Moc mě zahraniční studenti překvapili…  

celý týden se mi moc líbil, chtěla bych, aby příští rok zase přijeli… bylo super vyzkoušet na HV 
jejich tance (Susan, Henna )...  

dozvěděla jsem se, že třeba v Austrálii volně pobíhají klokani...  

zlepšil jsem si angličtinu, slyšel jsem různé přízvuky z jiných zemí, můj největší zážitek byl, 
když mě Karim oblékl do egyptského obleku, doufám, že se tento projekt uskuteční i příští 
rok….  

Anna a  Nada byly úžasné!, hodně 
se smály a taky jim bylo dobře 
rozumět, mluvily např. o  jejich 
svátcích a  seznamovaly nás s  
jejich jazykem…  

hlavně hodně z nás se do těch zemí 
třeba za život ani nepodívá, chtěl 
bych, aby přijeli příští rok další, ale 
třeba i z jiných států…  

v Srbsku mají nejlepší známku 5 
a nejhorší 1…  

mohli jsme si vyzkoušet mluvit anglicky i s jinými lidmi, než jsou učitelé angličtiny… zaujala 
mě přednáška o Kolumbii, že tam mají jenom jaro a že jejich káva je slaná…  

Anna z Ruska byla plná pohody a klidu, když se jí někdo něco zeptal, odpověděla s úsmě- 
vem… Karima jsme bohužel neměli…  
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Příloha č. 3 
 
Pomozme Popelce, aneb Jak jsme se učili třídit odpad 
 Pohádková Popelka třídit hrách a popel musela, ale my, žáci dobřichovické školy, chceme. A chceme třídit správně, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí. Proto jsme se v říjnu zabývali tím, kam který odpad patří. Hledali jsme rady na internetu, diskutovali o znovuvyužití odpadu, zjišťovali jsme, jak to chodí s tříděním u nás i v okolních obcích, počítali jsme, kolik odpadu průměrně vyprodukuje občan Dobřichovic za rok a porovnávali údaje z posledních let, obcházeli jsme místa, na kterých jsou umístěny kontejnery, kontrolovali jsme jejich stav, zajímali jsme se o to, jak třídí v zahraničí, učili jsme se názvy odpadů v cizích jazycích. Zkrátka jsme si na recyklaci posvítili ze všech stran.  Závěrem si starší žáci vyslechli přednášku odborníka Tondy Obala z EKO-KOMu a pro ty nejmladší si poučení se soutěžemi a hrami připravili jejich starší spolužáci z 8. tříd. Pokud máte nějaké pochybnosti, můžete se obrátit na nás. Myslíme si, že teď už vám budeme umět poradit.                                                                              
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Příloha č. 4 
 

Anketa pro návštěvníky školy v Den otevřených dveří 2014  

Jak byste porovnali podmínky pro výuku v dnešní škole a škole vašeho dětství? 
- V dobách mého dětství byly hodiny plné teoretické nauky a plnění osnov. Dnešní 
doba žádá kreativitu, osobní zapojení…atd. a to je žákům umožněno. Vztah 
učitel/žák je více partnerský a samozřejmě je důležitý svobodný a pravdivý výklad 
historie i současnosti. 
- Nebe a dudy. Super! 
- Moderní a vzdušné prostory, prosvětlené třídy a chodby, využití IT technologií. 
- Škola je moc pěkná, potřebuje ještě „zabydlet“. Já chodila také vždy do nových škol v 
Praze.  
- Moderní nové pomůcky x klasická dřevěná tabule. 
- Lepší pomůcky, přátelštější vztah učitelů. 
- V dnešní době jsou k dispozici žákům i učitelům interaktivní pomůcky. 
- Výuka dobrá, matematika – spokojenost, hv méně uspokojivá. 
- Oproti mé ZŠ Táborská více světla, barev a prostoru. 
- Větší komfort s přihlédnutím ke skutečným potřebám žáků. 
- Nebe a dudy  
- Neporovnatelné! 
- Uvolněné, zábavné. Jsem ráda, že mé děti chodí do této nádherné školy! 
- Dle očekávání je to dnes lepší, co se týká materiálního vybavení i možností. Je třeba, 
aby i obsah výuky reagoval na měnící se potřeby. Děkuji. 
- Tato nová škola se mi moc líbí. Chodila jsem do školy na sídliště, která byla obrovská 
a velmi neosobní. Tato škola je moderní a přesto působí velmi uvolněným dojmem. 
Cítí se v ní člověk příjemně a to je důležité. 
- Dříve – větší respekt žáků vůči učitelům, neg. – povinná četba – striktně dané knihy. 
Nyní: širší možnosti názorné výuky – interaktivní tabule, internet, poz. – rodilí mluvčí 
ve výuce jazyka, poz. Povinná četba – cokoli – dán pouze počet knih 
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Příloha č. 5 

Jsem sestra Arnošta Lustiga O životě své rodiny za 2. světové války vyprávěla žákům základních škol paní Hanka Hnátová. Drobná stará paní zaujala dnešní teenagery natolik, že byste dopoledne 20. března 2015 v zaplněném řevnickém kině slyšeli spadnout špendlík. Po skončení besedy si mnozí přáli promluvit si s ní osobně nebo se společně vyfotit. Všichni oceňujeme její houževnatost, nezlomnost a statečnost.  Sedmáci po besedě napsali:  
Myslím si, že každý by měl vědět, 
 

že nacisti zavraždili 6 miliónů lidí jenom proto, že byli podle nich méněcenní 
co to byl holocaust a jak těžké bylo žít v tu dobu 
co tenkrát lidi prožívali a že se to může stát znova 
že Hitler opravdu nebyl hodný Němec a že vraždil lidi, kteří vůbec nic neudělali 
že to tam bylo horší, než se říká, například jak málo dostávali jíst 
že bychom si všichni měli vážit života a být rádi za to, kde a kdy žijeme 

Překvapilo mě, 

s jakou odvahou vyprávěla paní Hnátová o tom, co prožila 
že Němci dokázali před Mezinárodním červeným křížem utajit utrpení lidí v 
koncentráku 
že o tom Hanka Hnátová dokázala mluvit, protože já bych to asi nedokázala 
že Židé měli tolik zákazů 
že zavírali i těhotné ženy 
že paní Hnátová prožila to, co prožila, a přesto nedokáže Němce nenávidět 
že lidé s brýlemi šli hned na smrt 
že si toho tolik pamatovala v tak vysokém věku 
že je jí už 90 let a přitom si prošla velkým utrpením 
že ve svém věku ví, co je to selfie  Závěrem otázka jednoho žáka, na kterou však těžko najdeme odpověď: Vrtá mi 

hlavou, proč to udělali?! 
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Příloha č. 6 
 

Sněženky a machři na horách - lyžování ve středu Je to nedávno, co jsme tomu říkali kapitalistické pozlátko. Zasněžené vrcholky Alp, modré nebe, ostré slunko, skvělý suchý sníh, upravené sjezdovky, žádné fronty a parkování zdarma. Kam se člověk podíval, tam krása. Tak to je naše středa ve Schladmingu. Pochopitelně, že jsme vyrazili na sjezdovku dříve a vraceli se pozdě. Po cestě zpět jsme se ještě zastavili v obchodě pro dobroty. Udělali jsme zásadní změnu v rozdělení družstev. Zrušili jsme číslování, protože „pětka“ už od včerejška není „pětka“ a po dnešku už ani „čtyřka“. Jsou to prostě lyžaři s velkým L! 
Dvojka a trojka: Borci trénovali jízdu v hlubokém sněhu a výsledek se dostavil, v hlubokém sněhu se ztratila lyže. Ovšem družstvo vytvořilo rojnici a lyži našlo! Při odpoledních jízdách obdivné pohledy domorodců jednoznačně říkaly „Škoda že neumíme lyžovat jako ti Češi“. A spojené družstvo překřtili na „Na ja, schön!“ 
Dvojka měla kombinovanou výchovu a pilovala detaily. Přestože borci mají zelené dresy, už nejsou greenhorni, na sjezdovce se jeví jako „Brusiči sjezdovek“ 
Jednička tříbila techniku volného svahu a oblouk smykem a k večeru neměla na svahu konkurenci. Od zítřka nesou název „Postrach sjezdovek“ 
Gag dne: Ja nevím, proč jsem spad z vleku. Asi jsem usnul. 
Večerní hra: Nejtrapnější okamžik mého života, inscenace 
Poznámka: Ovšem nic není jen růžové. Nevyhnuly se nám nachlazení a teploty a tak lékař výpravy nechal dnes doma 17 lyžařů. Doufáme, že se do zítřka uzdraví. Nevyhnuly se nám ani kázeňské přestupky, dva žáci si bohužel domů vezou závažný postih. 
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Příloha č. 7 
 
Skiproject se školou z Eschwege  

Již 18 trvá partnerství naší dobřichovické školy se základní školou v Eschwege. 
Letos se žáci 8. a 9. tříd vydali na společné setkání opět do rakouských Alp. Prvně se 
této výměny zúčastnil i náš nový německý kolega Jacob Venuß. Zde vám nabízíme 
jeho postřehy. 

 
„Je šedivá, deštivá březnová neděle. Takový ten den, kdy člověk nechce vytáhnout paty 
z domu. I přesto musím dnes brzy do školy v Dobřichovicích. Odjíždí se totiž do 
rakouského Schladmingu na tradiční německo-české setkání žáků. A já jsem jako 
německý lektor u toho.“ Je tu pozdvižení. Batohy, kufry a lyžařské vybavení jsou 
spěšně uloženy do kufru modrého autobusu, děti vzrušeně pobíhají sem a tam, rodiče 
naposledy před odjezdem zamávají … a jde se na to. Autobus spěchá šedou krajinou, 
většina si čte, nebo poslouchá hudbu, někdo spí. Kolem poledne dorazí naše 
dvacetičlenná skupina na odpočívadlo nedaleko Norimberku, kde na nás netrpělivě 
čekají připraveni žáci německé partnerské školy v Eschwege. Podél Mnichova a 
Salcburku se už jede přímo do rakouských Alp.  

Naše ubytování je v útulném domu s prostorným obývacím pokojem a velkou 
kuchyní. Ta je koneckonců nezbytná, protože se budeme během sedmidenního pobytu 
o sebe starat sami. Kuchyňský harmonogram předepisuje, kdo musí kdy pomáhat s 
vařením, mytím nádobí a úklidem. Pro téměř 50 lidí to logisticky není úplně 
jednoduchá věc. Daří se nám to však docela dobře.  

Podmínky pro lyžování jsou jako z katalogu cestovky. Bílý sníh, jasný sluneční 
svit, dobře připravené sjezdovky a idylická horská krajina. Od pondělí do pátku tedy 
trávíme na sjezdovkách denně 6 hodin. Téměř všichni žáci jezdí technicky na velmi 
vysoké úrovni. Jsem ohromen. Večery probíhají ve znamení německo-české výměny. 
Děti obou zemí prezentují střídavě zábavné hry. Ledy se lámou. Počáteční ostych v 
komunikaci je po 3 dnech úplně pryč a vznikají první přátelství.  

Sedm dní je bohužel pryč rychleji, než jsme čekali. Jsme na zpáteční cestě. 
Necháváme za sebou hory, propouštíme nové německé přátele a jedeme zpět do 
Prahy. Hezké zážitky posledních dnů se míchají s nostalgií, ale ve vzduchu již visí i 
radost z pomyšlení na domov. Ve mně zůstává vzpomínka na nezapomenutelný týden 
se skvělými lidmi. 

Pozdě večer přijíždíme do Dobřichovic. V deštivou březnovou sobotu.“ 
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Příloha č. 8 
 
BAREVNÝ TÝDEN V I. B NA ZÁKLADĚ ČETBY KNÍŽKY O PASTELCE BEZ BARVY SPISOVATELKY MARTINY KOMÁRKOVÉ JSME CELÝ TÝDEN PRACOVALI S BARVAMI. CO VŠECHNO JSME DĚLALI: ILUSTRACE KE KNÍŽCE VYMÝŠLELI JSME KRÁTKÁ ŘÍKADLA, BÁSNIČKY O BARVÁCH A ZAPISOVALI JE ZPÍVALI A POSLOUCHALI PÍSNĚ, KDE JSOU JEDNOTLIVÉ BARVY OBSAŽENY TVOŘILI PLAKÁT NA JEDNOTLIVÉ BARVY MÍCHALI JSME BARVY A POZOROVALI, JAKÉ BARVY MÍCHÁNÍM VZNIKAJÍ POVÍDALI JSME SI O NAŠICH POCITECH Z JEDNOTLIVÝCH BAREVNÝCH DNŮ, KDY JSME BYLI DO BAREV OBLEČENI    
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Příloha č. 9 
 

Přehlídka knih, zatmění Slunce a Matematický klokan V pátek 20. března 2015 skutečně nebyla ve škole nouze o události! Od rána se nadšenci utkali v soutěži Matematický klokan. Sešla se jich celá řada, museli jsme dokonce doplnit do třídy lavice a židle, aby se všichni mohli zúčastnit. Velkou přestávku pro změnu opanovali milovníci knih různých věkových kategorií. Setkali se v naší nové čítárně, aby spolu sdíleli svou zálibu ve čtení a doporučili ostatním knihu, která se jim líbí. Od velké přestávky zase celá škola žila zatměním Slunce, na které jsme se pečlivě připravovali a nemohli se ho dočkat. Nejen že jsme celý proces sledovali ve skutečnosti skrze svařovací ochranná skla, ale pomohla nám i camera obscura, kterou si při fyzice děti vyrobili. Ve třídě jsme si promítali na interaktivní tabuli přenos ze hvězdárny.  A protože zatmění není jen jev astronomický, ale pohladí i básníkovo nitro, inspiroval v 6. třídách děti k psaní básní. K tomu bezesporu přispělo i to, že byl první jarní den.    
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Příloha č. 10  
 

Byli jsme na hokeji … 

V rámci projektu „Vstupenky na hokej pro školy“, který je organizován Českým 
svazem ledního hokeje pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
jsme se vypravili 5. 5. do O2 arény na zápas Švýcarsko – Německo.  

Dík patří panu učiteli Hájkovi, který zajistil vstupenky a 9. A, která vytvořila 
velmi zdařilý plakát. Ten byl podmínkou účasti. Na zápas jelo 23 žáků z druhého 
stupně a za sebe mohu říci, že všichni byli skvělí a zápas jsme si užili. Fandili jsme 
Švýcarsku, a ač určitě každý z nás už viděl lepší hokej, vybrali jsme si vítězný tým. 

        Hana Ohnůtková 
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Příloha č. 11 

6. ročník Dobřichovického hudebního jara 

V letošním školním roce pokračujeme v našem školním projektu, ve kterém u 
dětí zážitkovou formou podporujeme rozvoj osobnosti, tvořivost, schopnost 
propojovat znalosti a dovednosti i utvářet si nové postoje. 

Dobřichovické hudební jaro jsme zahájili 12. 5. 2015 ve dvoraně budovy 1. 
stupně koncertem, na kterém zazněla hudební suita Karneval zvířat od Camilla Saint 
Säense, která je svou povahou velmi vhodná pro dětského posluchače. 

Návštěvou koncertního sálu, který vznikl ve školních prostorách, si děti mohly 
ověřit, že klasická hudba není mrtvý útvar, který zajímá jen několik málo lidí vyššího 
věku, ale že jej provozují právě mladí lidé. Poslechem koncertu ale zdaleka projekt 
neskončil. V dalších dnech žáci napíší slohové práce, ve kterých budou moct zhodnotit 
hudbu, popsat svůj zážitek a podělit se o své pocity z poslechu. Dále si připraví třídní 
taneční vystoupení v duchu karnevalu na společně vybranou hudbu, vyrobí si masky 
zvířat a poslechnou si skladbu společně ze záznamu. V projektu si děti zážitkovou 
formou vyzkouší účast na společenské události a chování při ní, rozvinou si své 
znalosti v oblasti hudební, pracovní, tělesné a výtvarné výchovy, rozšíří si slovní 
zásobu a schopnost vyjadřování i psaní, vyzkouší si pojmenovávání pocitů a vlastních 
postojů, rozvinou svoji schopnost soustředění a v neposlední řadě také sebeprezentaci 
a vzájemnou podporu při společném závěrečném vystoupení. 

Výstava slohových prací, videí a fotografií byla přístupná rodičovské 
veřejnosti po skončení projektu, od 25. 5. 2015 ve dvoraně 1. stupně školy.  
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Příloha č. 12 
 
Dobřichovická míle po osmnácté  V sobotu 18. dubna uspořádala naše škola již 18. ročník Dobřichovické míle. Počasí tentokrát přálo, bylo sice chladněji, ale to závodníkům vůbec nevadilo, hlavně že nepršelo. To, že tento závod má už svou tradici, svědčí fakt, že každým rokem je na startu více závodníků, tentokrát opět padl rekord, startovalo 342 běžců.  Měření závodů se opět ujala firma Irontime, která pomocí čipů přesně určila pořadí a  výsledný čas měřila na setiny. Součinnost přihlašování závodníků s časomírou je náročná technicky i  softwarově, každým rokem vychytáváme mouchy, takže letos bylo problémů minimálně, dalo by se skoro říct, že bezchybně. Závodníci se mohli přihlašovat dopředu přes internet, což velmi usnadnilo práci při samotné prezentaci.  V době závodů byl plný park lidí, jedni závodili, druzí přihlíželi a  fandili, no a  všichni se pak mohli bavit pohybovými atrakcemi, které pro děti připravila CK Robinson. Bohatý doprovodný program podtrhoval dobrou a pohodovou atmosféru celého odpoledne, vystoupily skupiny Z-One Dance Crew, Taneční skupina A. Stojanovské, Taneční skupina Sandra a  vystoupení žen a jejich sletová skladba. Celým odpolednem nás provázel moderátor Petr Moravec.     

Závody se vydařily i  díky sponzorům, a  to: 2media.cz paní Fechterová, Dobnet, Elektroštika, Sagral pan Ježek, pan Verbeek, pan Trnka. Poděkování si zaslouží i všichni pořadatelé z řad učitelů školy a paní Dybalová.  
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Příloha č. 13 
 

Anglické listy – díl 1. 

10. – 11.5. Cesta autobusem byla dlouhá 
a únavná. V ranních hodinách jsme se 
nalodili na trajekt a za svítání na nás 
vykoukly doverské útesy a posnídali 
jsme již v Londýně. U nultého poledníku 
v Greenwich jsme se vyfotili. 
Katamaránem jsme se přesunuli k 
London Eye, nepřestávali jsme fotit. 
Relaxovali jsme na dětském hřišti, 
vzdělávali se prohlídkou památek, konverzovali jsme s pravým londýnským 
strážníkem. A konečně také nakupovali. Není divu, že jsme pak usnuli už na cestě do 
Brightonu. 

Anglické listy – díl 2. 

12.5. Konečně jsme byli ve škole! Už jsme se nemohli dočkat:). Dopoledne jsme se učili 
angličtinu a odpoledne jsme se vžili do života námořníků v Námořním muzeu v 
Portmouth. Projeli jsme se lodí kolem přístavu, stali jsme se pozorovateli bitvy u 
Trafalgaru. Prolezli jsme všechny paluby lodi Victory a někteří se podívali na město z 
výšky 110 m ze Spinnaker Tower. Vše dokumentoval Filip. 

Anglické listy – díl 3. 

13.5. Dopoledne jsme zase ve škole rozděleni do tří skupin. Mluvíme, hrajeme si, 
předvádíme scénky. Dnes jedna skupina dokonce vyrazila do terénu. Odpoledne jsme 
navštívili malebná menší městečka Arundel and Chichester a jejich památky. Umíme 
popsat prvky gotiky, některé i anglicky. Došlo i na dlouho očekávané osobní volno – 
někteří nakupovali, jiní poobědvali v typické anglické hospůdce. Další si zahráli fotbal 
hned vedle románsko-gotické katedrály. Jen museli dát pozor, aby nerozbili okno od 
Chagalla:)  

Anglické listy – díl 4. 

14.5. Poslední den. Dopoledne jsme se 
rozloučili s našimi ubytovateli a učiteli. 
Vyrazili jsme double deckrem do 
Brightonu. Lilo a lilo. Zachránil nás 
Primark. Trošku osušeni jsme prošli 
městem kolem Královského paláce přímo 
do mořského světa – Sea Life, kde nás 
obeplouvali žraloci, želvy a ryby. Chňapaly 
po nás sasanky a dotýkali jsme se hvězdic. 
A pak už JENOM cesta autobusem, 
trajektem a autobusem… 
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Příloha č. 14 
 
4 

VIZE NAŠÍ ŠKOLY VYCHÁZÍ Z FILOZOFIE ŠKOLNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLA PRO EVROPU. 
5 
 
Koncepce vzdělávání v ZŠ Dobřichovice 
 
Vzdělávání v ZŠ Dobřichovice vychází z cílů základního vzdělávání a z 
koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu 
a života naší školy. 
 
Jsme škola s vlastním vzdělávacím programem „Škola 
pro Evropu“, který: 
 
• je orientován na žáka, respektuje jeho osobní možnosti a individuální potřeby 

a snaží se vybavit ho vším potřebným pro úspěšný život 

• rozvijí studijní dovednosti žáka a jeho kompetence k učení, k řešení problému, 

komunikativní, sociální, občanské i pracovní 

• využívá hodnocení žáka učitelem i žákovo sebehodnocení 

• umožňuje efektivní profesionální práci učitelů, má snahu všem vytvořit zázemí, 

které umožňuje rozvíjet tvořivost, a současně zohledňuje možnosti školy 

• podporuje pozitivní přístup ke vzdělávání a k vnitřní motivaci všech 

zaměstnanců 

• využívá společnou tvorbu pravidel a kontrolu jejich 

respektování 

• školní práci plánuje a směřuje ke konkrétním cílům, 

• pečuje o vyvážené a spokojené sociální vztahy mezi 

žáky, učiteli a rodiči 

• vychází z tradičního postavení školy v obci a propojuje její působení se 

životem i potřebami Dobřichovic 
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Příloha č. 15 
 
Anketa 
            V červnu letošního roku proběhla ve škole anketa, která měla za cíl zjistit názory rodičů na práci školy. Rodiče se mohli vyjádřit ke všemu, co se jim líbí a naopak s čím jsou nespokojeni nebo co by se mohlo změnit. Názory rodičů jsou pro nás velmi důležité, je to ta nejlepší zpětná vazba, kterou může škola dostat. Rodiče nezajímá, jestli jsou v pořádku ty stohy papírů a lejster, které musíme každodenně produkovat pro všechny ty kontroly, které si u nás podávají dveře, ale jde jim o podstatu věci - zda se jejich dítě do školy těší, co a jak se tam naučí a jak jsou připravené do života. Být dobrou školou pro budoucnost dětí není vůbec jednoduché, zvláště když se svět někam řítí a nikdo neví, jaké to vlastně dovednosti a vědomosti budou současné děti potřebovat, až budou za deset let vstupovat do praxe. Ačkoliv postrádáme koncepci našeho školství, musíme jít takovou cestou, aby z našich žáků vyrostli mladí lidé, kteří se v tomto světě dokáží orientovat a najdou si svoje místo, kde budou úspěšní a tedy pro všechny nakonec prospěšní.           V samotné anketě rodiče vyjádřili vysokou míru spokojenosti se školou. Počet odpovídajících, kteří vyjadřují převažující nebo bezvýhradnou spokojenost se školou je 94 %. Bylo odevzdáno celkem 196 vyplněných anket, což zastupuje přibližně 75% rodičů (předpokládáme, že rodiče odpovídali za více svých dětí v naší škole na jednom anketním lístku). Kdybychom toto hodnocení převedli na známku, bylo by to přesně 1,6.   

43%

51%

6%0%0%

Vztah rodičů žáků ke škole ve 
školním roce 2014/15

jste se školou spokojeni

většinou jste se školou
spokojeni

spokojenost a
nespokojenost jsou
zhruba vyrovnány,
střídají se   Většina odpovědí byla bez negativních připomínek. Rodiče se pochvalně vyjadřovali k mnoha věcem (viz webové stránky školy). Jasně se ukázalo, že názorů je snad tolik, kolik je ve škole dětí, co někteří chválili, jiní zase kritizovali. Snažili jsme se na všechny objektivní kritické poznámky odpovědět (viz webové stránky). Za toto hodnocení jsme velice rádi, ale na druhé straně jsme si vědomi objektivních nedostatků, na jejichž odstranění stále pracujeme. Škola je živý, stále se měnící organizmus a je jen velmi těžké být v každém okamžiku ve všech směrech bez nedostatků.  
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  Všechny připomínky či návrhy na zlepšení byly projednány s těmi, kterých se to týká, následná opatření budou zapracovány do plánu práce na školní rok 2015/2016. 


