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Úvodní slovo ředitele školy 

Vážení čtenáři výroční zprávy,  

uplynulý školní rok 2016/2017 byl bohatý na spoustu událostí. Zmíním se jen o některých, které se mne 

bezprostředně dotkly.  

Samotný školní rok začal ve čtvrtek 1. 9. 2016 tradičním slavnostním zahájením na nádvoří budovy      

prvního stupně, kde jsme společně s panem starostou Ing. Petrem Hamplem přivítali nové prvňáčky. 

Otevírali jsme jako už delší dobu tři třídy a to jsme museli odmítat mnoho dětí z nespádové oblasti.  

Novinkou pro tento rok bylo otevření školního klubu pro děti, které již věkově nemohou navštěvovat 

školní družinu nebo jim struktura a náplň družiny nevyhovuje.  

Stěžejní událostí podzimu byly školní Olympijské hry 2016. Po slavnostním zahájení, kde pan starosta 

zapálil olympijský oheň, se na celý týden škola proměnila v olympijskou vesnici a okolní prostory 

v olympijská kolbiště. Všechny děti prvního stupně se staly sportovci jednotlivých výprav různých států 

světa, veškeré soutěžení se pak neslo v duchu našeho hesla: „Není důležité vyhrát nad ostatními, ale sám 

nad sebou“. 

Ještě v září jsme přijali do našeho kolektivu Madison Andrews, která začala vykonávat funkci rodilé 

mluvčí. Přijela k nám z USA z městečka Brunswick. Záhy se stala mezi žáky oblíbenou. 

Následovaly jedna akce za druhou, nejdříve v říjnu na pět dní vyjela skupina žáků do partnerské školy 

v německém Eschwege, kde se aktivně zapojila do vyučování s tím, aby si vyzkoušeli svoji němčinu v praxi 

a tím se motivovali k dalšímu učení, poznali kulturu a způsob života v sousední zemi. Tentýž měsíc jsme 

ve škole přivítali skupinu studentů z různých koutů světa v rámci projektu Edison 2016, pobyli u nás celý 

týden a dětem prezentovali v angličtině svoji zem, její kulturu a zvyklosti. 

Další akce v podobě projektů s rozsahem více tříd – Zasaď strom pro mír k příležitosti mezinárodního Dne 

míru. Tentokrát každá třída sázela svůj keř, které nyní lemují cestu do školy, na jaře už krásně kvetly. 

23. listopadu proběhl v obou našich budovách Den otevřených dveří. Co všechno jste mohli vidět? Metody 

kritického myšlení, činnostní učení v matematice, použití interaktivní tabule ve výuce, skládankové učení 

nebo konverzaci s naší rodilou mluvčí. 

Prostor v suterénu školy, kde byly dříve šatny, byl přeměněn na kuchyň se šesti pracovními místy.                     

S velkým nadšením to uvítaly především dívky ve všech ročnících. V hodinách pracovních činností nyní 

můžou předvádět a zdokonalovat své kuchařské dovednosti. 

Před Vánocemi škola organizovala tradiční charitativní akci Dětský vánoční jarmark, výtěžek 20 575,- Kč 

tentokrát putoval na pomoc Anežce Valšubové. Taktéž se v dvoraně školy uskutečnil každoroční projekt 

pro žáky 1. stupně a to Vánoční zpívání, který všechny naladil na blížící se svátky. 

V lednu a v březnu jsme pro naše žáky uspořádali dva lyžařské kurzy v rakouských Alpách. Tentokrát nám 

počasí přálo a všichni si do sytosti zalyžovali, v březnu jsme tam pak byli s našimi přáteli ze školy 

v Eschwege. 

V únoru proběhl zápis dětí do prvního ročníku, zájem byl opětovně veliký, překračující kapacitu školy, 

takže jsme museli nepřijmout zájemce z nespádové oblasti. Budeme opět otevírat tři třídy, cca 80 dětí. 

Bohužel kapacita již nestačí a některé třídy se budou muset odpoledne využívat jako třídy pro školní 

družinu. Projekt na rozšíření školní jídelny a s tím i na vytvoření dvou tříd nebyl zatím přijat, takže řešení 

je zatím v nedohlednu. 
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Taktéž ještě v březnu nás navštívil ve škole herec Jan Potměšil, setkání to bylo velmi zajímavé, povídali 

jsme si o životě, o sametové revoluci… Nakonec děti napsaly Janu Potměšilovi vzkazy, protože nám na 

všechno nestačil čas. Každoročně v březnu probíhá ve škole celoškolní projekt Březen – měsíc knihy, 

tentokrát se nesl ve znamení komiksů.  

Na jaře v dubnu jsme zorganizovali jubilejní 20. ročník Dobřichovické míle, který se velmi vydařil i díky 

štědrým sponzorům. Dále děti mohli přímo ve škole v rámci projektu pro celý 1. stupeň Dobřichovické 

hudební jaro 2017 shlédnout světovou premiéru jednoaktové komorní opery, psané pro dětského diváka, 

Panna a Netvor. Výstupem celého projektu byla vystoupení všech tříd při závěrečné prezentaci ve školní 

dvoraně. Nacvičené písně, veselé choreografie, osobitá ztvárnění i čisté veselí byly krásnou přehlídkou 

dětské i učitelské tvořivosti. 

V květnu navštívila skupina dětí spřátelenou francouzskou obec Villieu Loyes Mollon a jiná zase 

absolvovala studijní pobyt v Anglii Bourne Mouth. Deváťáci se pak loučili na jimi organizované 

Absolventské slavnosti.  

V průběhu roku proběhlo mnoho sportovních a vědomostních soutěží v rozličných předmětech. Oproti 

minulým rokům jsme zaznamenali mnohem více úspěchů v okresním a dokonce i v krajském měřítku. Za 

všechny bych chtěl jmenovat družstvo atletek, které se probojovalo až do celostátního finále Poháru 

rozhlasu, což je nebývalý a asi jen těžko opakovatelný úspěch. 

Aktuálně pracujeme na změnách a doplnění našeho školního vzdělávacího programu „Škola pro Evropu“ 

na základě požadavků v souvislosti s inkluzí. Jedná se o práci, která není na první pohled vidět, ale je velmi 

rozsáhlá a časově náročná. Učitelé ji provádí nad rámec svých běžných povinností. 

Tak to jen krátce na úvod, vše ostatní se dočtete na následujících stránkách. 

Všem zaměstnancům školy děkuji za práci ve školním roce 2016/2017, který byl po všech stránkách 

úspěšný a hlavně klidný, což je první základní podmínkou pro tuto náročnou práci ve škole. 

Mgr. Bohuslav Stejskal 

ředitel školy 
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1 1 1 1  Základní údaje o školeZákladní údaje o školeZákladní údaje o školeZákladní údaje o škole    

1.1 1.1 1.1 1.1  Název, sídlo, vedení, zřizovatel škoNázev, sídlo, vedení, zřizovatel škoNázev, sídlo, vedení, zřizovatel škoNázev, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská radaly, školská radaly, školská radaly, 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. Petra Mejstříková Sulková 

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, Tereza Kočišová  

� Zástupci obce — RNDr. Jana Hrkalová, Mgr. Eva Slavíčková 
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1.2 1.2 1.2 1.2  Charakteristika školyCharakteristika školyCharakteristika školyCharakteristika 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. 

Školní rok: 2016/2017 

� Počet žáků celkem:   577 

� Počet tříd:   23 běžných 1 speciální 

� Počet oddělení školní družiny:   6 

� Průměrný počet žáků na třídu (bez speciálních tříd):  25,1 

V letošním školním roce byly otevřeny tři první třídy. 

Třídy a žáci podle ročníků – 1. stupeň 

 Počet tříd 
Počet žáků z celku žáci opakující 

Celkem dívky celkem dívky 

 13 340 158 0 0 

v tom 

1. ročník 3 71 33 0 0 

2. ročník 3 83 43 0 0 
3. ročník 3 74 27 0 0 
4. ročník 2 57 29 0 0 
5. ročník 2 55 26 0 0 

Třídy a žáci podle ročníků – 2. stupeň 

 Počet tříd 
Počet žáků z celku žáci opakující 

Celkem dívky celkem dívky 
Celkem 10 228 109 0 0 

v tom 

6. ročník 3 80 42 1 0 
7. ročník 3 63 29 0 0 
8. ročník 2 40 16 0 0 
9. ročník 2 45 22 0 0 

Speciální třída 

 
Počet žáků 

celkem dívky 
Celkem 9 6 

v tom 

1. ročník 5 3 
2. ročník 2 1 
4. ročník 1 1 
5. ročník 1 1 
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1.3 1.3 1.3 1.3  Materiálně Materiálně Materiálně Materiálně ––––    technické zajištění školytechnické zajištění školytechnické zajištění školytechnické 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). Již 

třetím rokem je v provozu 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 dále školní družina s kapacitou 

210 žáků a školní jídelna s kapacitou 600 jídel.  

Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si pronajímá prostory Sokola 

Dobřichovice a přilehlá venkovní sportoviště. 

V letošním školním byla v plném provozu nově realizovaná učebna pracovního vyučování a cvičná 

kuchyňka v budově 5. května. 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). 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 2016/2017 ji navštívilo 94 čtenářů, kteří si 

půjčili celkem 156 knih. Žáci druhých až čtvrtých tříd měli také zapůjčené na celý školní rok knihy na 

společné čtení. Největší oblibu sklidily odborné encyklopedie o přírodě a létání, komiksy a pohádkové 

knížky.  

V březnu si v knihovně žáci 3. A a 3. C vyslechli odbornou přednášku o historii  komiksů v Čechách a ve 

světě.  

Na přelomu března a dubna se knihovna připojila ke každoroční akci - Noci s Andersenem, která byla 

tentokráte věnována nejoblíbenějšímu komiksu v Čechách - Čtyřlístku. Účastníci,  žáci třetích tříd, hravě 

zvládli noční cestu odvahy a vytvořili nádherné klobouky, které jim splnily tajná přání. 

Během roku proběhlo také seznámení všech prvňáčků s chodem knihovny, jejími pravidly a ukázkou knih. 

 

V letošním roce jsme do tříd instalovali tři nové interaktivní 

tabule a dali k dispozici dětem a pedagogům osm nových 

počítačů. 
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2 2 2 2  Přehled oborů vzděláváníPřehled oborů vzděláváníPřehled oborů vzděláváníPřehled oborů vzdělávání    
Vzdělávací programy: 

všechny běžné třídy:  ŠVP ZV Škola pro Evropu, č.j. 279/06  

třída S: Příloha ŠVP ZV Škola pro Evropu pro žáky s lehkým mentálním postižením 

třída S: Příloha ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální 

V tomto školním roce se v běžných třídách vyučovalo v 1. – 9. ročníku 568 žáků podle vzdělávacího 

programu „Škola pro Evropu“, který si škola zpracovala podle svých podmínek. V jedné speciální třídě se 

vzdělávalo 8 žáků podle individuálních vzdělávacích plánů zpracovaných podle přílohy vzdělávacího 

programu  ŠVP ZV pro žáky s LMP, 1 žákyně podle přílohy ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola 

speciální. 

2.1 2.1 2.1 2.1  Učební plányUčební plányUčební plányUčební 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 9 

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 16 
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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 2 2 2 8 2 
Matematika a její 

aplikace 
Matematika 5 5 5 5 20 5 

Informatika a kom. 
techn. 

Informatika   1 1 2 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 1 2 7 

2 
Chemie   2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 1 1 1 2 5 

Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 1 2 7  

Výchova 
k občanství a zdraví 

1 2 2 1 6  

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 

celkem:  30 30 31 31 122 18 

 

Dle učebního plánu Školní vzdělávací program „Škola pro Evropu“ – příloha upravující vzdělávání žáků s 

LMP byli vzděláváni žáci 1., 2., 4. a 5. ročníku v jedné speciální třídě. Průřezová téma byla zařazována 

průběžně dle plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí a v rámci projektových dnů. 
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ŠVP Škola pro Evropu – příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením 

 

Jedním ze zaměření našeho školního vzdělávacího programu je výuka cizích jazyků. Stěžejním jazykem 

je angličtina. Především proto, že se jedná o mezinárodní dorozumívací prostředek celosvětového 

významu. Od roku 2012 jsme zvýšili hodinovou dotaci na tento předmět tak, že ve 3. a 4. třídě se vyučují 

3 hodiny týdně a od 5. do 9. třídy 4 hodiny týdně.  

Kvalitu výuky na naší škole zvýšilo i v tomto školním roce působení rodilé mluvčí, která vedla pod vedením 

učitelů angličtiny jednu hodinu konverzace týdně v každém ročníku II. stupně. 

Další výhodou výuky angličtiny je úrovňové dělení žáků do tří až čtyř skupin v jednotlivých ročnících a to 

tak, že počet ve skupině by neměl přesahovat 18 žáků. 

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 

 Možnost vyzkoušet si konverzaci a prověřit svou schopnost porozumět americké 
angličtině dostali i čtvrťáci. 
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Cílem jazykové výuky je umožnit dětem bezpečně 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 ale samozřejmě i gramatika daného 

jazyka, aby žáci komunikovali formálně správně. 

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 poznávací a výukové pobyty.  

V 6. ročníku si žáci vybírají 2. cizí jazyk, který se učí 4 roky a to z nabídky: německý, francouzský nebo 

ruský s časovou dotací dvě hodiny týdně v každém ročníku. 

2.2 2.2 2.2 2.2  Kroužky a zájmová činnost Kroužky a zájmová činnost Kroužky a zájmová činnost 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 jim ve svých 

prostorech umožňuje jejich aktivity pořádat.  

Škola sama organizovala či spoluorganizovala v tomto školním roce tyto kroužky: 

Hrátky s angličtinou 

Tančím, tančíš, tančíme 

Celkem kurzy navštěvovalo 27 dětí.  

 

2.3 2.3 2.3 2.3  Školní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlamentŠkolní 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 čtyři soutěže pro děti v odpoledních hodinách. 

 

“ I had a really nice time speaking with the students in Year 4. 

They had many interesting questions to ask me, and they 

were excited to tell me about themselves. I was very 

impressed by their skills in English, and I hope I can visit them 

and speak with them again soon”. Madison  
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3 3 3 3  Popis personálního zabezpečení činnosti školyPopis personálního zabezpečení činnosti školyPopis personálního zabezpečení činnosti školyPopis personálního zabezpečení činnosti školy    
V personální oblasti došlo jako každý rok ke změnám. Na začátku školního roku jsme nově přivítali PaeDr. 

Helenu Havlíkovou, Mgr. Andreu Venclíkovou, Mgr. Gabrielu Barvovou, Bc. Alžbětu Gavriněvovou a po 

mateřské dovolené se vrátila Mgr. Lenka Košťálová. Na konci školního roku odešly Mgr. Taťána Kaločová 

a Mgr. Lucie Kneidlová, dále na mateřskou dovolenou odešly Mgr. Kateřina Hejná a Mgr. Petra Němcová 

(Vitoušová). 

Školní rok: 2016/2017 

� Počet pedagogických pracovníků celkem:    50 

� z toho vychovatelů   7 

� z toho asistentů   5 

� Počet správních zaměstnanců celkem:  18 

� Počet zaměstnanců ve školní jídelně:  7 

� Počet odcházejících zaměstnanců:   2 

 Školní jídelna Správní zaměstnanci 

Fyzický počet 7 18 

  

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 38 7 5 

 

Byla věnována velká pozornost v péči o rozvoj podpůrných pedagogických činností - školní psycholog, 

speciální pedagog, asistent učitele. Konkrétně byla zřízena funkce školního speciálního pedagoga, který 

se věnoval zejména individuální nápravě poruch učení při překonávání obtíží při vzdělávání. Služba 

stálého školního psychologa byla rozšířená na 2 dny v týdnu. Na finanční zajištění těchto funkcí byly 

použity prostředky z dotace Výzvy 22 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ve škole 

pracovali 4 asistenti pedagoga. 

Byl zvýšen aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy. Snažili jsme se zjednodušit rutinní 

práci vedoucích pracovníků, aby měli dostatek času ke kontrolní a koncepční činnosti. V oblasti prevence 

byl i nadále funkční tým, kde pracovali – výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, školní 

speciální pedagog. 
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Seznam pedagogických zaměstnanců školy 

 

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. Vysokoškolské studium v tomto školním roce 

ukončila Mgr. Soňa Nečesaná, čtyři neaprobovaní pedagogové úspěšně ve studiích pokračují. 

Neaprobovaně vyučované hodiny jsou převážně hodiny Aj, ale vzhledem k tomu, že tito učitelé nemají 

velké úvazky, nemají velký vliv na celkovou aprobovanost. Důvody neaprobovanosti výuky jsou 

následující: 

� pro daný předmět je velmi obtížné získat aprobovaného učitele  

� pedagog vyučuje předmět na velmi vysoké úrovni, přestože nemá příslušnou aprobaci 

Zaměstnanci na mateřské dovolené 

� Mgr. Kateřina Hejná 

� Mgr. Lucie Křemenová  

� Mgr. Petra Němcová  

� Mgr. Marie Solničková 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Miloslava Spilková učitelka 

Mgr. Ladislava Srpová učitelka 

Mgr. Bohuslav Stejskal ředitel 

Mgr. Irena Syblíková učitelka 

Mgr. Jana Synáčková učitelka 

Mgr. Eva Škvorová zástupce řed. 2.st. 

Mgr. Hana Švédová učitelka 

Mgr. Hana Tomšíková učitelka 

Mgr. Hana Tuháčková učitelka 

Mgr. Jana Vejvodová učitelka 

Mgr. Andrea Venclíková učitelka 

Mgr. Petra Vitoušová učitelka 

Mgr. Lucie Wladařová učitelka 

Mgr. Petra Železná učitelka 

Jana Bártlová ved. vychovatelka 

Bc. Klára Drobná vychovatelka/asis.  

Jana Janoušová vychovatelka 
Petra Lhotáková 
Mgr. Hana Nová 

vychovatelka 
vychovatelka 

Eliška Šulcová vychovatelka 

Martina Tláskalová vychovatelka 

Gabriela Benešová asistent pedagoga 

Jana Chvalová asistent pedagoga 

Jana Kratochvílová asistent pedagoga  

Eliška Solničková asistent pedagoga 

Jméno a příjmení Funkce 
Madison Andrews 
Mgr. Jana Babicová 

učitelka  
speciální padagog 

Mgr. Gabriela Barvová učitelka 

Alžběta Gavriněvová  učitelka/asis. ped. 

Mgr. Radka Habešová učitelka 

PaeDr. Helena Havlíková učitelka 

Ing. Jan Hájek učitel 

Mgr. Kateřina Hejná učitelka 

Mgr. Taťána Kaločová učitelka 

Mgr. Jana Klimtová učitelka, VP 

Mgr. Lucie Kneidlová učitelka 

Mgr. Lenka Košťálová učitelka 

Mgr. Martina Košťálová učitelka 

Ing. Hana Kráslová učitelka 

Bc. Kateřina Kubásková učitelka 

Mgr. Lenka Kustošová učitelka 

Th. Dita Laudová učitelka 

 Jana Macelová učitelka 

Mgr. Petra Mejstříková zástupce řed. 1.st. 

Mgr. Soňa Nečesaná učitelka 

Mgr. Hana Ohnůtková učitelka 

PaeDr. Marcela Oujiřová učitelka 

Mgr. Daniela Paletová učitelka 

Mgr. Anna Skotáková učitelka 
DiS. Jindra Solničková učitelka 
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Velký krok se udělal v podpoře profesního rozvoje učitelů, škola využívala druhým rokem služeb dvou 

mentorů, kteří pravidelně s učiteli pracovali. Byl zaveden systém sebehodnocení učitelů, stanovení 

pedagogických cílů a následných rozborů s vedením školy. 

Ustanovení metodických orgánů školy 

Název Vedoucí 

Metodické sdružení 1. stupně Jana Macelová 

Předmětová komise českého jazyka Mgr. Jana Klimtová 

Předmětová komise matematiky PhDr. Marcela Oujiřová 

Předmětová komise Tv Mgr. Lucie Adamcová Kneidlová 

Předmětová komise Nj Mgr. Petra Železná 

Předmětová komise anglického jazyka Ing. Hana Kráslová 

Předmětová komise výchovy k občanství Mgr. Radka Habešová 

Protidrogový koordinátor a metodik prevence Ing. Ladislava Srpová, Mgr. Gabriela Barvová 

Koordinátor IT Ing. Jan Hájek 

Výchovné poradenství Mgr. Jana Klimtová 

 

Předmětové komise a metodické sdružení se scházejí nejméně 3x ročně. 

 

 

3.1 3.1 3.1 3.1  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků     

Naše škola si uvědomuje důležitost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho vliv na klima a 

úspěšnost školy. Plánováno je v souladu s dlouhodobým strategickým plánem rozvoje školy, naším ŠVP, 

ale i s aktuálními potřebami.  

Další vzdělávání pak probíhá jak pomocí externích vzdělávacích společností, tak i díky externím 

mentorům. Dvě mentorky, které na naši školu pravidelně docházejí, napomáhají pedagogům ke 

zkvalitnění jejich práce, například k lepší implementaci poznatků získaných na školení, individualizování 

výuky apod.   

V rámci Výzvy 02_16_022  Zkvalitnění studia na ZŠ Dobřichovice v rámci OPVVV se dva pracovníci školy 

vzdělávají v oblasti mentoringu. Jejich studium bude pokračovat i ve školním roce 2017/2018.  
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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 
počet 

účastníků 
hodnocení 

Ideas from the Heart of Europe 1 1 

Přípravná početní cvičení 1 1 

Koučování jako styl vedení lidí 2 3 

Nebojme se učit jinak, aneb matematika na 2. st. ZŠ 1 1 

Atletika pro školáky zábavně 1 1 

RWCT - minimální kurz 1 1 

Využití netradičních přístupů při vyučování 1 1 

Jazykové hry v hodinách češtiny 1 1 

Na svatého Martina husa nejlíp zpívá a po tom pění přijde vánočnění 1 1 

Jazykové hry I.: Tvorba a význam slov 1 1 

Nový pohled na žáky s SPU na základní a střední škole 1 1 

Inkluzivní vzdělávání - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami - Praha 
1 1 

Problematika reedukace žáka s Aspergerovým syndromem na 

základní a střední škole 
1 1 

Manipulace v jednání - aneb nenechat se zatlačit do kouta 2 1 

Literární text a dramatická hra 1 1 

Matematická gramotnost tvořivě - 6. a 7. ročník ZŠ  1 1 

Watch, regarde, mira, sieh, smatri! 1 1 

Práce s chybou v českém jazyce 1 1 

Jak vést obtížný rozhovor I. 1 1 

Projekty ve školní družině? Senzace!!! 2 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 29 1 
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4 4 4 4  Údaje o žácíchÚdaje o žácíchÚdaje o žácíchÚdaje o žácích    
Stav žactva má stále dlouhodobě stoupající tendenci, na prvním stupni již máme téměř ve všech ročnících 

tři paralelní třídy, musíme již odmítat děti z nespádových oblastí. V letošním roce jsme měli o čtyřicet 

dětí více oproti roku minulému. S ohledem na růst počtu žáků se zvýšil i počet zaměstnanců školy o pět, 

celkem tedy 75. 

Vývoj počtu dětí na zařízení za posledních 22 let:  

 

 

4.1 4.1 4.1 4.1  Zápis k povinné školní docházceZápis k povinné školní docházceZápis k povinné školní docházceZápis k povinné školní docházce    

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se konal 4. 4. 2017 od 14.00 do 19.00 hod. v budově prvního 

stupně. Celkem se zapsalo 102  žáků, z toho 8 po odkladu školní docházky. Stejně jako v letech minulých 

byl i letos zaveden již známý systém online rezervací s možností objednat se na konkrétní termín. 

Vzhledem k velkému zájmu jsme pro nadcházející školní rok mohli přijmout děti do tří tříd. U zápisu zase 

již tradičně pomáhali žáci 9. ročníku, kteří se stali průvodci rodičů i budoucích žáků a patří jim velké 

poděkování. Odváděli děti do připravených a slavnostně vyzdobených tříd. Tam paní učitelky prověřily 

připravenost předškoláků na nástup do školy. Děti se představovaly, recitovaly básničku nebo zpívaly 

písničku, napodobovaly psací písmo a kreslily. Nakonec si odnesly i malý dárek – památku na první 

návštěvu ve škole.  

Zápis 2017:  

� Počet prvních tříd:   3  

� Počet zapsaných žáků:  102  

� Počet přijatých žáků:   78  

� z toho počet dětí po odkladu školní docházky:  8  

� Počet odkladů pro školní rok 2016/2017:  14 
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4.2 4.2 4.2 4.2  Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žákůÚdaje o výsledcích vzdělávání a testování žákůÚdaje o výsledcích vzdělávání a testování žákůÚdaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků    

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 391 

prospěl 181 

neprospěl 3 

Nehodnocen – studující v zahraničí 2 

Stupeň hodnocení chování 

velmi dobré 570 

uspokojivé 5 

neuspokojivé 0 

nehodnocen – studující v zahraničí 2 

 

V průběhu školního roku proběhlo ve škole následující testování. 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 

Českou školskou inspekcí byla vybrána naše škola k testování 5. tříd. Testování probíhalo v předmětech 

český jazyk, anglický jazyk a v kombinovaných výchovách.  Výsledky nevypovídají o tom, jak si škola stojí 

v porovnání s ostatními. Testování mělo za cíl poskytnout informaci o tom, nakolik jednotliví žáci plní 

v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu osvojených kompetencí.  

V anglickém jazyce naše školy dosáhla průměrné úspěšnosti 83 %, v českém jazyce 61 % a v kombinaci 

výchov 70%. (Příloha 1) 

SCIO Národní testování 2016/2017 

Testování proběhlo v předmětech, matematika, český jazyk a v oblasti obecných studijních předpokladů. 

V českém jazyce jsou výsledky našich žáků lepší než v 70 % ostatních škol, z matematiky dokonce lepší 

než u 80 % škol, které se zúčastnily testování. Z hodnocení testu vyplývá, že v českém jazyce jsou studijní 

předpoklady našich žáků využívány optimálně, výsledky odpovídají jejich studijním předpokladům. 

V matematice jsou výsledky dokonce na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům. 

Žáci tedy pracují nad své možnosti. (Příloha 2) 

Profi testy pro zájemce z 9. třídy 

Přímo na škole měli opět možnost zájemci z 9. tříd podrobit se testování, které jim má pomoci 

v rozhodnutí, jakým směrem se po ukončení základní školy ubírat. Testování provedla školní psycholožka 

Mgr. Jana Pelinka Doksanská, která po vyhodnocení konzultovala výsledky s žákem a jeho rodiči. 

Srovnávací testy AJ 

Děti 4. – 9. tříd porovnaly své znalosti z angličtiny napříč skupinami. 
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4.3 4.3 4.3 4.3  Úspěchy v souÚspěchy v souÚspěchy v souÚspěchy v soutěžích a olympiádáchtěžích a olympiádáchtěžích a olympiádáchtěžích a olympiádách    

V tomto školním roce jsme pro žáky zorganizovali školní kolo 

Dějepisné olympiády, Olympiády z ČJ, Olympiády z AJ, Matematické olympiády, Pythagoriády pro 5. 

ročník, Matematického klokana, Recitační soutěže, soutěže O klobouk kouzelníka Pokustóna, soutěže 

Helpík – první pomoc. 

Ze všech soutěží vzešli kandidáti do okresního kola. Zde je výčet úspěchů těch z nich, co stanuli na 

stupních vítězů. 

Okresní kola – umístění do 3. místa 

 

 

Matematická olympiáda 1. Matyáš Hendrich (5. A) 
 2. Ondřej Buben (3. A)  
 3. Jakub Žmola (6. C), Tomáš Římal (6. B) 
Pythagoriáda 1. Tomáš Římal (6. B) 
Matematický klokan - Klokánek 3. Jan Srp (5. A) 

Okresní kolo ve florbalu 1. 

Tom Mattias Šafránek, Nikolas Novák, Matěj Vrzal, 
Jakub Žmola, Tomáš Římal, Matěj Kvasnička, Kryštof 
Nováček, Jaroslav Koritenský, David Novák, Štěpán 
Kubata 

Pohár rozhlasu – běh na 60 m 1. Anna Hobzová (7. B), Ondřej Lenghart (7. A) 
                                – běh na 60 m 2. Klára Novotná (7. B) 
                                – běh na 1000 m 1. Ondřej Lenghart (7. A) 
                                – běh na 600 m 1. Kateřina Solničková (6. C) 
                                – skok daleký 2. Klára Novotná (7. B) 
                                – skok vysoký 2. Adéla Nečesaná (6. B) 
                                – hod míčkem 3. Anna Beránková (7. C) 

                                – štafeta 4 x 60 m 1. 
Ondřej Lenghart (7. A), Martin Mak (7. B), Matěj 
Kvasnička (7. C), Matyáš Mitterwald (7. A) 

                                – štafeta 4 x 60 m 1. 
Anna Beránková (7. C), Klára Novotná (7. B), Kateřina 
Solničková (6. C), Anna Hobzová (7. B) 

– družstvo mladších žáků 1.  
– družstvo mladších žákyň 1.  

Atletický trojboj 2. Šimon Bělík (3. C) 
Atletický trojboj  2. Klára Zbožínková (4. B) 

Hokej – starší žáci 2. 
Štěpán Kubata (6. A), Tomáš Římal (6. B), Jakub Žmola 
(6. C), Jakub Václavek (7. A), Matěj Kvasnička (7. C), 
Tom Šafránek (8. A) 

Hokej – mladší žáci 3. 
Šimon Bělík (3. C), Jakub Šikoš, Matěj Václavek, David 
Havlík, Jonáš Homola (4. A), David Kovář (4. B), Jakub 
Hubený (5. B) 

Pohár rozhlasu – běh na 60 m 1. Anna Hobzová (7. B), Ondřej Lenghart (7. A) 
                                – běh na 600 m 1. Kateřina Solničková (6. C) 
                                – běh na 600 m 3. Anna Hobzová (7. B) 

                                – štafeta 4 x 60 m 1. 
Anna Hobzová (7. B), Kateřina Solničková (6. C), Klára 
Novotná (7. B), Anna Beránková (7. C) 
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Krajské kolo – umístění do 3. místa 

V krajském kole Recitační soutěže obdržel František Habarta z 5. A čestné uznání. 

Republikové kolo  

V Příloze 3 najdete zprávy o některých úspěších publikované v Informačních listech Dobřichovice. 

 

4.4 4.4 4.4 4.4  Výsledky přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení    

Škola se zaměřila taktéž na udržení žáků školy (odchody na gymnázia z 5. a 7. ročníku) zlepšenou 

propagací práce školy. Byl rozvíjen informační systém a prezentace školy, public relations 

prostřednictvím k tomu určeného pedagoga. 

Umístění žáků na střední školy ve školním roce 2016/2017: 

9. ročník (46 žáků) 

- SŠ (maturitní obory) 43 žáků, z toho gymnázia 13 žáků 

- SOU (učební obory) 2 žáci 

- umělecký obor 1 žákyně 

Všichni žáci se dostali na školu, kterou si vybírali v prvním kole přijímacího řízení. 5 žáků bylo přijato na 

odvolání. 

víceletá gymnázia 

z 5. tříd přihlášeno 13, přijato 10 

ze 7. tříd přihlášeno 16, přijati 4 

Pohár rozhlasu – běh na 60 m 5. Anna Hobzová (7. B) 
                                – běh na 600 m 3. Kateřina Solničková (6. C) 

                                – štafeta 4 x 60 m 1. 
Anna Beránková (7. C), Klára Novotná (7. B), Kateřina 
Solničková (6. C), Anna Hobzová (7. B) 

Naše webové stránky jsou téměř denně obohacovány aktualitami ze života školy. 
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5 5 5 5  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnostiÚdaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnostiÚdaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnostiÚdaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti    

5.1 5.1 5.1 5.1  Zapojení školy do mezinárodních aktivit Zapojení školy do mezinárodních aktivit Zapojení školy do mezinárodních aktivit Zapojení školy do mezinárodních aktivit     

Září 2. 10. – 9. 10. 2017 

Edison - v neděli večer k nám dorazili stážisté z různých koutů světa - Thajsko, Čína, Rusko, Brazílie, Irán, 

Italie. Zahraniční studenti opět u nás ve škole předávali informace o svých zemích, kulturách, historii             

a zvycích. Kromě výkladu v hodinách předvedli opět svá národní jídla a my měli možnost je ochutnat.  

Říjen 31. 10. – 4. 11. 2017 

Návštěva skupiny žáků naší partnerské školy v Eschwege pod vedením paní učitelky Babicové                               

a Adamcové-Kneidlové. Program byl sestaven nejen z výuky v německém jazyce, ale též z poznávacích 

výletů po městě a okolí, jako např. návštěva města Kassel a Muzea hranice mezi Východním a Západním 

Německem. Dále po cestě žáci navštívili Lipsko a Drážďany. 

 

Leden 21. 1. – 28. 1. 2017 

Lyžařský výcvik žáků naší školy pod vedením pana ředitele Stejskala, paní zástupkyně Škvorové a paní 

učitelky Adamcové-Kneidlové v Pruggernu, Rakousko.  

Březen 11. 3. – 18. 3. 2017 

Mezinárodní setkání naší školy a partnerské školy Anne Fran Schule v Eschwege, Německo. Společně 

strávený týden v lyžařském středisku Schladming – Dachstein s ubytováním v Pruggernu. Doprovod: pan 

ředitel Stejskal, paní zástupkyně Škvorová, paní učitelka Babicová. V příloze 4 je k nahlédnutí část 

Ročenky partnerské školy v Eschwege, která zachycuje společné aktivity školního roku 2016/17. 

Po prohlídce města Eschwege následoval rozchod na shopping. 
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Květen 13. 5. – 19. 5. 2017 

Studijně poznávací zájezd do Anglie, Bournemouth s celodenními výlety do Londýna a Hastings. Po tři 

zbývající dny žáci dopoledne navštěvovali Cavendish Language School v Bournemouth, odpoledne pak 

byly na programu výlety po okolí, např. Salisbury, Stonehenge, útesy Old Harry Rocks, hrad Corfe Castle. 

Doprovod – paní zástupkyně Škvorová, paní učitelka Kráslová. 

Květen 24. 5. – 28. 5. 2017 

Návštěva partnerské obce Villieu Loyes Mollon ve Francii. Naše občany doprovázeli i žáci školy společně 

s paní zástupkyní Škvorovou. Tamní program byl bohatý, dokonce došlo i na sportovní utkání družstev 

žen, mužů a dětí na mezinárodní úrovni. 

Stonehenge byl omračující. U dětí se právem strhla fotící a „selfíčková“ smršť. 

Zápasy skončily korektně – české ženy prohrály přes všechnu svou bojovnost 0:1, 
zatímco muži vyhráli 1:0. 
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5.2 5.2 5.2 5.2  Projekty Projekty Projekty Projekty školyškolyškolyškoly    

Ve školním roce 2016/2017 byly na 1. stupni organizovány pravidelné akce jako výuka plavání pro 2. a 3. 

ročník v Berouně, bruslařský kurz – 4. A, B v Černošicích, sběr víček a papíru. Kromě těchto společných 

akcí děti navštívily řadu divadelních představení, koncerty, výstavy, muzea, účastnily se Keramiky a 

Výtvarných a Hoblinkových dílen, kde se učily pracovat se dřevem a nezapomněli jsme ani na charitativní 

akce. 

Organizováním aktivit pro děti různých tříd a ročníků kultivujeme jejich vzájemné vztahy. K tomu slouží 

i celoškolní projekty jako např. Dobřichovické hudební jaro, Vánoční zpívání, Noc s Andersenem, atd.. 

Další projekty a akce na 1. stupni:  

Slavnostní přivítání prvňáčků 

Vánoční zpívání  

Vánoční trhy  

Projekt Plant a Tree for Peace - Zasaď strom pro mír -  žáci 1. stupně se připojili k celosvětové akci sázení 

stromů 

Oslavy narozenin dětí 

Recitační soutěž 

Vycházky do přírody 

Dobřichovické hudební jaro 

Interaktivní představení v anglickém jazyce 

Tříkrálové koledování 

Noc s Andersenem 

 „Není důležité vyhrát nad ostatními, ale sám nad sebou.“ To bylo heslo V. školních 
olympijských her. 
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 Les ve škole - škola v lese – lesní výpravy 

 

 Dopoledne s tradičními českými hrami 

Dopravní výchova 

Svatomartinské posvícení 

Svatováclavská slavnost 

Návštěva předškoláků v prvních třídách 

Oprášili jsme hry jako Cukr, káva, limonáda, skákání panáka, Honzo, vstávej!, či Čáru.. 

„Zvládli jsme prozkoumat spoustu živých i neživých přírodnin, a to pěkně z blízka – 
lupou, 1. lesní výprava je zá námi.“ 1. A. 
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Pravěký den – čtvrťáci 

Vystoupení pro rodiče 

Jíme zdravě 

Vánoční a Velikonoční dílničky pro rodiče a děti 

Školy v přírodě 

Bruslení 

 

V rámci projektu „Pestrá strava bez zbytečné chemie“ se děti vžily do rolí kuchařů a kuchařek. 

Vrcholem druhé lekce bruslení čtvrťáků byla holubička. 
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Projekty a akce na II. stupni: 

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. 

Rozumíme penězům  

Sedmáci v Techmánii 

 

Březen měsíc knihy 

Klub mladých diváků – navštívil opět čtyři divadelní představení  

V expozicích TECHMANIE v Plzni žáci interaktivně prozkoumávali fyzikální jevy. 

Klub mladých diváků zakončil letošní sezónu u Spejbla a Hurvínka. 
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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). 

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 

z bezprostředního okolí.  

Absolventská slavnost – slavnostní zakončení docházky na základní školu, 9. ročník. 

Dobřichovická míle – letos se uskutečnil již 20. ročník tohoto tradičního běhu  

Sběr papíru a víček z PET lahví – probíhal v průběhu celého školního roku.  

Úřad práce – žáci 8. a 9. tříd – seznámení se s možnostmi úřadu, testy zaměřené na volbu povolání. 

Exkurze do čističky odpadních vod (žáci 8. A a 8. B), do SPŠCHT (9. roč.). 

Týden výletů předposlední týden školního roku 

Interaktivní divadelní představení v angličtině pro žáky 3. – 9. tříd 

Beseda s bývalými absolventy, nynějšími studenty 1. ročníků SŠ, kteří mluví o svých zkušenostech 

nováčka na střední škole.  

Exkurze do Babiččina údolí 

 

Stupeň vítězů v kategorii děvčata starší: Alžběta Schierová, Michaela Šimůnková, Nataly 
Šťastná. 
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Projekty školní družiny: 

Ve školním roce 2016/2017 školní družina pracovala v 7 odděleních. Kapacita během roku byla plně 

využita. Školní družinu využívalo 185 žáků. Po celý školní rok fungoval Školní klub. 

Projekty a akce družiny: 

Přednáška o šelmách 

Staročeské tradice 

Zdravá výživa 

Péče o tělo 

Bublinkovo - kouzelnické představení 

Čarodějnický mejdan 

Pravidla silničního provozu 

Den dětí, Návštěva kina 

Společná četba 

Masopustní karneval 

Vánoční pečení 

Jarní, Podzimní, Vánoční a Velikonoční tvořivé dílničky pro rodiče a děti 

Vycházky do okolí  

Sportovní aktivity 

 

V březnu, kterého tématem byla ZOO, navštívila školu tygřice Lili.  



 

28 

5.3 5.3 5.3 5.3  Údaje o prevenci sociálně patologických jevůÚdaje o prevenci sociálně patologických jevůÚdaje o prevenci sociálně patologických jevůÚdaje o prevenci sociálně patologických jevů    

Na naší škole celoročně intenzivně zařazujeme do výuky nejrůznější aktivity a programy týkající se 

primární prevence rizikového chování.  

Mezi každodenní a stěžejní činnosti patří:  

� aktivity zaměřené na posilování pozitivního klimatu ve třídách v rámci běžné výuky, třídnických 

hodin i mimoškolních aktivit, 

� cílená výuka v hodinách VOZ a dalších vyučovacích předmětů ( Prv, Inf, TV, Přír, Pp…) 

zaměřená na prevenci nejrůznějších forem rizikového chování, 

� každodenní monitorování chování žáků ve třídách i mimo ně, zvýšená pozornost zaměřená na 

vytipované jedince či skupiny, v tomto ohledu je důležitá spolupráce a komunikace uvnitř 

pedagogického sboru, 

� výchovný řád, který napomáhá jednotnému postupu všech pedagogů při řešení problémového 

chování. 

V případě výskytu problémového či rizikového chování volíme tyto postupy řešení: 

 
� cílená komunikace s žáky při řešení konfliktů nebo výskytu rizikových forem chování (pohovory 

s třídním učitelem, metodikem prevence, vedením školy), spolupráce s rodiči, 

� finanční podílení rodičů při náhradě škod na majetku školy záměrně způsobených žákem, 

� spolupráce se školní psycholožkou Mgr. Janou Doksanskou, 

� žáci mohou také využít možnosti svěřit se s problémem prostřednictvím schránky důvěry, 

situaci pak řeší ŠMP ve spolupráci s třídním učitelem, v případě potřeby také s vedením školy a 

školní psycholožkou. 

 
Během školního roku jsme také pravidelně zařazovali do plánu výuky tyto akce a programy, které 

napomáhají předcházení výskytu rizikového chování: 

 
� společné akce školy podporující komunikaci a kontakt mezi žáky mladších i starších ročníků,  

� projekty a programy podporující zdravý životní styl, 

� semináře primární prevence vedené lektory externích organizací, zaměřené na specifickou 

všeobecnou primární prevenci, případně selektivní prevenci v reakci na aktuální situaci. 
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Konkrétní akce zaměřené na primární prevenci v roce 2016/2017: 

Září 2016 – prevence alkoholismu – žáci 7. ročníku 

                    „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek.“ 

                     program s lektorkou K. Kalinovou z organizace SANANIM 

 

Říjen 2016 – poruchy příjmu potravy, zdravá výživa – žáci 4. a 5. ročníku 

                     interaktivní program – Mgr. David Bílek - Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání, z. s. 

                     dopravní výchova – 4. a 5. ročník, prevence rizikového chování v dopravě, teorie + testy, 

dopoledne na dopravním hřišti v Radotíně  

 

Listopad 2016 – Moderní je nekouřit! – 6. ročník 

                     prevence kouření, závislost na nikotinu a další rizika (Mgr. Vladimír Vácha) 

                     Právní odpovědnost „náctiletých“ – 8. B, právní povědomí, odpovědnost dětí v 15 letech, práva 

a povinnosti beseda, sonda do vztahů v kolektivu (JUDr. Karel Kašpar – PPPK) 

 

Leden 2017 – Dospívám, aneb život plný změn - dívky 6. ročníku 

                       Na startu mužnosti – chlapci 6. ročníku 

                       semináře s lektorkou MP Education pí. Podlahovou 

                       změny v dospívání – fyzické i psychické aspekty, hygiena 

                       Helpíkův pohár – soutěž v 1. pomoci a zdravovědě – 5. ročník 

                       Helpík, z. s. – Tomáš Stronček, DiS. 

 

Jaro 2017 – spolupráce s externím lektorem Mgr. Vladimírem Váchou 

                       dvouhodinové besedy pro žáky 5. – 9. ročníku zaměřené na: 

� nebezpečí v kyberprostoru (5. ročník) 

� šikana, její formy a obrana proti ní (7. C) 

� prevence kouření, závislosti na nikotinu, zdravotní a sociální rizika (7. A, 7. B) 

� jak přežít dospívání – láska, přátelství, vztahy (8. A) 

� prevence rizikového sexuálního chování, nebezpečí AIDS/HIV (9. ročník) 
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Tyto akce jsme mohli uskutečnit také díky grantu z Obecního Úřadu Dobřichovice určeného přímo na 

primární prevenci, část je hrazena z fondu KPŠ.  

V březnu 2017 se žáci 6. – 9. ročníků zúčastnili programu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. Jedná se o 

vzdělávací filmový projekt s projekcí filmu Matěje Mináče a následnou besedou s dramaturgem filmu. 

Program doplňuje etickou výchovu, výuku holocaustu a novodobých dějin ČR i celé Evropy. Filmem se 

prolíná silný lidský příběh Nicholase Wintona a dětí, které zachránil v době 2. světové války. 

Na 1. stupni probíhá primární prevence průběžně během školního roku především v rámci jednotlivých 

tříd, třídnických hodin, případně formou projektů organizovaných pro celý 1. stupeň. Je také součástí 

vzdělávacího programu a tematických plánů. Vede děti ke zdravému životnímu stylu, bezpečnému 

chování a pozitivním mezilidským vztahům. V letošním roce probíhaly tyto programy: 

bezpečně do i ze školy, den bez aut, nebezpečí kolem nás, zdravé zuby, 1. pomoc – ošetření, Helpíkův 

pohár, třída S - celoroční projekt – Cvičím s radostí, plavecký výcvik, Svět není černobílý – předsudky, 

Vaříme zdravě - zdravá strava bez chemie, celoročně – Ovoce do škol, Zasaď strom pro mír (10 stromů a 

keřů bylo vysazeno na školní zahradě), spolupráce se školní psycholožkou - klima třídy. 

� projektové dny OSV na začátku školního roku 

� září 2016 – Školní olympijské hry (1. stupeň, s organizací pomohli žáci 9. tříd) 

� účast školy na mnoha sportovních soutěžích (přespolní běh, florbal, atletika – Pohár rozhlasu, 

minifotbal, lední hokej…) 

� projekt Edison – setkání se zahraničními studenty přímo ve výuce i mimo ni 

� Klub mladého diváka 

� lyžařský výcvik a setkání s partnerskou školou z Eschwege v Alpách 

� zahraniční zájezdy (Francie, Německo, Anglie) 

� červen - Týden objevů – školní výlety a mimoškolní akce – utužování pozitivních vztahů v rámci 

třídních kolektivů 

Žáci 8. a 9. ročníku se aktivně podílí na organizaci a přípravě dalších společných akcí školy, čímž 

posilujeme dobré vztahy mezi žáky nižších a vyšších ročníků. 

Jedná se např. o tyto akce: Vánoční trhy, Den otevřených dveří, Dobřichovická míle, Branné cvičení, 

Sportovní den, Absolventská slavnost 

 

Během školního roku proběhlo také mnoho akcí, které 

napomáhají výchově dětí ke zdravému životnímu stylu a 

prevenci patologických jevů. Jedná se o mnohé sportovní a 

kulturní školní i mimoškolní akce. 
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Výskyt rizikového chování ve školním roce 2016/2017 

Během tohoto školního roku se opět nejčastěji řešily případy negativního chování mezi spolužáky. 

Jednalo se o různé formy napadání spolužáků jak verbálně, tak i fyzicky, v několika případech převážně 

na 1. stupni se žáci dopustili také drobných krádeží a ničení školního majetku.  

Takové chování ohrožuje zdravé klima třídy i školy obecně a proto je každý případ neprodleně řešen. 

Mnohé případy řeší okamžitě třídní učitel, některé byly projednány s žáky i rodiči školním metodikem 

prevence nebo vedením školy.  

Za porušování školního řádu a agresivní chování byla i v tomto školním roce udělena příslušná výchovná 

opatření (upozornění rodičům, napomenutí, důtky i snížená klasifikace z chování). 

 

Problémové chování na 1. stupni 

Problémy mezi spolužáky se letos vyskytovaly již v nejnižších ročnících (1. a 2. třídy), i zde byla udělena 

výchovná opatření a třídní učitelky projednaly situaci s žáky i rodiči, s případy seznámily pedagogickou 

radu. Jednalo se o: 

� ubližování spolužákům, impulsivní, nepředvídatelné  chování – 2. ročník - schůzka s matkou - 

doporučena návštěva SVP v Dobřichovicích - spolupráce s etopedem, 

� chlapec ve 2. ročníku vyhrožoval, že si ublíží -  informována zástupkyně školy a OSPOD, 

následně schůzka s matkou, které byl předán kontakt na PPP do Králova Dvora, 

� smlouva s problematickým žákem (učitel - žák) – 2. ročník -  jednání s jeho rodiči, 

� krádež hotovosti z peněženek spolužáků během pobytu na školním výletě – žák 1. ročníku, 

řešila bezprostředně třídní učitelka se zákonnými zástupci 

Ve 4. třídách jsme řešili další případy vzájemného napadání mezi spolužáky – nejčastěji slovního – urážky, 

ponižování atd. Mezi dívkami zde docházelo také k vyčleňování z kolektivu, psychické agresi. Situaci 

řešily třídní učitelky ve spolupráci se ŠMP a konzultovaly také se školní psycholožkou J. Doksanskou. 

Proběhly pohovory s oběťmi, svědky, agresory i jejich rodiči.  

Ve třídě 4. B došlo dokonce také k případu urážek a ponižování v internetovém prostředí a přes mobilní 

telefon. Třídní učitelka sjednala besedu s psycholožkou J. Doksanskou na téma kyberšikany – její znaky, 

rizika, způsoby, jak se bránit (únor 2017). 

Ve třídě 5. B docházelo často a opakovaně k agresivním útokům na spolužáky. V jednom případě dokonce 

také k drobné krádeži a křivému obvinění spolužáků. Středem situace byl nejčastěji jeden konkrétní 

agresor. Vše bylo řešeno s jeho matkou, třídní učitelka a ŠMP L. Srpová doporučily návštěvu školního 

psychologa a poskytly matce kontakt na SVP Dobřichovice.   

Situaci ve třídách 1. stupně řeší obvykle třídní učitelka, která zná kolektiv třídy, problémové jedince i 

všechny potřebné souvislosti. Aktuálně řeší problém s rodiči, v závažnějších případech se ŠMP, 

psycholožkou a vedením školy. Ve třídách pak probíhala tato opatření k nápravě vždy v návaznosti na 

daný případ rizikového chování, nebo v třídnických hodinách jako všeobecná primární prevence: 
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� besedy s žáky o chování, tvorba a dodržování pravidel  

� hodiny se školní psycholožkou J.Doksanskou - třídní klima 

� třídnické hodiny (TH) zaměřené na téma ohleduplné komunikace, tolerance a podporu 

pozitivních vztahů mezi dětmi 

� prevence šikany a kyberšikany (4. ročník) 

� 3. B – třídnická hodina - tolerance k odlišnostem spolužáků - vietnamský spolužák 

 

Vysvětlovali si tedy, proč jsou ve třídě S, jak se vyrovnat s jistou odlišností a možností, že na ni někteří 

žáci ostatních tříd mohou poukazovat. Pravidelně vždy v pondělí první hodinu v komunitním kruhu 

probíhají případné modelové situace jako prevence (pod vedením třídní učitelky J. Solničkové). Se žákyní 

4. ročníku ve třídě S paní učitelka během speciálně pedagogické péče zařadila různé modelové situace 

jako nácvik bezpečného chování.  

Problémy s chováním se nevyhnuly ani školní družině. V letošním roce zde řešily vychovatelky tyto 

případy rizikového chování: 

� drobné, ale opakované krádeže (pokémonů) z aktovek – řešeno bezprostředně vychovatelkou, 

na třídní schůzce přímo s rodiči 

� neustálá fyzická i slovní napadení spolužáků ze strany žáka 2. třídy - vznikající nebezpečné 

situace (od začátku řešeno s rodiči, v pololetí přeřazen do jiného oddělení ŠD) 

� nový žák 2. ročníku se po přestupu z jiné školy velmi špatně začleňoval do kolektivu v družině, 

během krátké chvíle si proti sobě mezi dětmi vytvořil až averzi kolektivu. Po dohodě s 

maminkou přestal navštěvovat školní družinu a byla doporučena návštěva školního psychologa 

� u jednoho z žáků družiny docházelo opakovaně k hysterickým scénám, občas agresivnímu 

chování vůči sobě i vychovatelce, stavy únavy - špatný vliv na kolektiv (opakovaně řešeno 

s rodiči, žák je v péči PPP) 

 

Problémové chování na 2. stupni: 

Další (i opakované) případy nevhodného chování jsme zaznamenali v 6. – 8. třídách. Nejčastěji jde o 

ponižování, posměch, u dívek často o ignoraci a vyčleňování a další formy psychické agrese. Řešili jsme 

také kyberšikanu mezi žákyněmi 8. třídy.  

 

Se specifickými problémy se setkávají také žáci třídy S – vyskytují se 

situace, kdy tito žáci musí čelit nadávkám a konfliktům s dětmi 

z běžných tříd.  
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V 7. třídách proběhlo na podzim anonymní dotazníkové šetření, které ukázalo na problémové jedince, 

kterým by mohlo hrozit šikanování ze strany spolužáků, odhalilo také jména nejčastějších agresorů. 

Výsledky dotazníku si zpracovaly třídní učitelky a konzultovaly s L. Srpovou – školní metodičkou 

prevence. Získané informace pak pomáhají třídním učitelkám při práci s třídním kolektivem a při 

monitorování třídního klimatu.  

V průběhu školního roku jsme řešili projevy šikanování hned v několika třídách druhého stupně – někde 

ojedinělé, jinde opakované. Jednalo se o konflikty mezi jednotlivci nebo i celými skupinami.  

Dlouhodobě problémová a neustále monitorovaná je v tomto ohledu především atmosféra v 8. B. Žáci si 

opakovaně stěžovali na neustálé urážky, posměch, slovní napadání, nepřátelské klima ve třídě. Využili 

schránky důvěry a s problémem se svěřili formou anonymních dopisů. Řešení situace se věnuje 

dlouhodobě třídní učitelka, ŠMP Ladislava Srpová i vedení školy. Zapojeni byli samozřejmě i rodiče obou 

stran konfliktu. 

Jednotlivé případy psychické i fyzické agrese mezi spolužáky se však vyskytly také v 6. a 7. ročníku. Žáci 

7. ročníku několikrát slovně útočili i na mladší spolužáky. Došlo také ke krádeži klíčů žákyně 4. třídy. 

Případ prošetřila a výchovná opatření udělila třídní učitelka. Také v každé z 6. tříd se během školního roku 

vyskytly projevy nevhodného vzájemného chování mezi spolužáky – ubližování, posměch, nadávky.  

Negativním projevům chování se snažíme předcházet především působením na kolektiv třídy 

v třídnických hodinách, ve výchovných předmětech (v rámci výuky VOZ, tělocviku, při skupinové práci) i 

v průběhu mimoškolních akcí. Děti se učí  při společných hrách komunikovat, ve skupinách navazovat a 

upevňovat pozitivní interakce, respektovat názory ostatních, spolupracovat při řešení problémů, 

tolerovat odlišnosti v osobnosti jedince. Doplňkem této prevence jsou již zmíněné besedy a přednášky 

s externími odborníky (viz výše).  

Důležitým prvkem prevence je také posilování zdravého sebepojetí a sebehodnocení, ke kterému žáky 

vedeme v rámci osobnostní a sociální výchovy. 

Děti se učí spolupracovat i při řešení problémů. 
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5.4 5.4 5.4 5.4  Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)    

Žáci s SPU (specifické poruchy učení), chování, poruchami pozornosti 

Ve šk. roce 2016/17 bylo evidováno: 

� 1. stupeň    21 

� 2. stupeň   27 

z toho integrovaní žáci: 16 

� 1. stupeň 9 

� 2. stupeň 7 

V tomto školním roce bylo formou skupinové integrace v jedné speciální třídě vzděláváno 9 žáků. V 

běžných třídách bylo integrováno celkem 16 žáků s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími 

potřebami. Každému žákovi byl učitelem daného předmětu vypracován individuální vzdělávací plán, 

který byl konzultován s výchovnou poradkyní a psycholožkou PPP. Poté s ním byli seznámeni rodiče              

a žák. 

Naším hlavním poradenským zařízením je PPP Beroun, Králův Dvůr, Plzeňská 90, zástupcem pro naši 

školu je Mgr. Lívancová. Ta také spolupracuje s naší školní psycholožkou.  

Ve škole nadále pracuje Mgr. Jana Doksanská – každé pondělí a úterý. Zaměřuje se hlavně na pozorování 

žáka přímo při práci ve třídě, případně sledování vztahů ve třídě. Také se zabývá primární prevencí                    

v problematičtějších třídách, kde pracuje s celým kolektivem. Dále prováděla vyšetření profesní orientace 

a vyšetření při podezření na specifické poruchy učení. Pokud se potvrdilo, předala podklady 

pedagogicko-psychologické poradně. Rodiče se mohou k paní Doksanské objednat na konzultace sami, 

a tím využít jejích služeb podle svých potřeb. 

Ve škole pracovalo 5 asistentek pedagoga. Jejich zapojení probíhalo v rámci speciální třídy s ŠVP ZV pro 

žáky s lehkým mentálním postižením, jedné první a třetí třídy a dvou druhých tříd. 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.  

Práce s integrovanými žáky i se žáky ve speciálních třídách byla v průběhu školního roku kontrolována při 

hospitacích vedením školy i předsedy předmětových komisí. 

 

U integrovaných dětí je důraz kladen zejména na spolupráci 

rodičů se školou a na individuální nápravy, které na naší škole 

vedla Mgr. Jana Babicová. I letos jsme díky zřízení funkce 

školního speciálního pedagoga mohli žákům nabídnout hodiny 

náprav poruch učení v čase dopoledního vyučování a to 

formou cílené individuální, nebo skupinové práce. 
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5.5 5.5 5.5 5.5  Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školySpolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školySpolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školySpolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy    

Pedagogicko - psychologická poradna Beroun, Králův Dvůr, Plzeňská 90. Naším konzultantem je i nadále 

Mgr. Mirka Lívancová.  

Klub přátel školy: organizoval maškarní bál pro děti. 

Pěvecký sbor Chorus Angelus, Kámo klub a rodinné centrum Fabiánek: Celoročně poskytovala škola 

partnerským organizacím prostory k realizaci jejich činnosti s dětmi a seniory. 

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. 

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.  

Společné tvořivé dílny rodičů a dětí ve školní družině. 

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.   

Třídní schůzky: Probíhají dvakrát ročně.   

Webové stránky školy: Poskytují veškeré informace o průběhu dění ve škole aktualizované minimálně 3x 

týdně.  

Články v místním tisku (každý měsíc): Nabízí informace o plánovaných i uskutečněných akcích ve škole.  
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6 6 6 6  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcíÚdaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcíÚdaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcíÚdaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí    
Ve školním roce 2016/2017 ve škole neproběhla žádná inspekční činnost ze strany ČŠI. Poslední zpráva je 

z roku 2014, kdy členové inspekce zkontrolovali veškerou školskou dokumentaci včetně účetnictví a dále 

hospitovali v třiceti hodinách.  

Zde jsou základní závěry:  

� škola hospodárně využívá finanční prostředky státního rozpočtu, personální obsazení, 

materiální a systém řízení mají standartní úroveň a umožňují plně realizovat školní vzdělávací 

program, 

� škola na požadované úrovni poskytuje vzdělávání, žáci získávají znalosti a vědomosti 

v žádoucím rozsahu, učitelé systematicky podporují rozvoj jejich osobnosti, 

� výsledky vzdělávání žáků umožňují jejich úspěšný přechod na vyšší stupeň vzdělávání, 

prokazované vědomosti a dovednosti žáků odpovídají cílům stanovených ve školním 

vzdělávacím programu, 

� nadstandartní prostorové podmínky, 

� vybavení didaktickou a počítačovou technikou podporuje aktivní zapojení žáků do výuky, 

� dobrá vybavenost moderními učebnicemi, výukovým softwarem a reprodukční technikou, 

� škola je otevřená a podporuje vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, 

� 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, 

� příznivé vnitřní klima školy. 
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7 7 7 7  Základní údaje o hospodaření školyZákladní údaje o hospodaření školyZákladní údaje o hospodaření školyZákladní údaje o hospodaření školy    

Rozbor hospodaření ZŠ Dobřichovice rok 2015 

Příjmy: 

dotace od ŠÚ 24 745 614 

dotace od obce, EU 5 908 200 

příspěvky a dary 125 244 

příjmy školní jídelny 2 363 122 

příjmy školní družiny 499 500 

prostředky z hospodářské činnosti   2 729 284 

celkem částka k hospodaření 36 370 964 

Výdaje: 

Neinvestiční výdaje 

náklady na platy pracovníků školy 17 503 879 

náklady na platy pracovníků školy - EU 330 000 

zákonné odvody zdravotního pojištění 1 569 945 

zákonné odvody zdravotního pojištění - EU 29 700 

zákonné odvody sociálního pojištění 4 647 077 

zákonné odvody sociálního pojištění - EU 82 500 

výdaje na učebnice a pomůcky - ONIV 347 022 

výdaje na semináře – ONIV  31 813 

odvody na tvorbu FKSP 263 934 

odvody na tvorbu FKSP -EU 4 950 

odvody na zákonné pojištění 77 716 

 

Provozní náklady 

údržba a opravy 1 005 192 

spotřeba plynu 558 682 

spotřeba elektrické energie 616 862 

všeobecný materiál 2 138 909 

nákup potravin 2 397 323 

služby a práce nevýr. povahy + SW, licence, školení 1 538 805 

telefonní poplatky + internet + správa sítě 245 278 

pronájem tělocvičny 392 346 

cestovné 66 494 

vodné a stočné 166 434 
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Poštovné 4 555 

bankovní poplatky 58 030 

náklady spojené s hospodářskou činností 2 278 902 

nákup  EU 14 269 

 9 864 795 

celkové výdaje 36 370 617 

 

Zůstatek hospodaření 347 

 

Komentář: 

Mzdové náklady odpovídají rozpočtu jednotlivých let, u hlavní činnosti byly v roce 2016 nižší finanční 

prostředky z EU, ale naopak pro rok 2016 jsme od obce získali dotaci na provoz  o 400.000,-Kč vyšší než 

v roce 2015. 

U nákladů spojených s hospodářkou činností a z důvodu povinné registrace k DPH bylo nutné  přesněji 

náklady rozdělovat, proto navýšení nákladů u VHČ a naopak snížení u nákladů společných s VHČ a HČ. 

U spotřeby plynu se vzhledem ke zvýšení nákladů  projevila změna dodavatele v rámci změn cen až od 

roku 2017. 

U navýšení položky údržba a opravy byly v létě 2016 provedeny na I. stupni ZŠ  malířské a stavební práce 

ve výši 140.360,-Kč, na II. stupni ZŠ ve výši  153.912,-Kč, dále stavební práce - cvičná kuchyňka ve výši 

180.048,-Kč, na stavbu pískoviště a pocitového chodníčku na zahradě I. st. ve výši 75.988,-Kč. 

V roce 2016 vzhledem k ekonomické situaci v ČR  některé ceny služeb, materiálu, vzrostly, adekvátně         

k tomu se navýšili i náklady za rok 2016. 

Škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 347,- Kč, který byl převeden do rezervního fondu. 
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8 8 8 8  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojůz cizích zdrojůz cizích zdrojůz cizích zdrojů    
 

Výzva 22 OPVVV 

V rámci Výzvy 22 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  (OP VVV) spolufinancovaného z 

Evropského sociálního fondu požádala škola o finanční podporu v celkové výši 1 364 468,- Kč. Žádost byla 

schválená v plném rozsahu. Do konce prosince 2018 se škola zavázala k realizaci: 

� personální podpory – školní speciální pedagog 

� personální podpory – školní psycholog 

� vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské gramotnosti v rozsahu 32 hodin 

� vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu v rozsahu 80 hodin 

� vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků v rozsahu 80 hodin 

� čtenářských klubů pro žáky  

� doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

� přípravě na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

� odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráci s rodiči žáků  

V období od 1. ledna do 31. srpna 2017 se realizovaly personální šablony (školní speciální pedagog i školní 

psycholog 8 měsíců práce na 0,5 úvazku), DVPP v oblasti mentoringu a jeden čtenářský klub.  

 

Finanční podpora z česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) 

ČNFB podpořil náš mezinárodní projekt Do Hesenska za poznáváním lidí a země částkou 83 000,- Kč, díky 

čemu bylo pokryto 49% celkových nákladů projektu (doprava, cestovní pojištění, ubytování, strava a 

vstupy do památek), kterého se přímo zúčastnilo 43 dětí (27 z České republiky, 16 z Německa) a 5 učitelů 

(2 z České republiky, 3 z Německa). V týdnu od 31. října do 4. listopadu 2016 proběhlo setkání dětí obou 

škol v Eschwege.  

 

Finanční dar od organizace Women for women, o. p. s. v rámci projektu Obědy pro děti 

Finanční dar ve výši 17 110 Kč byl po vydání souhlasu zřizovatele použit k účelu uhrazení stravného ve 

školní jídelně pro celkem 5 žáků z chudých rodin a to v období od 2. 1. 2017 do 30. 06. 2017. Nevyčerpané 

prostředky byly po vyúčtování řádně vráceny. 
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9 9 9 9  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učeníučeníučeníučení    
Všichni zaměstnanci školy si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání nejen v oblastech, které úzce 

souvisí s jejich odborností, pedagogickými vědomostmi a dovednostmi, ale i nutnost držet krok 

s rozvíjejícími se moderními technologiemi, či v dalších oblastech. Aby ale k rozvoji každého 

zaměstnance mohlo docházet cíleně a smysluplně, je třeba, aby si každý v rámci sebereflexe vytyčil cíle 

a oblasti, které chce rozvíjet, a jakou cestu k dosažení cíle zvolí. K tomu slouží Plán osobního 

pedagogického rozvoje, který si každý nadefinuje a kontinuálně naplňuje. 
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10 10 10 10  ZávěrZávěrZávěrZávěr    
Vlastní hodnocení činnosti školy ve školním roce 2016/2017  

Cíle v oblasti výchovně vzdělávací:  

Vedení školy zajistilo realizaci školního vzdělávacího programu  Škola pro Evropu ve všech třídách 1. až 

9. ročníku s ohledem na jeho cíle a specifika a dále realizovalo ve třídě S vzdělávací program Škola pro 

Evropu s přílohou pro žáky s LMP a s přílohou pro obor vzdělávání Základní škola speciální. 

Cíle a záměry ŠVP byly realizovány, postupovalo se v souladu s celoročním plánem práce, plány výchovně 

vzdělávací činnosti, plánem práce výchovné poradkyně, plánem environmentální výchovy, minimálním 

preventivním plánem a plánem DVPP. 

Zajistili jsme výuku volitelných a nepovinných předmětů a v rámci hospodářské činnosti i fungování 

kroužků pro děti a mládež. 

Věnovali jsme zvýšenou pozornost rozvoji finanční gramotnosti žáků 8. a 9. tříd, pro něž jsme zajistili sérii 

projektových dnů vedených paní Babicovou a nově i ve 4. ročníku vedených paní uč. Barvovou. 

Spolupracovali jsme s organizacemi, které s dětmi a mládeží pracují v naší škole. 

Výsledky výchovně vzdělávací práce jsme prezentovali ve škole i na veřejnosti (Den otevřených dveří, 

vystoupení žáků před rodiči, prezentace školy na webových stránkách a v místním tisku, atd.). 

Zajistili jsme testy SCIO pro žáky 9. ročníku, kdy byly prověřeny jejich vědomosti v českém jazyce, 

matematice, obecné studijní předpoklady i jejich znalosti z angličtiny. Výsledky naší školy v matematice 

i českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70% 

(v českém jazyce) a 80% (v matematice) zúčastněných škol. V českém jazyce je potenciál našich žáků 

využíván optimálně a jejich výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V matematice jsou 

znalosti žáků na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují nad 

svoje možnosti. Tyto poznatky jednoznačně ukazují, že se s žáky v naší škole pracuje dobře a tedy pak 

dosahují velmi dobrých výsledků.  

Dodržovali jsme a vyžadovali jsme plnění všech školních norem tj. především Školního řádu a Kritérií pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Podporovali jsme činnost žákovského parlamentu a napomáhali jeho zástupcům v dosahování 

naplánovaných cílů, děti zrealizovali čtyři akce pro všechny žáky v době jejich volna. 

Důsledně jsme sledovali a vedli diagnostiku žáků se SPU, poruchami chování i výchovnými problémy 

a spolupracovali jsme s PPP a odborem sociální péče. 

 

Připravili jsme žáky na olympiády a soutěže (vědomostní, 

umělecké, sportovní) tak, že dosáhli tradičně velmi dobrých 

výsledků v matematice, dějepisu, ale i ve sportovních 

soutěžích. 
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Zapsali jsme opakovaně vysoký počet dětí do budoucího 1. ročníku (84) a naplánovali jsme a připravili 

otevření tří 1. tříd. 

Žáci II. stupně využívali místnost s pedagogickým dozorem (čítárna), ve které trávili přestávky 

v dopoledních hodinách i mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V místnosti je pokrytí WI-FI, 

k dispozici jsou i společenské hry, časopisy a knihy. 

Vnímáme rostoucí zájem rodičů o naši školu, počet žáků ZŠ Dobřichovice se za poslední roky stále 

zvyšuje, a to na I. i na II. stupni o desítky ročně. Počet žáků ve školním roce 2017/2018 bude vyšší o 40, 

stoupne počet tříd o jednu. Škola musí odmítat velký počet žáků z mimospádových oblastí pro svou 

současnou naplněnost. 

Cíle pro oblast personální:  

Udrželi jsme vysokou kvalifikovanost pedagogického sboru. 

Jedna vyučující dokončila studium na VŠ a doplnila si tak odbornou kvalifikaci, další čtyři studují. 

Jedna vychovatelka školní družiny studuje střední pedagogickou školu k získání odborné kvalifikace. 

Nepřekračujeme limit zaměstnanců. 

Ustanovený PR pracovník se zhostil své funkce na profesionální úrovni. 

Cíle pro oblast materiálně technickou:  

Nová školní kuchyňka a dílny se využívaly prvním rokem s velkým pozitivním ohlasem od dětí i 

vyučujících. 

Z knihovny a počítačové pracovny jsme zřídili novou kmenovou učebnu na 1. stupni, knihovna je 

v současné době částečně v této učebně a částečně na chodbě, počítače byly umístěny do jednotlivých 

učeben po dvou až třech. 

Z vlastních zdrojů jsme zakoupili pět nových interaktivních dataprojektorů. 

Nakoupili jsme sady nastavitelných žákovských lavic a židlí do tří tříd. 

Postupně vyměňujeme šatní skříňky na 1. stupni. 

Udržovali jsme v provozu a využívali všechny výukové technologie, kterými je naše škola nadstandardně 

vybavena, protože disponujeme interaktivními tabulemi s dataprojektory a 98 počítači. Interaktivní 

tabule je v každé kmenové třídě a v každé odborné učebně. 

Využívali jsme internetové připojení do všech tříd a kabinetů v naší škole. 

Zajistili jsme nákup nových učebnic pro žáky budoucích 1. tříd, které odpovídají požadavkům ŠVP zajistili 

jsme nákup nových učebnic dle požadavků vyučujících. 

Zajistili jsme nákup dalších výukových programů a učebních pomůcek. 

Cíle pro oblast spolupráce s rodiči a styku s veřejností:  

Spolupracovali jsme se Školskou radou. 

Informovali jsme veřejnost pomocí webových stránek školy, informačního listu, elektronických 

žákovských knížek, třídních schůzek a setkání ředitele se zástupci tříd. 
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Pozvali jsme rodiče na Den otevřených dveří a k zápisu dětí do budoucích 1. tříd. 

Rodiče i širokou veřejnost jsme informovali prostřednictvím IL o úspěších žáků naší školy, školních akcích 

a výchovně vzdělávací nabídce. 

Seznamovali jsme rodiče s výsledky práce jejich dětí (ŽK, žákovské práce, výstava výtvarných prací žáků, 

výsledky SCIO testů, výsledky soutěží a olympiád, třídní schůzky, konzultace aj.). 

Úzce jsme spolupracovali s rodiči žáků s výukovými a výchovnými problémy. 

Cíle pro oblast hospitační a kontrolní:  

Vypracovali jsme plán hospitací a kontrol a dodržovali ho. 

Provedli jsme hospitace u všech učitelek a učitelů I. i II. stupně dle předem vypracovaného plánu Kontrolní 

činnosti a kontrol vyplývajících z dané situace. 

Prováděli jsme pravidelné kontroly školní dokumentace. 

Sledovali jsme dodržování předpisů a norem v oblasti BOZ, PO a CO a provedli jsme kontrolu bezpečnosti 

práce. 

V kontrolovaných oblastech nebyla zjištěna žádná vážná pochybení. 

Zjištěné nedostatky, náměty pro zlepšení 

Ve výuce v naší škole se stále více objevují prvky kritického myšlení díky kurzům, které postupně absolvují 

všichni vyučující, takže frontální výuka je na ústupu. Dále se začíná i zúročovat práce mentorek s učiteli, 

což se odráží na zvýšené kvalitě výuky. 

Dosud nebyl zpracován projekt na rekonstrukci školní jídelny a přilehlých šaten. 

Nedaří se získávat kvalitní pedagogy, zejména pak pro 1. stupeň školy (bohužel je to odraz dlouhodobé 

nekoncepční školské politiky). 

S ohledem na vše, co se podařilo, hodnotím školní rok 2016/2017  jako dobrý a úspěšný. Byly splněny cíle, 

které jsme si stanovili pro tento školní rok. Cíle byly stanoveny na základě Koncepce rozvoje školy do 

roku 2018, vyplývající ze Závěru Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 a z Plánu práce školy pro školní 

rok 2016/2017. 

 

 

Výrazně přibývá diagnostikovaných žáků s poruchami učení, 

chování, soustředěnosti a vadami řeči. Je potřeba se zaměřit 

na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. 
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Příloha 1 

 

Anglický jazyk 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 83 % 

Český jazyk 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 61 % 

 

Kombinované výchovy 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 70 % 

 

 



 

Příloha 2 

BHMT 

Základní škola, 5. května 40 
Dobřichovice 

Podrobné výsledky všech testů i jednotlivých tříd obsahuje analytická část zprávy.   

Jak výsledky správně    
pochopit a využívat?   

  
• Zjistěte z výsledků, čím se může škol a  
pochlubit a na čem by mohla zapracovat.    
• Při čtení výsledků berte v úvahu specifické  
podmínky vaší školy.    
• Výsledky doplňte i dalšími informacemi o  
žácích a třídách a stále   
s nimi pracujte.   
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český jazyk   matematika   OSP   

Jak si stojíme mezi ostatními?   
 Relativní postavení školy   

Škola:   

Název:   

Obec:   

BHMT   

Základní škola, 5. května 40   

Dobřichovice   

ČESKÝ JAZYK   

Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než  
u 70   % zúčastněných škol.   

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka  
s   výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je  

studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván  
optimálně, výsledky žáků v   testech odpovídají úrovni  

jejich studijních předpokladů.   
    

Hodnocení podle částí testu   

Využití studijního potenciálu   

MATEMATIKA   
Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u  

80   % zúčastněných škol.    

Porovnáním výsledků testu z matematiky s   výsledky  
testu OSP jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní  

potenciál žáků v matematice využíván dobře.  
Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká  
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů,   

učitelé s nimi zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci  
pracují nad svoje možnosti.   

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že  
výsledky vašich žáků byly   

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že  
výsledky vašich žáků byly   

Hodnocení podle částí testu   

Využití studijního potenciálu   

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2016/17  – 
  9 . ROČNÍKY 

  

   průměrné v částech:   
       znalosti   
       porozumění   
       aplikace   

   průměrné v částech:   
       znalosti   
       posouzení   
       interpretace   

   průměrné v částech:   
       číslo a proměnná   
       geometrie v rovině a prostoru   
       nestandardní aplikační úlohy a problémy   
       závislosti, vztahy a práce s daty   

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že  
výsledky vašich žáků byly   
   průměrné v částech:   
       mluvnice   
       sloh a komunikace   
       literatura a čtenářská gramotnost   

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že  
výsledky vašich žáků byly   



 

 

 



 

Příloha 3 

 

Dobřichovické atletky s nejlepším českým desetibojařem Adamem S. Helceletem 



 

Příloha 4 



 

 


