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1  Základní údaje o škole 

1.1  Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada 
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1.2  Charakteristika školy 
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1.3  Materiálně – technické zajištění školy 

 

„V rámci výzev 56 a 57 OPVK škola zakoupila přes 400 knižních 

titulů v papírové podobě a několik sad nářadí do školních 

dílen.“ 
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Žáci třetích tříd se setkali se spisovatelem H. Ch. Andersenem. 
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2  Přehled oborů vzdělávání 

2.1  Učební plány 
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S Mikem se žáci dorozumívají výhradně anglicky.
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2.2  Kroužky a zájmová činnost  

2.3  Školní parlament 

 

Výuka cizích jazyků je doplněna o 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. 
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3  Popis personálního zabezpečení činnosti školy 
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Jméno a příjmení Funkce 

DiS. Jindra Solničková učitelka 

Mgr. Miloslava Spilková učitelka 

Mgr. Ladislava Srpová učitelka 

Mgr. Bohuslav Stejskal ředitel 

Mgr. Irena Syblíková 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. Petra Vitoušová učitelka 

Mgr. Lucie Wladařová učitelka 

Mgr. Petra Železná učitelka 

Jana Bártlová ved. vychovatelka 

Bc. Klára Drobná vychovatelka/asis. 

Jana Janoušová vychovatelka 

Mgr. Hana Nová vychovatelka 

Eliška Šulcová vychovatelka 

Martina Tláskalová vychovatelka/asis. 

Gabriela Benešová asistent pedagoga 

Eliška Solničková asistent pedagoga 

Jana Švejdová asistent pedagoga 
 

Jméno a příjmení Funkce 

Mgr. Jana Babicová speciální padagog 

Mgr. Radka Habešová učitelka 

Ing. Jan Hájek učitel 

Mgr. Kateřina Hejná učitelka 

Mgr. Taťána Kaločová učitelka 

Mgr. Jana Klimtová učitelka, VP 

Mgr. Lucie Kneidlová 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. Božena Musilová učitelka 

Mgr. Soňa Nečesaná učitelka 

Mgr. Hana Ohnůtková učitelka 

PaeDr. Marcela Oujiřová učitelka 

Mgr. Daniela Paletová učitelka 

Michael Prentice učitel 

Mgr. Anna Skotáková učitelka 

Mgr. Markéta Skřivánková učitelka 
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3.1  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
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4  Údaje o žácích 

4.1  Zápis k povinné školní docházce 
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344
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378

407 406 408
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415 409 411
421

440 446
453

472
482 483

494

513

538
Počet žáků
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4.2  Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků 

4.3  Úspěchy v soutěžích a olympiádách 



 

18 

 

Naše škola se v rámci projektu „Kraje pro bezpečný internet“ 

zapojila do soutěže o finanční odměnu 10 000 Kč. A zvítězila. 
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4.4  Výsledky 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. 

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

5.1  Zapojení školy do mezinárodních aktivit  
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Předávání daru od francouzských přátel na zámku v Dobřichovicích.

Po prohlídce slavného Edinburgh Castle následoval rozchod na shopping.
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5.2  Projekty školy 

Čtení je báječná věc, jak si společně potvrdily děti 9. třídy a 2. B. Ti velcí přišli číst těm 
malým a četbu jim zpestřili hranými ukázkami.
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Zasadili jsme strom pro mír a zároveň jsme si připomněli odkaz náhle zesnulého pana 
Kyzlíka, který usiloval o výsadbu nových, dendrologicky cenných stromů.

V letošním roce jsme se ve školní dvoraně proměněné v koncertní sál seznámili s 
Kuchyňskou revue Bohuslava Martinu.
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Soutěž byla náročná nejen z hlediska znalostí a schopností, ale i po stránce psychické. 
Do celostátního kola do Velkých Losin se od nás probojovala 2 družstva.

Pro získání průkazu cyklisty je třeba být nejen zdatný, ale mít i určité znalosti.
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Čtení komiksů („řeč je psaná do bublin“) hravě zvládne i začínající čtenář.
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Sestavování rozpočtu domácnosti vždy doprovází zdlouhavé dohadování.

Na trasu jsou žáci vysíláni ve 4 – 6 členných skupinkách. Na stanovištích jejich 
vědomosti a dovednosti ověří poučení deváťáci pod dohledem učitelů.
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O vítězství někdy prostě rozhodne vydařený start.
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V průběhu letních prázdnin se z našich absolventů stanou středoškoláci. Rádi se k nám 
ale vrací a sdílejí své zkušenosti.
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Do našeho nového pískoviště se vejde i průměrný krokodýl.

Po stopách starých řemesel jsme došli až do Řevnic a navštívili zde kovářskou dílnu. 
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5.3  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
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Takhle se děti učily efektivně spolupracovat ve skupině. Naučily se nahradit "žalování" 
paní učitelce za vyjádření nesouhlasu s daným chováním a vyjádření podpory a ocenění.

 

Škola se zaměřuje na co nejužší 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. V případě 

přetrvávajících problémů v chování rodičům nabízíme též 

kontakt na Středisko výchovné péče v Praze. 
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Další (i opakované) případy nevhodného chování jsme zaznamenali 

v pátých, šestých i sedmých třídách. Nejčastěji jde o ponižování, 

posměch, u dívek často o ignoraci a vyčleňování a další formy psychické 

agrese. V jednom případě se jednalo i o kyberšikanu – nedovolené 

umístění fotografie na sociální síť. I zde byl případ projednán s aktéry 

a uděleno výchovné opatření. 
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5.4  Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

 

 

 

 

 

U integrovaných dětí je důraz kladen zejména na spolupráci 

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

vedla Mgr. Jana Babicová. 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  Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy 
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6  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

7  Základní údaje o hospodaření školy 

dotace od ŠÚ 20 178 369 

dotace od obce, EU 6 560 136 

příspěvky a dary 26 955 

příjmy školní jídelny 3 192 564 

prostředky z FKSP 155 228 

prostředky z FKSP - EU 1 906 

příjmy školní družiny 422 612 

prostředky z hospodářské činnosti  1 427 730 

rezervní fond / hospod. výsledek 2014) 6 946 

celkem částka k hospodaření 31 972 446 

náklady na platy pracovníků školy 15 736 715 

náklady na platy pracovníků školy - EU 204 509 

zákonné odvody zdravotního pojištění 1 396 673 

zákonné odvody zdravotního pojištění - EU 18 420 

zákonné odvody sociálního pojištění 3 879 689 

zákonné odvody sociálního pojištění - EU 51 163 

výdaje na učebnice a pomůcky - ONIV 308 692 

odvody na tvorbu FKSP 155 228 

odvody na tvorbu FKSP -EU 1 906 

odvody na zákonné pojištění 66 040 

čerpání rezervního fondu 0 

údržba a opravy 655 855 

spotřeba plynu 421 670 

spotřeba elektrické energie 873 740 

všeobecný materiál 1 138 201 

nákup potravin 3 425 057 

služby a práce nevýr. povahy + SW, licence, školení 1 204 326 

telefonní poplatky + internet + správa sítě 337 103 
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pronájem tělocvičny 267 576 

cestovné 36 757 

vodné a stočné 157 359 

Poštovné 4 856 

bankovní poplatky 52 698 

náklady spojené s hospodářskou činností 337 295 

nákup  EU 952 302 

 9 864 795 

celkové výdaje 31 683 830 

 

Zůstatek hospodaření 288 616 
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8  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
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9  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
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10  Ceny pro novou budovu 

Nová budova školy získala kromě titulu Stavba roku 2015 i Cenu čtenářů v soutěži BEST 
OF REALTY. Zprava Ing. Oldřich Hájek – architekt a Mgr. Bohuslav Stejskal – ředitel školy.



 

41 

11  Závěr 

 

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. 

 

http://rodicevitani.cz/profil-skoly/?id=100
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Pedagogický sbor je stabilizovaný, profesionální, kolegiální 

a respektovaný rodiči, na konci školního roku odešly pouze 

dvě učitelky prvního stupně, jedna do důchodu, a jedna 

asistentka pedagoga. 
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Udržovali jsme v provozu a využívali všechny výukové 

technologie, kterými je naše škola nadstandardně vybavena, 

protože disponujeme interaktivními tabulemi s dataprojektory 

a 90 počítači. Interaktivní tabule je v každé kmenové třídě 

a v každé odborné učebně. 
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 BHMT  STONOŽKA 2015/16    

9. ročník 

souhrnné výsledky za školu 

 

 český jazyk celkový průměrný výsledek 
 průměrný percentil 

za části testu 

průměrný percentil 
 za dovednosti v 

testu 

 

 

  

   

 
  

 

 
 

             

9. 2015/1 6 30 60 62 63 25 5.5 59 57 53 56 65 52 

průměr == 60 62 63 25 5.5 59 57 53 56 65 52 

             

 matematika celkový průměrný výsledek 
 

průměrný percentil za části 

testu 

průměrný percentil 
 za dovednosti v 

testu 

    

    
 

 

 

   

              

9. 2015/1 6 29 48 49 45 14 5.8 45 51 48 39 52 47 38 

průměr == 48 49 45 14 5.8 45 51 48 39 52 47 38 

              



 



 

Nejmenší děti na startu Dobřichovické míle

Školní družstvo florbalistů



 

Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015 
Navzdory velké konkurenci získala dostavba budovy ZŠ v Dobřichovicích čestný 

titul Stavba roku 2015. Cenu uděluje odborná porota. 

 

stavba roku 2015 

Vstup do školy ZŠ Dobřichovice 

Konkurence byla letos rekordní, vybíralo se z počtu 72 přihlášených projektů. Vítěze vyhlásila 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, hodnotila se nejen kvalita prací a projektu, ale i 

zasazení do prostoru. Realizovaná dostavba základní školy v Dobřichovicích a okolního veřejného 

prostoru vznikl pod perem architektů Oldřicha Hájka, Jaroslava Šafera a dalších jejich kolegů. Cílem 

projektu bylo na místo starého křídla původní školní budovy a školnického domku vybudovat nové 

křídlo školní budovy s moderními třídami, kabinety, a poskytnout oddychový prostor a zázemí 

žákům. 

Kdo se podílel na výsledku 

Projekt přístavby základní školy v Dobřichovicích získala kancelář Šafer Hájek architekti na základě 

vítězství v architektonické soutěži, kterou v roce 2008 vyhlásilo vedení města Dobřichovice. Školu 

projektovala společnost AED project a. s. „Z mých zkušeností plyne, že na základě projektů opravdu 

dobré firmy se ušetří 20 % nákladů za vícepráce,“ hodnotí svůj výběr tehdejší starosta města Michael 

Pánek, který se projektu věnoval celých šest let a je symbolem po povodňové přeměny 

Dobřichovic. 

Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací se 

stala v roce 2012 společnost Subterra a.s., přičemž hodnocena 

byla cena s váhou 85 % a doba provedení 15 %. Soutěž měla 

formu elektronické aukce, kdy účastníci postupně snižovali své 

nabídky. Vysoutěžená cena činila 56 266 799,- Kč (včetně DPH). 
 

stavba roku 2015 

Jak vše začalo 

Dobřichovice byly při povodních v roce 2002 jednou z nejvíce postižených obcí, zaplavena byla 

polovina z 1000 budov, mezi nimi i přízemí původní školní budovy. Ta se tehdy opravila v rámci po 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/dobrichovice/dobrichovice-se-chlubi-stavbou-roku-2015-16775/galerie?page=5
http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/dobrichovice/dobrichovice-se-chlubi-stavbou-roku-2015-16775/galerie?page=0


 

povodňových oprav. Nicméně bylo nadále potřeba reagovat na rostoucí trend počtu obyvatel v 

Dobřichovicích i okolní spádové oblasti navýšením kapacity školy. Nejprve se v roce 2010 

zrekonstruovala stará budova za evropských 9 milionů s malou spoluúčastí města tak, aby se mohl 

uskutečnit budoucí záměr rozšíření školy. Zastupitelstvo následně schválilo velkou investici, 

vyčlenilo 50 milionů korun ze svých vlastních prostředků na další rozšíření.  

Vítězný projekt, samotnou dostavbu, tedy hradilo z převážné části město. Nakonec se podařilo 

získat v roce 2010 alespoň 15ti milionovou dotaci od Ministerstva financí . Michael Pánek podotýká: 

“Školy by měl stavět stát. Pro naše město to byla obrovská zátěž, ale považovali jsme  investice do 

školství  za tolik důležité, že jsme se rozhodli zaplatit školu z obecních peněz." 

 Rychlost výstavby 

 Vlastní stavba probíhala 16 měsíců v období od března 2013 do července 2014. Práce tedy 

proběhly velmi rychle. Přestože je zbrzdila červnová povodeň v roce 2013, stavařům se podařilo 

dodržet termín. Podle Michaela Pánka to má prosté opodstatnění: “Málokdy se sejde na stavbě tak 

dobrý tým, jako při stavbě naší školy. Všichni zúčastnění táhli za jeden provaz - projektanti, stavební 

dozor i samotní stavaři. To se stalo motivujícím i pro subdodavatele.“ Dále poukazuje na časosběrný 

dokument zachcující průběh stavby, který najdete na youtube. 

 Škola hrou 

 Základní kámen vyhotovil akademický sochař Petr Váňa. Jeho pojetí je velmi originální, místo 

patníku s letopočtem zdobí vstupní halu zvětšená kostička lega ze sliveneckého mramoru s 

nápisem „Škola hrou“. 

 

Petr Váňa 

Základní kámen s nápisem "Škola hrou" 

Sochař Váňa realizoval i nápad úpravy schodiště architekta Hájka, kterým se vstupuje z 

frekventované ulice do klidného prostoru školy. Sochařský prvek s vodou má symbolizovat řeku 

Berounku. 
 

Petr Váňa 

schody do areálu s prvkem vody 

 Nebylo to bez diskuzí 

Během výstavby proběhla demolice levého křídlo staré 

budovy a objektu školníka, aby se mohlo následnou 

navázat na křídlo nové s propojením do původního 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/dobrichovice/dobrichovice-se-chlubi-stavbou-roku-2015-16775/galerie?page=1
http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/dobrichovice/dobrichovice-se-chlubi-stavbou-roku-2015-16775/galerie?page=2


 

objektu školy. Proti zbourání této nejstarší části školy podepsalo v roce 2010 něco okolo stovky 

občanů svůj nesouhlas. Budova však podle bývalého starosty nesplňovala kritéria pro moderní 

výuku a co víc, projekt byl již dávno rozjetý rekonstrukcí první části školy. Dostavbou nového křídla 

se vyřešil nedostatek školních míst, kapacita školy se navýšila o sedm tříd, a ještě poskytuje 

architektonický zážitek, kterým se žáci mohou kochat již od loňského roku. 

 Oddychový prostor     
 

AED project 

oddychový prostor 

Projekt vyřešil i situaci, kdy vstup do stávající školy byl 

umístěn v blízkosti rušné křižovatky a nenabízel žádný 

volný prostor. Děti musely na hřiště jít oklikou a 

obcházely celou budovu. Před vstupem do školy vznikl 

nový prostor s vodní kaskádou a veřejnosti částečně 

otevřený školní dvůr. 

 Architektonické řešení 

Třípodlažní objekt má atypický půdorys odskakující fasády a plochou střechu s takzvaným kšiltem, 

jenž spojuje všechny části komplexu. Vytváří tím jeden celek a přináší silnější a razantnější měřítko.  

 

Foto: Filip Šlapal 

Novostavba 

Nová přístavba je rozdělena na dvě části. První, třípodlažní přímo navazuje na stávající budovu a 

půdorysně přibližně kopíruje bouranou nejstarší část školy. Druhá, dvoupodlažní část je tvořena 

souborem jednotlivých učeben a kabinetů kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. 

Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem 

multifunkční „knihovny“. 

Nové části školy jsou komponovány tak, aby vznikl pohodlný, přehledný a prosvětlený vnitřní 

prostor školy a aby učebny měly výhled převážně do klidového jižního a východního prostoru a byly 

dostatečně prosvětleny. Nová část budovy je se stávající budovou školy spojena v úrovni přízemí i 

patra. Obě části mají vlastní schodiště. 

 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/dobrichovice/dobrichovice-se-chlubi-stavbou-roku-2015-16775/galerie?page=4
http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/dobrichovice/dobrichovice-se-chlubi-stavbou-roku-2015-16775/galerie?page=3

