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1.  Základní údaje o škole 
 
Název školy:  Základní škola Kamenice,  
                       okres Praha - východ 
                       úplná základní škola s 1. až 9.ročníkem 
 
 
Sídlo školy:  Ringhofferova 57,  251 68  Kamenice 
 
 
Právní norma:  příspěvková organizace 
IČO:  43755089 
 
 
Zřizovatel školy:   Obec Kamenice 
                              Ringhofferovo náměstí 434 
                              251 68  Kamenice 
 
 
Škola sdružuje:  1. Základní škola 
                           2. Školní družina 
                           3. Školní jídelna 
 
 
Vedení školy: 
 
ředitelka                                           Mgr. Pavlína Tolarová 
zástupkyně ředitelky                        Mgr. Hana Kudrnáčová 
vedoucí školní jídelny                      Ivana Urbancová                                            
vedoucí školní družiny                     Bc. Jiřina Procházková 
vedoucí provozních zaměstnanců    Jiří Přibyl 
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Školská rada: 
 
za zřizovatele   Ing. Tomáš Mojžíšek 
                         Ing. Eliška Dostalíková 
 
za zákonné zástupce     Mgr. Roman Dziadkiewicz– předseda 
                                      Mgr. Jiří Uher  
 
za pedagogické pracovníky    Mgr. Helena Salačová      
                                                Mgr. Jitka Dvořáková   
                                          
e-mail:  zskamenice@tiscali.cz 
webové stránky:  www.kameniceskola.cz 
 
 
 
 

2. Úvod 
         
       ZŠ Kamenice je spádovou školou pro několik okolních obcí, kromě 
Kamenice jsou to obce Sulice, Radějovice, Křížkový Újezdec a Kostelec u 
Křížků (pouze 2. stupeň). Počet žáků se každý rok zvyšuje a je velký problém 
všechny zájemce umístit. Prostory pro nové třídy jsou již vyčerpány a bez 
stavebního zásahu již není možné školu zvětšovat.    
   
       Zřizovatel (obec Kamenice) spolu se starosty okolních obcí se intenzivně 
snaží vyřešit nedostatečnou kapacitu škol v okolí, jedná s různými institucemi, 
snaží se získat dotaci na přístavbu nové školy a vyřešit tak problém 
s nedostatkem učeben. Za posledních 6 let narostl počet žáků více než o čtvrtinu 
a dle demografického vývoje toto číslo ještě poroste. V současné době studio 
architektů vytváří projekt dostavby školy tak, aby bylo vše připraveno pro 
podání grantu na financování dostavby školy. 
 
      Trend nárůstu žáků se nepříznivě projevil při zápisu do 1. tříd pro následující 
školní rok, kdy jsme 20 žadatelů museli odmítnout pro nedostatek místa. 
 
       Škola je úspěšným žadatelem o dotace z ESF a státního rozpočtu.  Prvním 
byl projekt z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost pod 
názvem SPIRÁLA – modernizace výuky v krocích v hodnotě 4,5 milionu korun. 
Ten byl ukončen v červnu 2011 a v současné době probíhá tzv. udržitelnost 
projektu.  
 

mailto:zskamenice@tiscali.cz
http://www.kameniceskola.cz/
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      Od stejného data jsme začali plnit projekt EU peníze do škol pod názvem 
PAPRSEK – gramotnost pro 21. století v hodnotě 2,3 milionu korun. Tento 
projekt byl ukončen v prosinci 2013. 
 
        Druhým projektem z Operačního programu vzdělání pro 
konkurenceschopnost je projekt  s názvem Cesta k lepší budoucnosti, který jsme 
začali plnit v dubnu 2013 a jeho hodnota je asi 2,5 milionu korun. Projekt bude 
ukončen v prosinci 2014. 
 
        Ve škole probíhá velké množství akcí, zúčastňujeme se různých soutěží, 
žáci jezdí na exkurze, plní drobné i větší projekty, což je vše podrobněji popsáno 
v následujících kapitolách.  
 

 
2.  Personální údaje 
 
 
2.1. Pedagogičtí pracovníci 
 
         V letošním školním roce ve škole pracovalo celkem 35 učitelů, 6 
vychovatelek školní družiny a 2 asistentky pedagoga. 
 
         Učitelský sbor je sice stabilní, ale přesto dochází každý rok k drobným 
změnám, zejména v důsledku nárustu počtu žáků. 
 
         Od září 2013 posílíli naše řady Mgr. Hana Krausová, která učí 
matematiku,  fyziku a výtvarnou výchovu,  MgA. Pavel Joza, který je 
výtvarníkem, Mgr. Lenka Hradecká, učitelka anglického jazyka a na krátký 
úvazek také učitelka anglického jazyka Mgr. Ludmila Hlinková. V prosinci 
2013 odešla Mgr. Marie Dvořáková a nahradila ji Mgr. Helena Prokopíková 
s aprobovací také pro 1. stupeň. 
 
          V červenci 2014 odešla do důchodu naše dlouholetá kolegyně Mgr. 
Jindřiška Hloušková, učitelka matematiky a fyziky. 
 
       Na pozici asistentky pedagoga pokračovala v práci Markéta Mrázková, 
která byla v minuých letech placena z projektu EU peníze školám.  Vzhledem 
k tomu, že se její pozice na prvním stupni velmi osvědčila, rozhodli jsme se, že 
ji i nadále budeme financovat z vlatních zdrojů. Druhá asistentka pedagoga paní 
Markéta Bártová byla přidělena na základě žádosti ke konkrétnímu žákovi ve 
třídě 3.A. 
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      Přehled všech zaměstnanců školy je uveden v následujících tabulkách . 
 
 
 
 
 Pedagogičtí pracovníci pozice učí ve šk. roce aprobace 

1 Brtnová  Věra Mgr. TU 6. A Ni, Aj, Ch  VŠ, spec. ped. 

2 
Cerda 

Csobová  
Jana Ing. TU 8. B M, Fy, I VŠ + pedagogika 

3 Čížkovský Josef Mgr. TU 9. A Čj, D, Tv Čj, D 

4 Dudková  Danka Mgr. TU 8. C Čj, Vo, Hv, Dí Čj, Ped. 

5 Dvořáková  Jitka Mgr. TU 8. A Př, D, Vo Př 

6 Dvořáková  Stanislava Mgr. TU 4. B 1.st., Inf. 1. st. 

7 Fendrychová Petra Mgr. TU 3. A 1. st., Nj 1. st 

8 Fuchsová Dina Mgr. učitelka Tv Tv 

9 Hartvichová  Vlasta Mgr. TU 7. A Čj, D, Svp Čj,D 

10 Hlinková Ludmila Mgr. Dr. učitelka Aj Čj, Aj 

11 Hloušková     Jindřiška Mgr. TU 6. B M, Fy M, Fy 

12 Houbová  Irena Mgr. TU 9. B Čj, Vo, Mev Čj, Vo 

13 Hradecká Lenka Mgr. učitelka Aj Bi, Rv, Aj 

14 Hrubiznová Miloslava Mgr. TU 3. C 1. st., Aj 1. st. 

15 Hůlková Zuzana Mgr. TU 3. B 1.st, I 1.st. 

16 Ježová Pavla  učitelka Fj studující VŠ 

17 Joza Pavel MgA. učitel Vv nekvalifikovaný 

18 Kalát Tomáš Mgr. učitel Aj, Z VŠ, studující 

19 Krausová Hana Ing. učitelka M, Tv, Estv VŠ + pedagogika 

20 Kremlová  Lenka Mgr. TU 1. B 1.st, Aj, nápravy SPU 1.st. 

21 Kučerová  Jitka Mgr. TU 1. B 1.st. 1.st. 

22 Kudrnáčová Hana Mgr. zást. řed. M, Z M, Z 

23 Malá  Eva Mgr. TU 1. C 1.st. 1.st. 

24 Olejníčková Blanka Mgr. TU 7. B Z, Př, Etická v. Z, Př 

25 Pikorová  Lenka Ing. TU 7. C Aj, Př, Pv, Vo VŠ +  pedagogika 

26 Plíhalová Martina Mgr. TU 2. A 1.st. 1.st. 

27 Prokopíková Helena Mgr. učitelka M, Tv, Vv, Pv, Prv 1. st., spec.ped. 

28 Salačová Helena Mgr. TU 5. B 1.st, Aj, Rj 1.st., Rj 

29 Sváčková  Olga Mgr. TU 5. A 1. st 1.st.,Rj 

30 Šilerová Kamila Mgr. učitelka Aj 1. st. 

31 Šímová Květa Mgr. učitelka I, Aj 1. st.  

32 Štichová Zuzana   TU 5. C 1.st., Hv nekvalifikovaná 

33 Tolarová Pavlína Mgr. ředitelka M, Pv M, Zt 

34 Turková  Lenka Mgr. TU 2. B 1.st., Nj 1.st. 

35 Veselá Pavla Mgr. TU 3. A 1.st. 1.st. 
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 Pracovníci ŠD, asistenti pedagoga    

  1. Bártová Markéta  asistentka pedagoga 

  2. Gallusová  Blanka  vychovatelka 

  3. Procházková  Jiřina Bc. vedoucí vychovatelka 

  4. Macháčková Jana Bc. vychovatelka 

  5. Strejcovská Dagmar Mgr. vychovatelka 

  6. Mrázková Markéta  vychovatelka, asistentka 
pedagoga 

  7. Wiedemannová  Jana  vychovatelka 

 
 
 
 
2.2. Provozní zaměstnanci 
          
         Provoz školy zabezpečuje celkem 8 provozních zaměstnanců: ekonom a 
zároveň správce sítě, hospodářka (0,5 úvazku), školník a zároveň topič, 5 
uklízeček (většina na zkrácený pracovní úvazek).  
         
           
 

 

 
 

 
2.3. Školní jídelna 
 
                 Školní jídelna pracovala pod vedením paní Ivany Urbancové, hlavní 
kuchařkou je paní Marie Doležalová a Eva Hladíková, mimo ně provoz zajišťuje 
ještě 6 kuchařek.  
 
Školní jídelna vařila též pro MŠ Kamenice,  MŠ Kostelec, MŠ Řehenice, MŠ 
Pohoří a MŠ Hlubočinka.   

 Provozní zaměstnanci  

 Přibyl  Jiří školník, topič 

 Piščáková Eva uklízečka 

 Podlipná  Venuše uklízečka 

 Ptáčková Andrea uklízečka 

 Malá Hana uklízečka 

 Přibylová Kateřina uklízečka 

 Wiedemann  Jiří ekonom, správce sítě 

 Wiedemannová  Jana THP 
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 Zaměstnaci ŠJ    

 Urbancová Ivana  vedoucí jídelny 

 Doležalová  Marie   hlavní kuchařka 

 Babánková  Jana   pomocná kuchařka 

 Hladíková Eva  hlavní kuchařka 

 Hnátková Marcela   pomocná kuchařka 

 Malá Jaroslava   pomocná kuchařka 

 Nováková  Marie   pomocná kuchařka 

 Smetanová  Jiřina   pomocná kuchařka 

        Zoulová  Jana   pomocná kuchařka 

 
 
 
 
2.4.  Členění učitelů podle věku a pohlaví 

  
věk muži ženy celkem % 

do 30 let 1 3 4 11% 

31 - 40 let 2 7 9 26% 

41 - 50 let 0 10 10 29% 

51 - 60 let 0 8 8 23% 

61 a více let 0 4 4 11% 

celkem 3 32 35  

% 9% 91%   
 

Průměrný věk učitelů na naší škole je 45 let. 

 
 

2.4.    Kvalifikovanost pedagogů 

 
         Ve škole pracuje 35 učitelů a 6 vychovatelek. Celkem 31 učitelů má 
příslušnou kvalifikaci – VŠ pedagogickou nebo jinou VŠ + příslušné 
pedagogické vzdělání.  Většina pedagogů, kterým kvalifikace chybí, studují 
vysokou školu, případně si doplňují pedagogické vzdělání. 
 

        Výchovná poradkyně paní Vlasta Hartvichová je plně kvalifikovaná, 

absolvovala studium výchovného poradenství a řadu dalších kurzů. Ředitelka 

školy paní Pavlína Tolarová absolvovala funkční studium pro ředitele škol a 

každý rok se dále vzdělává v různých seminářích a kurzech. Školní metodik 

prevence paní Věra Brtnová, vystudovala speciální pedagogiku na VŠ. Na 

odborných pozicích ještě pracuje paní Stanislava Kateřina Dvořáková, která 

vystudovala specializační vzdělávání pro koordinátory ICT a paní Jitka 

Dvořáková, která má kvalifikaci pro práci koordinátora EVVO. 
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Vedoucí školní družiny paní Jiřina Procházková má rovněž vysokoškolské 

vzdělání – obor vychovatelství. 

 
 
3. Vzdělávací program školy 
 
           Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu „Přes kameny ke 
hvězdám II“, který byl revidován, zejména z důvodu změn ve výuce druhého 
cizího jazyka. Podle tohoto programu vyučujeme od 1. září 2013. 
 
         Cizí jazyk se vyučuje od 3. třídy, byl zvolen anglický jazyk. Od sedmého 
ročníku mají žáci možnost výběru 2. cizího jazyka – německý, ruský  nebo 
francouzský. Každý rok nemusí být otevřeny všechny tři skupiny jazyků, vždy 
záleží na počtu zájemců. V 7. třídách se tak žáci učili rusky, německy nebo 
francouzky, v 8. třídách se učili německy a francouzsky. 
 
       V devátých třídách ještě platil starý model – žáci si mohli vybrat z  
volitelných předmětů – mediální výchova, informatika nebo reálie v anglickém 
jazyce. 
 
        V rámci evropského projektu byla výuka angličtiny v minulých dvou letech 
posílena o výuku s rodilým mluvčím.  Lektoři pracovali v hodinách zároveň 
s českým učitelem angličtiny, který výuku pomáhal korigovat, čímž se výuka 
stala intenzivnější.  
       Jelikož byl o tento typ mezi rodiči velký zájem, v některých skupinách se 
rodiče domluvili na pokračování tohoto projektu a poskytli škole sponzorský 
dar, který byl určen právě na tyto účely. S rodilým mluvčím se tedy mohly 
vzdělávat některé skupiny anglického jazyka ve 3. až 6. třídách.  
          
         Ve výuce dochází také k dělení tříd do různých skupin, dělení se nejčastěji 
využívá při výuce cizího jazyka (ve všech ročnících na 1. i 2. stupni), tělesné 
výchovy, pracovní výchovy, informatiky a volitelných předmětů.  
 
      
3.1.    Asistenti pedagoga 
  
       Na naší škole pracovaly v tomto školním roce dvě asistentky pedagoga. Ve 
všech třídách na 1. stupni to byla paní Markéta Mrázková, která pomáhala 
potřebným žákům zvládnout školní problémy a lépe je začlenit do práce třídy. 
Pracovala střídavě asi s 15 žáky a učitelé ji operativně využívali právě tam, kde 
byla nejvíce potřeba. Dříve byla hrazena z našeho grantu PAPRSEK, od tohoto 
školního roku byly náklady na financování její mzdy přesunuty na školu. Paní 
Mrázková si také doplnila potřebné vzdělání.  
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          Druhou asistentkou je paní Markéta Bártová, která byla přidělena přímo 
určitému žákovi na základě naší žádosti ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje. Žádost musela být doporučena Pedagogicko – psychologickou poradnou a 
podrobně zdůvodněna.  Tato asistentka byla hrazena ze státního rozpočtu a byla 
určena žákovi ze 3. A třídy.   
 
 

4. Počty žáků 
 
          Základní škola Kamenice poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. 
postupného ročníku. K 30. září 2013 navštěvovalo naši školu 551 žáků. Škola 
měla celkem 23 tříd a 6 oddělení školní družiny. Počet žáků ve třídách byl velmi 
rozdílný, od 17 žáků v 8. třídě až po 29 žáků ve 2. třídě.  Průměrný počet žáků 
ve třídě však byl 24. 
         Ve většině ročníků jsou již tři paralelní třídy, pouze ve druhém, čtvrtém, 
šestém a devátém ročníku jsou dvě třídy. 
         Oproti loňskému školnímu roku jsme opět zaznamenali zvýšení počtu 
žáků, přibližně o 20. Tento nárůst je již několik let patrný a je způsoben mimo 
jiné výstavbou v obci, či velkým nedostatkem míst ve školách v okolní oblasti.  
 
 
4.1. Vývoj počtu žáků v posledních letech 
 
Školní rok počet žáků na 1. st. počet žáků na 2. st. celkem 

2006/2007 207 196 403 

2007/2008 219 196 415 

2008/2009 255 191 446 

2009/2010 286 180 466 

2010/2011 297 182 479 

2011/2012 309 197 506 

2012/2013 304 229 533 

2013/2014 308 243 551 

2014/2015 Předpoklad je asi 570 žáků 
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4.2.   Třídy a žáci podle ročníků k 30.9.2013 
 
ročník počet tříd počet žáků 

1 3 67 

2 2 55 

3 3 68 

4 2 58 

5 3 60 

6 2 56 

7 3 76 

8 3 60 

9 2 51 

 
 
4.3.   Žáci přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2013/2014 

 
počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů   

3 84 10 

 
 
          K zápisu se dostavilo celkem 116 dětí a i když jsme mohli otevřít 3 první 
třídy, ve výsledku 18 žáků nebylo přijato. 
 
    

 
4.4.   Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 

 
V červnu 2014 ukončilo školní docházku 51 žáků 9. ročníků. Všichni byli 

umístěni na základě přijímacích zkoušek, pohovorů nebo bez nich. Deset žáků 
z nižších ročníků bylo přijato na víceletá gymnázia.  
 
 
 

víceletá gymnázia z 5. ročníku víceletá gymnázia ze 7. ročníku 
 
5. A - 2 žáci 
5. B - 3 žáci + 1 žákyně byla přijata, ale 
zůstává 
5. C – 1 žák 
 

 
7. A – 2 žáci 
7. C – 1 žák 
 

 
 
 
 
 
 
 



 11 

SŠ a SOU z 9. ročníku 

 
Gymnázium                                                11 žáků 
 
Lyceum                                                         6 žáků 
 
Střední odborné školy (4 leté) 
 
informační technologie                                  1 žák 
stavební                                                          3 žáci 
obchodní akademie                                        3 žáci 
informační služby a mediální komunikace    1 žák 
předškolní a mimoškolní pedagogika            1 žák 
hotelnictví                                                      1 žák 
agropodnikání                                                2 žáci 
sociální činnost                                              2 žáci 
zdravotnický asistent                                     1 žák 
kosmetické služby                                         1 žák 
sportovní management                                  1 žák 
ekonomika a podnikání                                 1 žák 
mechanik – elektronik                                   4 žáci 
opravář zabezpečovacích systémů                1 žák 
 
 
Střední odborné učiliště    (3 leté)                        
 
kadeřnice                                                       1 žák 
automechanik                                                4 žáci 
kuchař, číšník                                                2 žáci 
elektrikář                                                       1 žák 
zlatník                                                           1 žák 
cukrář                                                            2 žáci 
 

 
 

5. Hodnocení žáků 
 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 

třída prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

 1. pol. 2. pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol 

1.A 22 22     

1.B 25 25     

1.C 20 20     

2.A 27 27 1 1   

2.B 29 29     

3.A 21 20 3 4   

3.B 19 17 4 6   

3.C 20 14 2 8   
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4.A 23 24 6 5   

4.B 22 26 7 3   

5.A 15 11 3 7   

5.B 17 17 4 4   

5.C 14 12 7 9   

6.A 20 12 9 17   

6.B 12 11 16 18 1  

7.A 11 10 14 16 1  

7.B 8 9 17 16   

7.C 6 4 18 20   

8.A 2 2 17 17   

8.B 10 9 10 11 1 1 

8.C 5 5 13 13   

9.A 11 9 14 16   

9.B 7 7 17 18 2 1 

celkem 366 342 182 208 5 2 

 
 

          Výsledky celkového hodnocení jsou velmi dobré, 85% žáků na 1. stupni a 
32 % žáků na 2. stupni získalo vyznamenání. Vyznamenání je výrazně četnější 
na 1. stupni, s postupem do vyšších ročníků ubývá a vyznamenání mají jen ti 
nejlepší.  
 
         Drtivá většina žáků je hodnocena klasifikačními stupni, pouze u mladších 
žáků se v některých případech objevuje kombinace slovního hodnocení a 
klasifikačních stupňů. Někteří učitelé využívají  měsíční nebo pololetní slovní 
hodnocení prostřednictvím žákovských knížek.  
 
Podrobný přehled klasifikace v grafu je k nahlédnutí na konci zprávy 
v přílohách. 
 
 
5.2.  Celkové hodnocení žáků – chování 
 
 

třída tř. důtka řed. důtka 2. st. z chování 3. st. z chování pochvaly 

 
1. 

pol. 
2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. pol. 2. pol. 1. pol 2. pol. 

1.A           

1.B           

1.C           

2.A 1          

2.B          18 

3.A          1 

3.B          7 

3.C          3 

4.A 1 2         

4.B 4  1        
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5.A           

5.B 1 1 1 1  1     

5.C           

6.A 2 1       2 2 

6.B 4 4    1   4 3 

7.A 4 1 2      17 22 

7.B  3 1      1  

7.C 2 1  1      5 

8.A 6  8      2 2 

8.B 2  1 2   1 1  1 

8.C 2 1 4 3 1 1   10 2 

9.A    1      3 

9.B  1     1 1   

celkem 29 15 18 8 1 3 2 2 36 69 

 
   
 
5.3.   Komisionální přezkoušení žáků 

 
třída pochybnosti o 

správnosti hodnocení 

opravné zkoušky* 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1.AB     

2.ABC     

3.AB     

4.ABC     

5.ABC     

6.A     

6.B    2 

7.A    3 

7.B     

7.C     

8.A     

8.B    3 

8.C     

9.A     

9.B     

celkem 0 0  8 

*Opravné zkoušky se dělají pouze na konci školního roku, v pololetí žák neprospěl. Žák 
může konat nejvýše 2 opravné zkoušky. 
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5.4.  Počet omluvených a neomluvených hodin za celý školní rok 

 
třída počet omluvených 

hodin 

průměr na žáka třídy počet neomluvených 

hodin 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1.A 665 697 30 32   

1.B 906 1015 36 41   

1.C 724 443 36 22   

2.A 1345 1058 48 38   

2.B 1597 1466 55 51   

3.A 546 980 23 41   

3.B 1473 1734 64 75   

3.C 876 893 40 41   

4.A 1331 1272 46 44   

4.B 1193 1213 41 42   

5.A 488 1025 27 57   

5.B 876 1217 42 58   

5.C 781 974 37 46   

6.A 1483 2124 51 73   

6.B 1142 1336 39 46   

7.A 803 1534 31 59   

7.B 777 978 31 39   

7.C 1391 1816 58 76   

8.A 966 1986 51 105   

8.B 1387 1393 66 66 59 32 

8.C 1231 1262 68 70   

9.A 1699 2131 68 85   

9.B 2207 2782 85 107 95 146 

celkem 25886 31329 47 57 154 178 

 

         
           Výchovná opatření – důtky - byly udělovány na 1. stupni nejčastěji za 
neplnění školních povinností nebo drobné kázeňské prohřešky. Na 2. stupni byly 
kázeňské problémy častější, řešili jsme nejčastěji vulgární chování, neplnění 
školních povinností či podvody se žákovskou knížkou.   
  
           Objevily se také neomluvené hodiny, za které byly uděleny snížené 
známky z chování.  Situace byla vždy podrobně řešena s rodiči a byl dán podnět 
na Odbor sociálně právní ochrany dítěte v Říčanech, toto nastalo ve dvou 
případech u žáků 8. a 9. třídy. 
 
           Vážnější přestupky se také vyskytly, i když byly spíše ojedinělé. Situace 
byla vždy podrobně rozebrána se žákem i rodiči na výchovných komisích. 
              Tyto problémy řešila většinou ředitelka školy a Mgr. Vlasta 
Hartvichová, která je výchovnou poradkyní na naší škole. Má proto na starosti 
nejen poradenství a pomoc při výběru středních škol, ale i pomoc při různých 
kázeňských prohřešcích. 
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       Funkci koordinátora negativních jevů vykonávala Mgr. Věra Brtnová, která 
se také podílela na řešení problémových případů. Podrobněji je vše popsáno 
v kapitole prevence. 
         V průběhu školního roku byly také často udělovány výchovná opatření – 
pochvaly, nejčastěji za reprezentaci školy, pomoc spolužákům nebo práci pro 
třídu a kolektiv. Pochvaly byly udělovány průběžně do žákovských knížek, 
významnější ocenění se objevila i na vysvědčení jednotlivých žáků.  
 
 
 

6.Průběh a výsledky vzdělávání 
 
         Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu  „Přes kameny ke 
hvězdám II“.  Výuka na 1. stupni se uskutečňuje převážně v kmenových třídách, 
v informačním centru, v učebně informatiky, učebně jazyků nebo v interaktivní 
učebně, na 2. stupni jsou využívány odborné učebny informatiky, jazyků, 
fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, dějepisu, dílen a informační 
centrum.  
Celkově má škola 13 interaktivních tabulí, 1 učebnu informatiky s 24 místy 
připojenými k internetu, informační centrum s 12 počítači napojenými na 
internet, digitální jazykovou učebnu s 20 místy, 6 pevně umístěných projektorů 
s plátnem a 3. až 5. ročníky mají ve třídách po jednom počítači s připojením 
k internetu. 
 
 
6. 1. Popis učeben 
 
učebna vybavení 
Informační centrum 
s knihovnou a studovnou 

Interaktivní tabule Smart Board, vizualizér, tiskárna, 12 PC 
pro žáky s internetem – pořízeno z fondu EU 

Interaktivní učebna 1. stupeň 
Interaktivní tabule Smart Board, vizualizér, tiskárna, 
internet – pořízeno z fondu EU 

Jazyková učebna 
Digitální jazyková laboratoř pro 20 žáků – pořízeno z fondu 
EU 

Přírodovědná učebna 
Interaktivní tabule Inter Write, pomůcky pro Př a Z, 
internet 

Učebna chemie Dataprojektor s PC, pomůcky pro Ch, internet 

Učebna fyziky Dataprojektor s PC, pomůcky pro Fy, internet 

Učebna informatiky Dataprojektor s PC, 24 PC pro žáky, internet 

Učebna dějepisu Dataprojektor s PC, internet 

Učebna hudební výchovy PC, televize, video, pomůcky pro Hv, internet 

Učebna dílen 
20 míst určených pro práci se dřevem, kovem a plastem, 
nářadí a sklad materiálu 

Učebna keramiky keramická pec 

Cvičná kuchyňka 
3 vybavené kuchyňské linky, sporáky, nádobí, lednice, 
mikrovlná trouba 

Velká tělocvična určená pro míčové hry a ostatní sporty 

Malá tělocvična určená pro mladší žáky 
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Venkovní hřiště umělý povrch  

Venkovní amfiteátr určený pro shromáždění žáků, výuku venku… 
Kmenové třídy s vybavením – 
celkem 10 

třída 2.A, 3.AC, 4.B, 5.B, 6.AB,7.BC, 9.B – interaktivní 
tabule BOXED – pořízeno z fondu EU 

Kmenová třída s vybavením – 
celkem 3 Třída 7.A, 8.C, 9.A -  vybavena projektorem a plátnem 
Běžné kmenové třídy – celkem 
8 

Vybaveny školním nábytkem, ve třídách je téměř všude 
zaveden internet. 

 
 

 
          Výuka byla sledována ředitelkou i zástupkyní ředitelky školy při 
hospitační činnosti, všechny sledované hodiny byly vedeny správně, byly 
sepsány hospitační protokoly a provedeny následné pohovory s učiteli. 
Vyskytovaly se pouze drobné nedostatky, které byly vždy s příslušným učitelem 
rozebrány.  
 
           Ve sledovaných hodinách byly často střídány činnosti, pracovalo se ve 
skupinách, bylo využíváno projektové vyučování,  účelně jsou využívány 
všechny interaktivní tabule. Žákům byl dáván dostatečný prostor a ve všech 
případech bylo patrné, že ve třídách vládne pozitivní a příjemná atmosféra.  
 
          V některých sledovaných hodinách se používalo vzájemné hodnocení       
a sebehodnocení žáků. 
 
          Byly také kontrolovány ostatní povinnosti učitelů, jako třeba dohledy nad 
žáky, či dodržování délky vyučovacích hodin. 
 
          V měsíci březnu proběhly hodnotící pohovory ředitelky školy s každým 
učitelem v délce 20 – 45 minut, které měly za cíl rekapitulovat a zhodnotit 
uplynulý školní rok z pohledu každého jednotlivce, zamyslet se nad tím, co se 
podařilo, co by bylo dobré zlepšit a ze všeho vyvodit cíle jednotlivých učitelů 
pro příští školní rok. Pohovory byly pro obě strany velmi prospěšné a všechny 
nás nutily k důkladnějšímu zamyšlení. 
 
 
6.2. Testování žáků 
 
           V letošním školním roce neproběhlo žádné povinné testování České 
školní inspekce, proto jsme se zapojili do testování SCIO – Stonožka, do kterého 
se zapojily 3. a 5. ročníky.  
 
            
6.3. Výsledky testování žáků 3. ročníků 

 
            Žáci 3. ročníků absolvovali testy v pěti oblastech – matematika, český 
jazyk, anglický jazyk, klíčové kompetence a člověk a jeho svět. Testy se 
vyplňovaly on-line na počítačích. 
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Český jazyk – výsledky jsou nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy a 
výsledky máme lepší než 70% zúčastněných školy. 
 
Matematika – výsledky se řadí mezi lepší průměrné školy, výsledek je lepší než 
60% zúčastněných škol. 
 
Anglický jazyk – výsledky jsou průměrné, jsou lepší než polovina zúčastněných 
škol. 
 
Klíčové kompetence - výsledky jsou průměrné, jsou lepší než polovina 
zúčastněných škol. 
 
Člověk a jeho svět – výsledky jsou průměrné, 60% škol mělo výsledky lepší než 
naši žáci. 
 
Výsledky jsme prodiskutovali s kolektivem učitelek 3. tříd a zamysleli jsme se 
nad velmi dobrým výsledkem v českém jazyce i nad slabšími výsledky v oblasti 
člověk a jeho svět (což je předmět Prvouka). Výsledky budeme i nadále sledovat 
a vyhodnocovat – zapojíme třídy do dalšího testování v 5. ročníku.  
 
V následující tabulce je uvedena úspěšnost jednotlivých tříd v procentech. 
 
 Čj M Aj KK Čajs 
3. A 69 60 57 58 53 
3. B 72 70 60 48 63 
3. C 63 54 52 53 61 
 
Nejlepších výsledků v porovnání s našimi třídami dosáhla třída 3. B. 
 
 
6.4. Výsledky testování žáků 5.ročníků 

 
            Žáci 5. ročníků absolvovali testy ve třech oblastech – matematika, český 
jazyk a obecně studijní předpoklady. Testy se vyplňovaly on-line na počítačích. 
 
Český jazyk - výsledky jsou průměrné, jsou lepší než polovina zúčastněných 
škol. 
 
Matematika - výsledky se řadí mezi lepší průměrné školy, výsledek je lepší než 
60% zúčastněných škol. 
 
Porovnáním výsledků testu v českém jazyce i matematice s výsledky v testu 
obecně studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je v obou 
předmětech využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich 
studijních předpokladů.  
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V následující tabulce je uvedena úspěšnost jednotlivých tříd v procentech. 
 
 Čj M OSP 
5. A 52 54 37 
5. B 76 60 58 
5. C 56 49 39 
 
Nejlepších výsledků v porovnání s našimi třídam dosáhla třída 5. B. 
 
Dva žáci z pátých tříd získali dokonce ocenění společnosti Scio za nejlepší 
výsledek v českém jazyce ve Středočeském kraji. Jednalo se o Davida 
Grundfesta z 5. A a Kateřinu Čermákovou z 5. B. 

 
          
 

7. Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 
           Jako každý rok byla značná pozornost věnována dalšímu vzdělávání 
pedagogických pracovníků.  Prioritou je pro nás doplnění předepsané 
kvalifikace u všech učitelů, velmi důležité je také prohlubování odborné 
kvalifikace.   
 
         V letošním školním roce jsme se opět zaměřili na velmi efektivní kurzy 
celé sborovny. Tyto kurzy jsou pro nás velmi výhodné, protože nedochází k tak 
velkému narušování výuky jako při individuálních kurzech, kdy učitelé musí za 
vzděláváním dojíždět do Prahy. 
         Tímto způsobem nelze řešit veškeré vzdělávání, proto mají učitelé stále 
možnost zúčastňovat se řady vzdělávacích akcí dle své aprobace a zájmu.  
 
 

           
7.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 
jméno  studium 

Pavla Ježová studuje pedagogickou fakultu, v současnosti na MD 

Mgr. Tomáš Kalát Ukončil magisterské vzdělání na nepedagogické VŠ, nyní 
pokračuje v studiu pedagogiky na UK v Praze 
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7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

 

druh školení délka kdo se zúčastnil 

Etická výchova 250 hodin 
Danka Dudková, Helena 
Salačová 

Workshop etická výchova 4 hodiny všichni pedagogové 

Komunikace ve školní praxi 6 hodin všichni pedagogové 

Etická výchova 40 hodin 
Věry Brtnová, Lenka 
Pikorová, Petra Fendrychová 

Chemie v praxi 6 hodin Věra Brtnová 

Individuální výchovný program 6 hodin Věra Brtnová 

Grafické programy 4 hodiny Jana Cerda Csobová 

Google 4 hodiny Jana Cerda Csobová 

Problémový žák 6 hodin Jana Cerda Csobová 

Odpady a obaly 6 hodin Jitka Dvořáková 

Windows 8, MS Office 9 hodin Stanislava Dvořáková 

ICT strategie ve školství 6 hodin Stanislava Dvořáková 

Matematika podle Hejného 4 hodiny Stanislava Dvořáková 

Finanční gramotnost 6 hodin Danka Dudková 

Kariérové poradenství Odplouváme dál 3 dny Vlasta Hartvichová 

Dějepis v 21. století 4 hodiny Vlasta Hartvichová 

Oxford training Aj 6 hodin Lenka Hradecká 

Rozvoj čtenářských dovedností 4 hodiny Lenka Hradecká 

Matematika podle Hejného 4 hodiny Miloslava Hrubiznová 

Instruktorský kurz lyžování 4 dny Tomáš Kalát 

Výuka Tv 4 hodiny Hana Krausová 

Genderová problematika 4 hodiny Hana Kudrnáčová 

Matematika podle Hejného 4 hodiny Eva Malá 

MS Office 6 hodin Květa Šímová 

Oxford training Aj 6 hodin Květa Šímová 

ICT v e Twiningu 6 hodin Květa Šímová 

Rozvoj čtenářských dovedností 4 hodiny Květa Šímová 

Hospitace jako součást evaluace 6 hodin Pavlína Tolarová 

Vedení hodnotícího pohovoru 6 hodin Pavlína Tolarová 

Datové schránky 6 hodin Pavlína Tolarová 

Jak obohatit hodiny čtení 6 hodin Lenka Turková 

Matematika podle Hejného 4 hodiny Pavla Veselá 

Výuka Tv 4 hodiny Hana Krausová 
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         Na základě zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících přísluší 
pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce 
k dalšímu vzdělávání a samostudiu. Všichni pedagogové toto studijní volno 
čerpali v období vedlejších školních prázdnin. 
 
 
 

8. Žáci se specifickými vzdělávacími 
potřebami 
 
 

          ZŠ Kamenice se intenzivně věnuje všem svým žákům a vždy se snaží   
o individuální přístup, který respektuje všechny zvláštnosti každého dítěte.  
          Do naší školy dochází řada žáků se specifickými poruchami učení, které 
jsou takového charakteru, že by je opravňovaly zařadit do specializované třídy. 
Jedná se o různé stupně dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, lehké mozkové 
dysfunkce, ADHD apod. Těchto žáků bylo v letošním školním roce 42. 
 
         Protože specializované třídy na naší škole ani v blízkém okolí nejsou a 
jejich dostupnost je z Kamenice obtížná, integrujeme tyto žáky v běžných 
třídách na základě individuálních plánů.  
           Tato integrace je účinná pouze za předpokladu intenzivní spolupráce 
s rodinou, protože těmto žákům je nutné věnovat velké množství času při 
domácí přípravě.  Žáci jsou integrováni na 1. stupni ve všech předmětech, na 2. 
stupni především v českém a cizím jazyce. 
            Kromě toho mají mnozí další žáci specifiské poruchy učení takového 
charakteru, že jsou na doporučení PPP zvýhodněni. 
 
             Již čtvrtým rokem probíhá na naší škole ve 2. – 5. třídách výuka pro děti 
s poruchami učení, tzv. nápravy poruch učení.  Nápravy vede paní učitelka 
Kremlová.           
     V letošním roce probíhaly nápravy poruch učení dvakrát týdně - v 
pondělí a v úterý. Zůstaly zachovány půlhodinové bloky, kterých se tentokrát 
zúčastnil vždy pouze jeden žák. Ukázalo se, že tento typ výuky má spoustu 
kladů. Výhodou zejména bylo, že se paní učitelka mohla soustředit na konkrétní 
problémy dítěte a ty potom společně řešit. Odpadl také šum, který vytvářely 
ostatní děti. Dítě bylo celou dobu zaměstnané, tempo se mohlo zcela 
přizpůsobit.    
             Také letos jsme využívali výukový program Pavučinka, doplňovací 
cvičení na krátké a dlouhé samohlásky, bzučáky, různé hry pro děti s SPU. Děti 
také dostaly do vyučování pomůcky, které jim pomáhají při překonávání obtíží.  
          

          Úspěch záleží především na soustavném procvičování, na vypracování 

domácích úkolů, na každodenní práci dětí, což předpokládá úzkou spolupráci 

s rodiči.  
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8.1.     Práce výchovného poradce 
            
          V oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení velmi intenzivně 
působí výchovná poradkyně Mgr. Vlasta Hartvichová, která má odpovídající 
vzdělání i praxi. Její činnost je velmi různorodá a mnozí žáci a rodiče si již 
nedokáží představit rozhodování bez její zasvěcené rady. 
 

Přehled činnosti Mgr. Vlasty Hartvichové,  výchovné poradkyně ZŠ 

Kamenice, ve školním roce 2013-2014: 
       

 Samostudium, další vzdělávání, účast na různých školeních a seminářích 

(např. na pravidelném každoročním setkání výchovných poradců 

organizovaném PPP Středočeského kraje). 

 Členství v Asociaci výchovných poradců ČR.  

 Sledování legislativy. 

 Tvorba a doplňování aktuální databáze důležitých kontaktů k poradenství.   

 Doporučení a půjčování odborné literatury rodičům, žákům a kolegům 

 Úzká spolupráce a konzultace s vedením školy. 

 Účast na výchovných komisích a při jednání s rodiči. 

 Spolupráce s protidrogovou preventistkou Mgr. Věrou Brtnovou. 

 Prevence negativních vlivů (drogy, šikanování, kriminalita, gamblerství, 

vandalismus, záškoláctví, poruchy příjmu potravy aj. sociálně patologické 

jevy) a v této oblasti řešení problémového chování žáků. 

 Pravidelné konzultace každé úterý od 8.00 do 9.40 hodin, středu od 15.15 

do 16.30 hodin a čtvrtek od 15.15 do 16.30 hodin; v příp. akutní potřeby 

kdykoliv před i po vyučování pro žáky, jejich rodiče, veřejnost i kolegy. 

 Spolupráce s PPP Středočeského kraje a IPS ÚP v Praze. 

 Primární včasná a pohotová intervence při aktuálních problémech 

jednotlivých žáků i třídních kolektivů.  

 Využívání a citlivé zpracovávání všech podnětů, včetně „schránky důvěry“. 

 Aktivní pomoc žákům při řešení náročných životních situacích. Letos mj. 

např. pomoc žákům, kteří se stali obětí kyberšikany, ocitli se ve složité 

životní situaci v důledku rozvodu rodičů, měli osobní citové problémy, 

problémy ve vztazích, potíže s učením, apod. 

 Vytváření kartotéky žáků celé školy. 

 Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích 

potřeb (vstupní a průběžné) a účinná pomoc. 

 Monitorování mimořádně nadaných žáků. 

 Integrace žáků s SPU, sledování odborné literatury, odborná metodická 

pomoc a poradenská intervence. Základem veškeré práce je dodržování 

metodického pokynu MŠMT pro žáky s vývojovými poruchami.   

 Vedení databáze integrovaných žáků, kontrola následných vyšetření, 

evidence odborných zpráv o žácích v poradenské péči. Zajištění integrace 

žáků.  
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 Připomínání kontrolních vyšetření rodičům integrovaných žáků. 

 Začátkem školního roku organizace schůzky s rodiči integrovaných žáků; 

kontakty a další setkání v průběhu roku. 

 Udílení rad, jak pečovat o dítě s těmito problémy. Půjčování užitečných 

materiálů. 

 Neformální kontakty s kolegyní Mgr. Lenkou Kremlovou, která vede 

nápravy na I. stupni. 

 Podle individuálního zájmu žáků a podle potřeby navržení žáků na odborné 

vyšetření ve specializovaném zařízení. Nejčastěji jde o pedagogicko-

psychologické poradny, případně odborné lékaře. 

 Projednání dané problematiky se zákonnými zástupci žáka.  

 Pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované 

žáky. Vedení dokumentace o každém integrovaném žáku a ve spolupráci s 

PPP i vlastní vyhodnocování. 

 Pomoc třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků a 

při hledání možností řešení.      

 Spolupráce s asistentkami pedagoga. 

 Hospitace ve třídách. 

 Sociometrické šetření v některých třídách (zejména prevence šikany, 

problémových vztahů). Analýza šetření a vytváření sociogramů, potřebných 

k účinné intervenci. 

 Kariérové poradenství.   

 V rámci předmětu Svět práce vedení žáků k zodpovědnému a reálnému 

sebehodnocení a k následnému uvážlivému výběru vhodné profese. 

Informace o vývoji zaměstnanosti v regionu a o uplatnění jednotlivých 

povolání na trhu práce. Návod a procvičování, jak vyhledat potřebné 

informace (nejvíce využíván Infoabsolvent -  ISA, Atlas školství aj.) 

 Účast na projektu ODPLOUVÁME – testování COMDI – kariérové 

poradenství - pracovní a profesní diagnostika zaměřená na správnou volbu 

profesní orientace a volbu vzdělávání žáků základních škol, kterého se 

zúčastnili všichni žáci devátých a osmých tříd naší školy. 

 V rámci školního projektu CESTA K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI 

 a) vytvářeno školní Centrum oborových informací ze seminárních prací a 

prezentací všech žáků 8. a 9. tříd. Zlomek prací vystaven na výstavce v 

budově školy. 

 b) Organizován Týden řemesel v SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9, 

Učňovská 100/1 pro žáky devátých tříd na podzim 2013 a pro žáky osmých a 

sedmých tříd zjara 2014.   

 c) Zajištěny exkurze do sklárny Rückl v Nižboru, Pivovaru Velké Popovice, 

Škody Auto Mladá Boleslav, Rako Rakovník a Spolany Neratovice. 

 Dopisy rodičům 8. a 9. tříd. 
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 Anketní průzkum k volbě povolání od sedmých tříd do devátých. 

 Základní skupinová šetření k volbě povolání – zájmové dotazníky. 

 Zprostředkování styku se zástupci středních škol. 

 Poučení všech žáků o vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ a o použití 

zápisového lístku. Na požádání pomoc s vyplněním přihlášek na SŠ. 

 Evidence přihlášek a výsledků přijímacího řízení na SŠ. Zveřejnění výsledků 

na webu školy i v místním tisku.  

 Poskytnutí informací k odvolacímu řízení, či k druhému kolu přijímacího 

řízení. Nepřijatým pomoc s psaním odvolání. 

 Spolupráce s pediatry a odbornými lékaři, logopedy aj.  

 Spolupráce s dalšími institucemi (např. ZŠ v Olešovicích, dětskými lékaři, 

psychology, psychiatrií v Krči, Policií ČR, s orgány péče o dítě, sociálním 

kurátorem aj.). 
 
            Naše škola nemá v současnosti žádné žáky se zdravotním postižením ani 
žáky, kteří by byli psychologickou poradnou diagnostikováni jako mimořádně 
nadaní. Máme však několik žáků talentovaných, pro něž jsou organizovány 
různé soutěže, nejčastěji předmětové olympiády nebo sportovní, hudební, 
literární, výtvarné aj. akce.  Talentovaným žákům umožňujeme také individuální 
rozvoj v oboru, o který mají zájem.  
 
 
 
8.2.  Soutěže a olympiády 
 

 školní kolo biologické olympiády 
 
 
školní kolo biologické olympiády Zúčastnilo se 25 žáků ve 2 

kategoriích, nejlepší postoupili do 
okresního kola. 

okresní kolo biologické olympiády 
kategorie 6. – 7. ročník 

Eliška Marcínová (7. A) – 6. místo 
Markéta Bláhová (6. A) – 8. místo 
Kateřina Petrová (7. A) – 15. místo 
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školní kolo matematické olympiády žáci - dobrovolníci 
okresní kolo matematické olympiády 
kategorie Z7 

David Grundfest (7. A) – 3. místo 
Marek Bizík (7. A) – 7. místo 
Helena Kmječová (7. C) – 11. místo 

okresní kolo matematické olympiády 
kategorie Z5 

Dora Hlinková (5.B) – 6. místo 
Ondřej Grundfest (5.A) – 11. místo 

Matematický klokan  
kategorie Cvrček 

1. Alžběta Zímová 2. A 
2. Patricia Oginčuková 2. A 
3. Marek Juračka 2. A 

Matematický klokan  
kategorie Klokánek 

1. Kateřina Čermáková 5. B 
2. Vojtěch Beneš 
    Tomáš Kovářík 
    Dora Hlinková – 5.B 
3. Karolína Bohumínská – 5. B 

Matematický klokan 
kategorie Benjamín 

1. David Grundfest 7. A   

2. Marek Bizík 7. B  

3. Patrik Borner 7. B 
 

Matematický klokan  
Kategorie Kadet 

1. Lukáš Sadloň  9. B   

2. Daniel Borner 9. A 

3. Tomáš Juřica 8. C 
školní kolo Pythagoriáda žáci - dobrovolníci 
okresní kolo Pythagoriáda Martin Víšek 6. B a Adriana Vávrová 

6. A – úspěšní řešitelé 
Vojtěch Beneš, Kateřina Čermáková, 
Tomáš Kovářík z 5. B a Annamaria 
Součková 5. A – úspěšný řešitel 

školní kolo zeměpisné olympiády Martin Víšek (6. B) – 1. místo 
Jan Bernášek (7. A) – 1. místo 
Anežka Kopáčová (8. C) – 1. místo 
Zúčastnilo se 23 žáků. 

okresní kolo zeměpisné olympiády Martin Víšek (6. B) – 4. místo 
Jan Bernášek (7. A) – 4. místo 
Anežka Kopáčová (8. C) – 13. místo 

olympiáda v českém jazyce – školní 
kolo 

1. Michaela Havlíčková (9. A)  
2. Štěpán Maroušek (9. B) 
3. Petr Dvořáček (9. A) 

školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce – kategorie 3. třídy 

1. Karolína Dušková (3. B) 
2. Adam Čejna (3. C) 
3. Dominik Schwab (3. A) 

školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce – kategorie 4. - 5. třídy 

1. Dora Hlinková (5. B) 
2. Kateřina Čermáková (5. B) 
3. Ema Štěpánková (5. B) 

školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce – kategorie 6. – 7. třídy 

1. David Grundfest (7. A) 
2. Jan Bernášek (7. A) 
3. Radek Havránek (7. B) 
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školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce – kategorie 8. - 9. třídy 

1. Michaela Havlíčková (9. A) 
2. Štěpán Maroušek (9. B) 
3. Tomáš Juřica (8. C) 

Jarní Petrklíč 2014 – dětský hudební 
festival 

Bronzová stuha pěveckému souboru 
Gloria 
Bronzová stuha flétnovému souboru 
Flauti piccolli 
Bronzová stuha pro soubor Hudebnice 
z Kamenice 
všechny pod vedením paní učitelky 
Zuzany Štichové 

Okresní finále Praha západ – hoši 
basketbal 

1. místo 

Kameniceké pískání – flétnová soutěž žáci dobrovolníci 
Sportovní soutěž v sálové kopané 2. místo 
Plavecko běžecký závod - Čelákovice Magdalena Kačerovská (3. A) – 1. 

místo 
Karolína Nováková (3. C) – 3. místo 
Julie Balejová (3. C) – 5. místo 

Mladý chemik Štěpán Maroušek, Jan Ševčík – 9.B 
Sandra Newaldová 9.A 

 
 

         
8.3. Anglická knihovna 
 
         V naší škole provozujeme anglickou knihovnu pro žáky a učitele naší 
školy.V současné době máme v knihovně již 260 knih. 
 
          Knihy jsou rozděleny do 6 úrovní podle stupně zjednodušení a postupně 
shromažďujeme i knihy nezjednodušené (16 titulů). Podařilo se nám získat  i 
celé sady stejných knih, které je možné využít při práci se skupinou žáků.  
 
          Knihovna funguje na základě sponzorských darů jednotlivců, případně 
jsme využili možnosti nakupovat knihy se slevou za premiové body při odběru 
určitého počtu jazykových učebnic.   
 
 
8.4. Ročníkové práce žáků 9. tříd 
 
       Již šestý rok organizujeme v druhé polovině školního roku tzv. ročníkové 
práce žáků devátých tříd. Vyučující vypíší témata z nejrůznějších oborů, žáci si 
z nich vyberou to téma, které je zajímá, a v následujícím období tvoří dle 
předem daných kritérií svou ročníkovou práci. Mohou ji konzultovat se svým 
vyučujícím, mají k dispozici internet i knihovnu. 
       V závěru roku svou práci prezentují před komisí učitelů, rodiči a spolužáky. 
Mají k dispozici veškerou techniku ve škole, čehož všichni využívají. 
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V letošním roce si žáci vybrali a zpracovali následující témata: 
 

9.A téma 

Daniel Borner Pravděpodobnosti 

Tereza Bradnová Protektorát Čechy a Morava 

Kateřina Dušková Příprava školního výletu 

Petr Dvořáček Lineární funkce 

Kateřina Frycová Terorismus 

Ondřej Fulín Nové zbraně 1. světové války 

Jan Haloun Kyselina citronová 

Michaela Havlíčková 
Postava Dannyho Smiřického v dílech Josefa 
Škvoreckého 

Tomáš Hladík Den D a jeho vliv na průběh 2. světové války 

Terezie Kolková Barvy kolem nás 

Veronika Koudelková Můj domácí mazlíček 

Jan Kožíšek My worst dream 

Michal Kuthan Matematika v zábavě 

Patrik Malý Internet 

Tereza Myškovská  

Karel Myškovský Kyselina citronová 

Sandra Newaldová Bohatství korunovačních klenotů 

Jiří Novák Biodiverzita v okolí naší školy 

Jiří Procházka Sportovec, kterým bych chtěl být 

Jan Růžička Pitná voda 

Milan Rzounek Přelidnění 

Žaneta Skružná Moje cesta k budoucímu povolání 

Anna Svobodová Alternativní způsob výživy 

Ota Škvor Sport, kterému se aktivně věnuji 

Melisa Zákorová Profesní rodokmen naší rodiny 

9. B  

Halim Al-Azawi Chudoba 

Dominik Andrle Česká výprava na ZOH 2014 

Pavel Bartoň Kyselina salicylová 

Denisa Ciprová  

Milan Černobila Co by byl svět bez hudby? 

Radim Charvát „Psaní je krása!“ říkával Arnošt Lustig 

Slavka Labaničová Velikonoce 

Jiří Lesák Nejvýznamnější osobnost populární hudby 

Markéta Majerová Sport, kterému se aktivně věnuji 
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Nikola Málková Bydlení 

Štěpán Maroušek Mák 

Karel Matlas Můj oblíbený hudební film nebo muzikál 

Štěpánka Pelichová Sportovní turistika 

Barbora Poláková Odívání a móda 

Martin Prokeš 1. světová válka, nejdůležitější bitvy 

Eliška Rokycanská Hudba mého srdce 

Lukáš Sadloň Peníze 

Filip Sklenář Neobvyklé hudební nástroje 

Kateřina Skřivanová Příprava školního výletu 

Vít Šantrůček Den D a jeho vliv na průběh 2. světové války 

Jan Ševčík Protektorát Čechy a Morava 

Dominik Švihel Civilizační choroby 

Ivana Vitásková Vesmírná turistika 

Matouš Vondrák Fair play 

Tereza Vorlová 100 let od narození Bohumila Hrabala 

Lucie Zvolská Fenomén Michal Wiewegh 

 
 
Statistika hodnocení ročníkových prací: 
Hodnocení práce Počet prací 
výborný  se zvláštní pochvalou 4 
výborný 21 
velmi dobrý 10 
dobrý 7 
dostatečný 5 
nevypracoval 4 
 
 

 prezentace 
 
 



 28 

9. Akce školy 
 
        Výuka je pravidelně doplňována různými akcemi, které jsou pro větší 
přehlednost uvedeny níže v tabulce. Akce vybíráme tak, aby byly různorodé a 
zajímavé pro žáky a zejména aby vhodně doplňovaly výuku. Často využíváme 
nabídku Kulturního centra v Kamenici, které organizuje velké množství 
kulturních pořadů pro děti, do nabídky jsme zařazovali besedy, přednášky, 
exkurze i poznávací výlety či zájezdy. Pro naši školu je výhodou dostupnost 
Prahy, kdy se naši žáci mohou zúčastňovat různých divadelních představení či 
exkurzí.  
 
Lyžařský kurz 
        I letos jsme uspořádali lyžařský kurz pro žáky 7. tříd, který jsme stejně 
jako v minulých letech zorganizovali na Bublavě v Krušných horách. I přes 
letošní špatnou zimu, kurz proběhl podle plánu a na sněhu. 
 

        
 
 
Klub mladého diváka 
           Žáci 7. – 9. tříd měli možnost navštívit 4 představení ročně v rámci Klubu 
mladého diváka, který pro ně organizovala paní učitelka Sváčková. 
 
 
Zážitkové kurzy 
       Hned v září se žáci 5. a 6. tříd  zúčastnili třídenních zážitkových pobytů 
v přírodě, kde za asistence třídních učitelů a profesionálních lektorů Projektu 
Odyssea zlepšovali vzájemnou komunikaci a pracovali na lepších vztazích ve 
třídě. Tyto pobyty jsou pro žáky velmi důležité a užitečné, protože zejména 
v šestých ročnících bývá ve třídách hodně nových žáků a je tudíž dobrá 
příležitost lépe se poznat. 
 

http://kameniceskola.cz/media/k2/galleries/769/100_6268.JPG
http://kameniceskola.cz/media/k2/galleries/769/100_6268.JPG
http://kameniceskola.cz/media/k2/galleries/769/100_6283.JPG
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Aktivity na zážitkovém kurzu 
 
 

Anglické divadlo  

        Koncem května jsme pozvali do kamenické školy anglické divadlo “The 

Bear“. Herci odehráli pro 350 žáků tři různá představení v angličtině. “Jackie 

and the Giant“ pro 3. a 4. třídy, “The Alien Grammar Show “ pro 5. a 6. třídy a 

“The Detectives“ pro 7. a 9. třídy. Žáci měli možnost se aktivně do představení 

zapojit a vyzkoušet si tak svou angličtinu.  

 

 divadlo 
 

 

Výlet do Londýna  

          První týden v květnu se 21 žáků 9. tříd pod vedením pana učitele Kaláta a 

paní učitelky Šilerové a Pikorové zúčastnilo poznávacího zájezdu do Londýna. 

Na základě průzkumu mezi žáky, co by chtěli vidět, učitelé připravili bohatý a 

pestrý program. Průvodci po Londýně se stali sami žáci, kteří na základě 

vypracovaných referátů seznámili ostatní s nejznámějšími památkami. Součástí 

programu byl také jednodenní výlet na jižní pobřeží Anglie, do města Brighton. 
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 v Londýně 

 

 v Brightonu 
 

 

Projekt Cesta k lepší budoucnosti - Aj 

          V rámci projektu Cesta k lepší budoucnosti byl tento školní rok realizován 

volitelný předmět v angličtině. Celoroční téma znělo „Historie a současnost 

Kamenice“. Cílem předmětu bylo rozšíření slovní zásoby žáků a rozvoj 

komunikativních dovedností v anglickém jazyce při plnění úkolů dějepisného a 

zeměpisného charakteru. Výuka probíhala v 9. ročnících dvakrát týdně a 

účastnilo se jí 19 žáků. Žáci za celý školní rok zpracovali 5 tematických 

okruhů:           

1. Kamenice ve středověku  

2. Kamenice v 19. a 20. století  

3. Ringhofferové  

4. Ringhofferova hrobka  

5. Naučná stezka barona Ringhoffera 
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         Ke každému okruhu vznikl informativní článek a sada zábavných 

materiálů – úkolů pro žáky. Veškeré materiály žáci zpracovali elektronicky a 

budou přístupné na školním webu v rámci školního informačního systému. Zde 

mohou být využity jako doplňkové materiály do výuky anglického jazyka, 

zeměpisu či dějepisu pro ostatní žáky. Materiály byly zároveň dány k dispozici 

obecnímu úřadu v Kamenici pro potřeby obce.  

 

 

Kurz prevence proti šikaně 

            Koncem května absolvovala  třída 2. A preventivní program - Kurz 

prevence šikany. Společně s lektory z programu Odyssea si žáci vyzkoušeli 

různé hry a aktivity zaměřené na zlepšování vztahů ve třídě. Učili se, jak je 

důležité dodržovat stanovená pravidla, vzájemně si pomáhat a spolupracovat. 

Kurz byl vytvořen na míru pro tuto třídu, protože se zde vyskytly problémy 

v chování, zejména některých chlapců. Kurz byl financován částečně rodiči, 

částečně z výnosů z aukce obrazů. 

 

 aktivita v lese 
 

 

 

Chemie v praxi 

        K výuce chemie patří také laboratorní práce, kdy si žáci sami vyzkouší 

jednoduché reakce a postupy práce. V osmé třídě se učí nejdříve pracovat s 

jednoduchými aparaturami a provádí snazší postupy, v deváté třídě se seznamují 

se složitějšími postupy doprovázenými výpočty.    
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            Tyto praktické hodiny se nám vyplatily, neboť žáci devátých tříd úspěšně 

reprezentovali naši školu v soutěži Mladý chemik, kde obsadili mezi vybranými 

školami 3. místo.  

 

 3. místo 
 

            Koncem školního roku si několik žáků z osmých tříd jelo vyzkoušet své 

dovednosti na SPŠ chemické technologie do Prahy. Celé dopoledne strávili 

v laboratoři. Pod dohledem asistentů z průmyslové školy si vyzkoušeli několik 

pokusů.  
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Výuka německého jazyka 

            Německý jazyk se začínají žáci učit v sedmé třídě jako druhý cizí jazyk. 

V letošním roce jsme uspořádali jednodenní poznávací výlet do Vídně. Mezi 

nejzajímavější navštívená místa určitě můžeme jmenovat zámecké zahrady, 

Apfelstrudelshow, procházku Hofburgem a historickou částí Vídně.  Žáci se 

seznámili s historií a současným životem našich jižních německy mluvících 

sousedů, mnozí se snažili použít své znalosti z jazyka, zejména při koupi 

občerstvení.  

                Po návratu zpracovali žáci své poznatky do krátkých prezentací.  

 

      
Poznávací výlet do Vídně 
 
 
 

Doplnění výuky přírodopisu   

 

         Výuka přírodopisu byla v 6. třídě doplněna ve spolupráci se ZO Struhařov 

Českého svazu včelařů besedou o včelařství a praktickou ukázkou na včelnici se 

cvičným úlem ve Všedobrovicích. 
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Volitelný předmět Mediální výchova 

              V rámci volitelného předmětu mediální výchova se žáci 9. ročníku 

zaměřili na menší projekty, průběžně připravovali vysílání školního rozhlasu 

(cca 1x za 14 dní 5 – 7 minut), pravidelně propagovali práci školy v místním 

časopise Zpravodaj z Kamenice.  

            Poněvadž na škole probíhalo několik projektů (Den Země, Jím jako Ind, 

Skutečný dárek, sběrový týden, Cesta k lepší budoucnosti, oborové soutěže, 

atd.) zaměřili se žáci na jejich  mediální podporu – ve vysílání školního 

rozhlasu, organizováním soutěží k tématu, tvorbou reklamy- letáků, zprávami na 

nástěnce a ve školním časopise.  

             Každý žák obsahově i graficky zpracoval svůj „ miničasopis“ a 

prezentaci  pod názvem „ Pojeďte s mou cestovní kanceláří na školní výlet“  

podle svých zájmů i výsledků miniankety mezi spolužáky v  9. ročníku.  

            Ve 2. pololetí vydali žáci  společně jedno číslo školního časopisu Cool 

School. Zvažovali, jaké rubriky jsou vhodné a zajímavé pro cílovou skupinu 

žáků ZŠ, sledovali dění na škole a zpracovávali informace do zpráv a jiných 

publicistických útvarů, připravili a zpracovali rozhovory se zajímavými 

spolužáky na aktuální témata - např. smysluplné využívání volného času, volba 

střední školy a příprava na přijímací řízení, zdravotní problémy žáků ZŠ. Své 

texty doplnili vlastními fotografiemi a vtipnou reklamou.  

Aktivně a svědomitě v této skupině žáků pracovali Ota Škvor, Lucie Zvolská a 

Ivana Vitásková.  

 

Etická výchova 

                   V loňském školním roce (2012/2013) jsme se přihlásili a následně 

byli vybráni do projektu „ Adoptujte si školu pro etickou výchovu našich dětí a 

důvěru v naší společnost.“ASET. Tento projekt pokračoval i v tomto školním 

roce a zaštítilo ho MŠMT a Americká obchodní komora. Přihlášená firma (v 

našem případě firma DuPont. CZ s.r.o.) si z řady škol vybrala jednu a tu 

podporuje finančně i jiným způsobem v zavádění prvků etické výchovy do dění 

školy. My jsme byli první školou takto adoptovanou a podpořenou v rámci 

tohoto projektu. Nad projektem převzala záštitu i taková osobnost jako Eliška 

Hašková Coolidge.  

                   V letošním školním roce 2013/2014 jsme navíc dosáhli významného 

úspěchu, získali jsme jako jedna z prvních škol titul Etická škola bronzového 
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stupně. K získání titulu také dopomohla obecně prospěšná společnost Etická 

výchova, která pomáhá organizovat veškeré aktivity i spojení s firmou DuPont.  

                   Od začátku projektu se nám podařilo proškolit všechny pedagogy v 

základech etické výchovy, 3 učitelky absolvovaly 40 hodinový kurz a 2 učitelky 

se účastní dlouhodobého kurzu etické výchovy (250 hodin). Další kurz, 

zaměřený na umění komunikace, absolvovali také všichni pedagogové.  

                  Etická výchova dostala své pevné místo v rozvrhu hodin, je dotována 

1 hodinou týdně v 6. ročnících. Témata etiky jsou také pravidelně zařazována do 

pondělních třídnických hodin. Je rovněž integrována do všech výukových 

předmětů. Uspořádali jsme besedu pro rodiče, kde jsme představili aktivity 

používané v etické výchově. Děti v 5. a 6. ročnících vyjíždějí každoročně na 

týdenní kurzy se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností – tzv. osobnostní a 

sociální výchova. Podobné zaměření mají i týdenní výjezdy 8. ročníků a 

jednodenní návštěva 7. tříd týmových a sociálních her TEPfaktoru.  

                 Cílem našeho snažení je zlepšení celkového sociálního klimatu ve 

škole. Chceme, aby škola nebyla jen místem předávání informací, ale byla 

zdrojem a prostředím pro formování jednotlivce, který je odpovědný, hledá 

vlastní cestu, který je schopen prožít smysluplný a tedy šťastný život. 

Rozhodujícím faktorem tohoto vývoje je prosociálnost. Je to chování zaměřené 

na pomoc druhým, aniž by se předem očekávala odměna. Prosociálnost souvisí 

se zlatým pravidlem mravnosti. : „Co (ne)chceš, aby druzí dělali tobě, (ne)dělej 

ty jim.“   

                  Výuka etické výchovy není souborem morálních pouček, ale 

praktických cvičení, které formou her, scének, tvořivých aktivit, zážitkových 

metod předávají dětem hodnotově správné návyky, které potom děti uplatňují v 

prostředí, ve kterém se běžně pohybují - ve své třídě, rodině, společnosti.  

           Také si zveme do hodin zajímavé lidi, které s dětmi besedují a odpovídají 

jim na otázky. Jako příklad může sloužit návštěva vodícího psa Belušky se 

svými nevidomými kamarády. Tehdy si žáci prakticky mohli vyzkoušet, jak je 

těžké být nevidomý.  To, že naše volba zařazení etické výchovy do výuky, byla 

správná, nám dokazují evaluační zprávy, které měřily atmosféru ve školních 

třídách a spokojenost rodičů s klimatem celé školy. Z výsledků vyplývá, že 

většina dětí má ve škole kamarády, ve třídě, kam chodí, jsou dobré vztahy, ve 

škole se cítí dobře, k učitelům mají žáci dobrý vztah, škola poskytuje dětem 

bezpečné prostředí, žáci respektují autoritu učitelů.  

                Lidská duše je nesmírně komplikovaná a křehká „nádoba“ a tou se 

právě v etické výchově zabýváme. Je jasné, že hmotné statky ani vzdělání ke 

štěstí nestačí. Pokud není uspokojena potřeba člověka milovat a být milován, 
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přijímat druhé lidi a být jimi přijímán, méně vzletně řečeno mít uspokojivé 

mezilidské vztahy, nepomůže mu ke štěstí nic. Pochopení této staré moudrosti v 

dnešním konzumním světě, není jednoduché. V etické výchově se o to 

pokoušíme.  

 

Plavecký výcvik 2. a 3. tříd   

              Plavání bylo organizováno pro oba dva ročníky v délce celkem 40 

výukových hodin a využili jsme plavecký bazén v Benešově.  

 

 

 

Bruslení v rámci hodin tělesné výchovy 

         V letošním roce většina tříd využila nabídku zimního stadionu ve Velkých 

Popovicích a své hodiny tělesné výchovy trávila bruslením. Po celou zimní 

sezónu se jednotlivé skupiny žáků střídaly na stadionu, malí se učili bruslit, 

starší se obvykle zdokonalovali a paní učitelka Dina Fuchsová, která je 

trenérkou krasobruslení, žákům předvedla i něco navíc. 
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        3. 
3. třídy                                                                      7. třídy 

 

3. třídy v Planetáriu  

            Před jarními prázdninami se žáci 3. tříd v prvouce zabývali tématy 

týkající se vesmíru, planet, Slunce, Měsíce a samozřejmě naší planety Země. 

Měli mnoho otázek a nejasností a tak se vydali do pražského Planetária. Bylo to 

krásné zakončení této vyučovací látky. Nejdříve shlédli výukový program s 

názvem Vesmír kolem nás, kde se dozvěděli mnoho nových a zajímavých 

informací týkajících se celého vesmíru. Poté si prohlédli stálou astronomickou 

výstavu, kde asi nejvíce zaujal model černé díry.  

 

 3. třídy v Planetáriu 
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Další akce 
 
                                                      

Typ akce    Zúčastněné 
třídy 

Lyžařský výcvik základní kurz sjezdového lyžování Bublava 7. ABC 

Plavecký výcvik Bazén Benešov 2. a 3. ročníky 

   

Výlety, sport Sportovní centrum Březová 5.A, 8.ABC 

 Výlet Zlenice 6.A, 4.A 

 Zážitkový program Železná Ruda 5.B 

 Zážitkový program Český ráj 7.BC 

 Jednodenní poznávací výlety 7.A 

 Sportovní výlet Jinolice 6.A 

 Sportovní centrum Mirákulum 2.AB, 3.ABC, 8.C 

 Mnichovo Hradiště, kozí farma 2.AB 

 Orientační závod v okolí školy 1.AC 

Zahraniční  Vídeň 2. stupeň 

výjezdy Londýn 9.AB 

   

Vystoupení žáků Kamenické pískání dobrovolníci 

 Jarní petrklíč v Jesenici – pěvecká soutěž  vybraní žáci 

 Festival flétnových souborů Kladno vybraní žáci 

 Kamenické pískání vybraní žáci 

Divadlo, Divadlo Ferda Mravenec 1. – 3. třída 

film, koncert Pejsek a kočička 1. – 3. třída 

 GIPSY – preventivní pořad 2. stupeň 

 Ochotnický spolek TYL – Doba kamenná 2. stupeň 

 Divadlo Labutí princezna 4. – 5. třída 

 Kde se vzaly Vánoce 1. – 3. třída 

 Divadlo Láry fáry 1. – 3. třída 

 Divadlo Spejbla a Hurvínka 2.AB 

 Bob a bobek - divadlo 1. – 3. třída 

 Výchovný pořad - Ezop 4. – 5. třída 

 Výchovný pořad – Jan Neruda 2. stupeň 

 Výchovný pořad – Jan Ámos Komenský 4. – 5. třída 

 Divadlo na Fidlovačce 2. stupeň 

   

Besedy Normální je nekouřit 6.AB 

 Bolest jménem šikana- beseda 7.ABC 

 Partnerství a vztahy 8.ABC 
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 Nebezpečí sociálních sítí 8.ABC 

 Sex, AIDS a vztahy - beseda 9.AB 

 Záchrana zvířat – interaktivní beseda všichni 

 Festival Jeden svět na školách + beseda a film 9. AB 

 Beseda o drogách v Policejním muzeu 9.AB 

 Beseda v Policejním muzeu - prevence 
8.ABC, 5.AB, 
3.ABC 

 Výukový pořad Čokoláda 5.AB 

 Preventivní beseda – co způsobují drogy a alkohol 7. – 9. třídy 

 Židovské muzeum – projekt Badatel 8. AB 

 Tonda obal na cestách – interaktivní beseda 2. – 7. třídy 

 Pohádkový semafor – dopravní výchova 2.AB, 4.AB 

 Besedy ve třídách – Etická výchova v zaměstnání 2. stupeň 

Exkurze zážitkové kurzy 5. – 6. třídy 

 exkurze Říp 3. ABC, 4.B 

 exkurze krokodýlí farma 
7.BC, 2. AB, 
3.ABC, 5.C 

 exkurze – výroba voskových pastelek 1.ABC 

 exkurze Blaník 2.ABC 

 ekocentrum Vlašim – Ekohrátky  2.AB 

 ekocentrum Vlašim – Od zrnka k bochníku  3.ABC 

 ekocentrum Vlašim – Jak krtek ke kalhotkám přišel  4.AB 

 ekocentrum Vlašim – Cesta za papírem  5.ABC 

 ekocentrum Vlašim – Jak chutná prales 6.AB 

 Finanční gramotnost – Muzeum hl. města Prahy 5.AC 

 Dožínky – Národopisné muzeum 5.B 

 Muzeum a výroba čokolády 6.A 

 Sklárna Ruckel 9.AB, 8.ABC 

 exkurze svíčkárna Šestajovice 4.AB 

 Techmánie Plzeň 8.ABC 

 exkurze Škoda Mladá Boleslav  8.ABC 

 exkurze Strojmetal 4.A 

 Den řemesel v SOU Jarov s praktickou ukázkou 8.ABC, 7.ABC 

 exkurze Hrusice 1.ABC 

 ZOO Praha 3.ABC 

 Anežský klášter 7.ABC 

 exkurze Rako Rakovník 9.AB 

 Terezín 9.AB 

 exkurze Spolana Neratovice 9.AB 

 Farma Blaník 1.ABC 

 Exkurze ve štole Halíře 1.ABC 



 40 

                     

 exkurze ve štole 
 

 
 
9.1.   Školní projekty 
 
          V tomto školním roce probíhalo několik drobných i větších projektů.  
Některé byly organizovány pro celou školu, jiné probíhaly v jednotlivých 
třídách. 
 
 
Projekt ke Dni Země 
 
          Největším celoškolním projektem byl projektový den u příležitosti Dne 
Země. Žáci 1. stupně pracovali na aktivitách po jednotlivých třídách, starší žáci 
si vybírali z nabídky několika aktivit vždy pro jednotlivé ročníky. 
 
 
 
Přehled je uveden v následující tabulce: 
 
třída aktivita 
1.A 

Orientační běh v okolí školy 1.B 
1.C 
2.A 

ZOO Protivín 
2.B 
3.A Film Planeta Země 

Výroba přírodnin 
Kvíz o přírodě 

3.B 
3.C 
4.A Putování s mapou po okolí 
4.B Pokusy v přírodě 
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5.A Naděje pro čtyři nohy – předání daru útulku 
5.B Exkurze do firmy VanGillern – výroba eko obalů 
5.C Naučná stezka S rytířem na Blaník 
 
 
Starší žáci vybírali z této nabídky: 
 
 

6. ročník Hlavní téma: ODPADY A MY 
Hřbitov odpadů Délka rozkladu odpadových materiálů, proč třídíme, 

vykopání odpadu a zápis do karty, obnova hřbitova odpadů 
Třídím, třídíš, 
třídíme 

Reklama na správné třídění, hry, slogan, literární 
skupinová práce 

Čistička odpadních 
vod 

Návštěva ČOV Kamenice, výroba plakátu, kořenová 
čistička 

   

 

                     

   
Práce 6. ročníků 
 
 
 
 

7. ročník Hlavní téma: VODA A PŮDA 
Ekosystém 
rybníku 

Odebírání vzorků vody z okolních rybníků, určování 
kvality vody, obojživelníci, poznávání rozstlin a živočichů 

Člověk a pitná 
voda 

Zdroje a zásobování pitnou vodou, příprava léčebných 
čajů, pečení koláčků z bio produktů 

Co umí voda Vlastnosti vody, pokusy, hydrologická exkurze do okolí, 
voda pro život 

Stojaté vody Rybníky v našem okolí a jejich obnova, funkce a ochrana 
stojatých vod 
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   Práce 7. ročníků 
 
 
 
 
                                    

8. ročník 
Hlavní téma: ČLOVĚK A VZDUCH 

Meteorologie Meteorologické termíny, význam pojmů, návštěva 
laboratoře HZS Kamenice 

Kyselé nebo 
zásadité 

Stupnice pH, zjišťování hodnoty pH – laboratorní práce, 
zápis o práci 

Zdraví a pohyb Alternativní způsob dopravy, osobní bezpečnost, pohybové 
aktivity a zdraví 

Spalovna Malešice Exkurze do spalovny odpradů, využití energie ze spalovny 
 
  
 
 
 

9. ročník Hlavní téma: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 
Elektroauto Pozván zástupce firmy, která vyrábí auta na elektropohon, 

film o hybridní technologii, představení vozu 
Udržitelná 
výstavba 

Životní cyklus budovy, dopady na životní prostředí, 
omezení negativních vlivů, výstavba pasivních domů 

Eko obaly Exkurze do firmy Van Gillern, výroba ekologických 
igelitových obalů 
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Projekt Velké a malé příběhy dějin 

              V letošním školním roce jsme ukončili projekt  „Dějepis pro 21. století“ 

- „Velké a malé příběhy dějin“, kterého jsme se zúčastnili  již třetím rokem s 

desítkou škol – převážně gymnázií,  z celé republiky, a jenž byl organizován 

ÚSTR Praha.  

           Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako 

určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. 

Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v 

učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají 

konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické 

pouto. Žáci získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a 

nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v 

nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí. Historická 

fakta tak dostávají konkrétní rozměr, který často chybí pro jejich lepší 

pochopení. Prezentované výstupy jsou vlastně jakousi genealogickou výsečí 

příběhu celé rodiny.   

             Letos vedli rozhovory se svými rodiči a prarodiči žáci 7. A. Výsledkem 

byly nahrávky a písemné přepisy zajímavých rozhovorů, které žáci prezentovali 

před svými spolužáky a doplnili je ukázkami z rodinných alb a jiných 

dokumentů. Všichni zúčastnění hodnotili projekt pozitivně. Mnohé práce jsou 

prezentovány i na webových stránkách ÚSTR, případně se mají využít ve výuce  

a k badatelským účelům. Jeden z našich minulých projektů bude také 

publikován mezi tzv. příklady dobré praxe ÚSTR Praha. Získané zkušenosti a 

metodu orální historie chceme využívat v našem bádání a ve výuce dějepisu i v 

dalších letech.  

 

Březen - měsíc knihy ve třetích třídách  

          V měsíci březnu se žáci 3. ročníků věnovali v rámci čtení projektu s 

názvem: POKLADY Z NAŠICH KNIHOVNIČEK. Celý měsíc mohly děti nosit 

ty nejstarší knížky ze svých knihovniček. Podmínkou bylo, že musí být psané 

česky. Děti se do projektu zapojily s nadšením, radostí i soutěživostí. Děti svou 

knížku ostatním představily a přečetly z ní krátký úryvek. Z každé třídy bylo 

vybráno pět dětí s nejstarší knihou a tu prezentovaly před všemi dětmi ze třetích 

tříd. Součástí projektu byla závěrečná výstava všech knih.  

           Sešlo se přes padesát nádherných, zajímavých, vzácných a starých knih. 

Nejstarší knihou byl Kancionál z roku 1659. Další vzácné a velmi staré knihy, 

které stojí za zmínku: Bible z roku 1842, Modlitby z roku 1847, Modlitby z roku 
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1853, Nový Zákon z roku 1865, Dějepisný nástin Filosofie novověké z roku 

1870, Historické povídky z roku 1871, Dějiny posvátného zpěvu staročeského z 

roku 1881, Počet pravděpodobnosti a Humova skepse z roku 1883, Osnova a 

postup vyučování dle zásad J. A. Komenského z roku 1886, Úplná modlitební 

kniha pro katolické křesťany z roku 1887, Drobné klepy z roku 1892, Arabesky 

z roku 1893, Upír z roku 1894, Domácí kuchařka od M. D. Rettigové z roku 

1900, Sníh – sbírka básní z roku 1900. Bylo to krásné, zajímavé, přínosné a 

příjemné zpestření hodin českého jazyka – čtení.  

 vystavovatelé 

Projekt 3. B – Povolání  

          Projekt, ve kterém si každý žák ze třídy měl připravit povídání o 

oblíbeném povolání nebo o povolání svých blízkých. Někteří si přinesli na 

ukázku různé výrobky a pomůcky jako např. ovocný dort připravený maminkou 

cukrářkou, ukázku projektů rodinných domů od tatínka architekta, různé knížky 

se svými idoly. Projekt se velmi vydařil a všechny moc bavil.  

 prezentace povolání 
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Dnes jím jako Ind 

            Třída 7. B se zapojila do projektu „ Dnes jím jako Ind“, který si klade za 

cíl dovědět se více o Indii, o její historii, geografii, kultuře či sociální 

problematice. V hodinách zeměpisu a také v třídnických hodinách žáci shlédli 

videoklip a prezentaci ze života indických školáků, vypracovali zajímavý 

pracovní list a také sestavili dopis dětem do Indie, samozřejmě v angličtině.           

           Žáci vybrali 650 Kč, kterými je možné zaplatit školné několika chudým 

dětem. Nejvíc všechny ale bavilo vaření, zjistili, co vlastně jedí chudí lidé a jak 

to může chutnat.  

         Uvařili si jídlo Alu gobi a k tomu placky čapati. Jídlo bylo nezvyklé a 

zajímavě kořeněné. Velkým překvapením bylo, že celý oběd vyšel pro jednoho 

žáka na 10 Kč.  

       

Příprava indického jídla 

 

 

Svatomartinská noc 3. tříd ve škole  

                 Náš projekt jsme nazvali "Projekt Svatomartinský", byl třídenní a 

začal povídáním o svatém Martinovi. Součástí byl průvod s lampiony, večerní 

hra a spaní ve škole. Děti dokonce přijel navštívit sv. Martin na pravém bílém 

koni, který přinesl poselství ve formě puzzle. Každá třída si tak mohla složit 

svého sv. Martina i s pranostikou. Potom žáci hledali poklad, který byl zabalen 

do červeného pláště sv. Martina. Projekt byl zakončen reflexí a shrnutím nových 

informací.  

http://kameniceskola.cz/media/k2/galleries/785/Fotografie0521.jpg
http://kameniceskola.cz/media/k2/galleries/785/Fotografie0521.jpg
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sv. Martin na bílém koni     

  

 

Recitační soutěž 1. tříd 

             Na konci 1. ročníku byla uspořádána soutěž pro žáky v přednesu. 

    recitační soutěž       
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Celoroční projekt – naše zvyky 

          Žáci 1. ročníků absolvovali celoroční projekt, který je seznamoval 

s našimi zvyky a obyčeji a v průběhu roku si mohli sami vyzkoušet různé 

aktivity, které se ke zvykům vztahují. 

     

čarodějnice                                    pletení pomlázek  

 

Projekt Odplouváme dál 

                 Rozhodnout se o budoucím povolání je v patnácti letech velmi těžké. 

Ačkoliv věnujeme kariérovému poradenství v ZŠ Kamenice mimořádnou 

pozornost, nebráníme se všemu novému a užitečnému, co může pomoci při 

volbě povolání. Proto jsme se v letošním roce zapojili do projektu „Odplouváme 

dál“, v němž si mohli naši žáci devátých tříd přímo ve škole v počítačové 

pracovně vyzkoušet testování COMDI. 

            Projekt „Odplouváme dál“ je spolufinancován z prostředků Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.  

           Účelem projektu je rozvoj kariérového poradenství v základních školách, 

včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou povolání nebo 

předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětová činnost směřující k 

žákům a výchovným poradcům škol, zaměřená na racionalizaci volby další 

vzdělávací dráhy žáků ve Středočeském kraji. 

           Program COMDI® modul A umožňuje získat a vyhodnotit informace o 

profesních zájmech žáka, jeho profesní orientaci, vědomostech v českém jazyce, 

matematice a všeobecných znalostech, schopnostech pro okruhy povolání. 
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Nechybí v něm ani zájmové testy. Program také zmapuje důležité osobnostní 

vlastnosti žáka pro integraci ve společnosti a typ odolnosti žáka v zátěžových 

situacích. Součástí výstupu je nastavení předpokladů pro různá studijní zaměření 

a doporučení nejvhodnějších typů škol, studijních oborů. 

           Závěry byly kvalifikovaně interpretovány žákům i jejich rodičům. 

Myslíme, že všichni žáci devátých tříd, kteří si testování vyzkoušeli, nelitovali, 

ale naopak uvítali možnost dozvědět se o sobě leccos zajímavého. A pokud 

přispěje toto testování k tomu, aby žáci nikdy svého rozhodnutí nelitovali a našli 

s ním uplatnění na trhu práce, nebyla tato akce zbytečná. Navíc můžeme s 

potěšením konstatovat, že žáci výborně obstáli a dosáhli nadprůměrných 

výsledků i ve znalostních testech. 

 

Jeden svět na školách 

 

              V listopadu se žáci devátých tříd zapojili do projektu Příběhy bezpráví. 

Projekt nabízí školám společnost Člověk v tísni s cílem rozšířit historické 

povědomí mladých lidí zvláště o tom, že současná svoboda není samozřejmá a 

že je potřeba ji chránit. 

 

            Z nabídky dokumentárních filmů, mapujících období totality v naší zemi, 

jsme si k projekci na škole vybrali film Postavení mimo hru, protože se nám 

podařilo získat k besedě se žáky přímo hlavního hrdinu tohoto filmu  - pana 

Augustýna Bubníka. Tento skvělý sportovec, dvojnásobný mistr světa v ledním 

hokeji, byl také politickým vězněm odsouzeným ve vykonstruovaném procesu v 

roce 1950 na 14 let do vězení. Jeho „ příběh bezpráví“ si lze jen těžko 

představit, natož pochopit. I takto může probíhat výuka dějin 20. století. 

 

 pan Bubník se žáky 
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Světový den výživy 

 

              V rámci letošní mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se 

hladu, se v České republice konaly 16. října akce nazvané Naše posvícení. Do 

tohoto projektu se zapojila i naše škola. 

              V tento den byla všechna jídla ve školní jídelně připravena pouze 

z lokálních potravin. V 8. třídách proběhla beseda s vedoucí školní kuchyně paní 

Ivanou Urbancovou. Některé třídy v hodinách vaření nebo pracovního 

vyučování vařily a pekly z regionálních potravin, některé si promítly krátké 

spoty k této problematice a diskutovaly o tom, jak se správně stravovat, jaké 

jsou přednosti lokálních potravin, ale i o tom, zda žijí ve světe lidé, kteří mohou 

mít hlad.  

Mediální skupina podpořila tento projekt vysíláním ve školním rozhlase a 

shrnula i to, co by bylo třeba dobré změnit na našem jednání:  

 Zajímat se více o svět kolem nás 

 Kupovat přednostně lokální potraviny, třeba na dobrých farmářských 

trzích 

 Seznámit s Fair Trade výrobky 

 Neplýtvat zbytečně potravinami 

 

      
Výrobky z místních surovin – 8.C                  a 5.A 
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10. Prevence ve škole 
 
        Funkci koordinátora prevence negativních jevů zastává od tohoto školního 
roku paní učitelka Věra Brtnová, výchovného poradce paní učitelka Vlasta 
Hartvichová.               
       Každý školní rok je vypracován minimální preventivní program, kde 
plánujeme aktivity týkající se prevence sociálně patologických jevů. 
         Hodnocení tohoto programu zpracovala Mgr. Věra Brtnová a je uvedeno 
v příloze č. 1 
         Pořádáme také velké množství pořadů a besed zaměřených na prevenci, 
jejich výčet je uveden v akcích školy. 
 
 

 preventivní pořad 
 

 GIPSY – preventivní pořad                    
                                                                             “Když chceš, tak to dokážeš” 
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11. Spolupráce školy s rodiči 

 
             
           Setkávání s rodiči probíhá zejména při třídních schůzkách a konzultacích. 
Třídní schůzky se pravidelně konají v říjnu a v dubnu, konzultace přibližně 
jednou za 6 týdnů.  
            Snažíme se o to, aby rodiče chodili na tyto konzultace i s dětmi a aby 
byla posílena spolupráce žák – učitel – rodič. V některých případech se to daří a 
věříme, že si na tento systém rodiče i děti zvyknou a v dalších letech to postupně 
přispěje k lepším vztahům a menšímu počtu nedorozumění.  
 
            Rodiče mají možnost domluvit se s kterýmkoliv vyučujícím na 
individuálních konzultacích podle potřeby.   
 
            Letos jsme opět pořádali Den otevřených dveří, podívat se přišli rodiče, 
prarodiče našich žáků, ale zejména rodiče budoucích prvňáčků. Návštěvníci se 
mohli podívat do výuky, každou hodinu vystoupil pěvecký sbor pod vedením 
paní učitelky Štichové nebo mohli absolvovat prohlídku celé školy s průvodci 
z řad žáků 9. ročníků.  
           Někteří učitelé komunikují s rodiči i přes své třídní stránky, kde jsou 
vkládány různé informace i materiály do výuky. 
            
         Při škole pracuje školská rada, která vznikla z voleb v říjnu 2011 a 
pracovala ve složení: 
zástupci zákonných zástupců – Mgr. Roman Dziadkiewicz 
                                                  Mgr. Jiří Uher 
zástupci zřizovatele -  Ing. Tomáš Mojžíšek 
                                    Ing. Eliška Dostalíková 
zástupci školy – Mgr. Helena Salačová 
                           Mgr. Jitka Dvořáková 
 
 

12. Prezentace školy 
 
 
         Hlavním zdrojem informací o škole a její činnosti se postupně staly 
webové stránky školy, které prošly po letech rozsáhlou modernizací. 
Objevují se zde organizační záležitosti, informace o pořádaných akcích a 
aktuality. Rodiče mohou využít elektronické omluvenky, či zaslat e-mailovou 
zprávu kterémukoliv učiteli. 
 
         Neméně důležitá je také pravidelná dvoustrana naší školy v kamenickém 
Zpravodaji, který je zdarma distribuován do všech domácností. I zde se může 
veřejnost dočíst o nejnovějších událostech a akcích ve škole. Uveřejňování 
článků koordinovala paní učitelka Mgr. Irena Houbová, která pracovala jako 
členka redakční rady časopisu. Do Zpravodaje si zvykli pravidelně přispívat 
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učitelé i žáci naší školy. 
 
         Žáci naší školy také vydávají časopis COOL SCHOOL, který je určený 
zvláště  spolužákům a učitelům a pracují na něm zejména žáci mediální skupiny. 
Ti také připravují pravidelná vysílání školního rozhlasu. 
 
 
12.1. Aukce obrazů 
 
Po dvou letech jsme znovu uspořádali aukci obrazů spojenou s drobným 
prodejem výrobků našich žáků. 

Měli jsme připraveno asi 70 obrazů do dražby a další pro volný prodej. Žáci 

vyrobili velké množství vánočního zboží a paní učitelky připravily domácí 

občerstvení. Rodiče si mohli vybrat drobné výrobky dětí, mohli nakoupit 

obrázky a zapojit se do aukce a získat tak obraz, který malovali žáci pod 
vedením paní učitelky Salačové. 

Celková částka získaná z této akce je více než 90 000 Kč a bude použita na 

výukové pořady pro žáky, doplnění výuky, pořady zaměřené na prevenci 

rizikového chování apod. 

Touto cestou bych ráda poděkovala všem pedagogům, kteří přispěli k příjemné 

atmosféře na celé akci, zejména paní učitelce Heleně Salačové, hlavní 

organizátorce a vedoucí výtvarného kroužku, kde obrazy vznikaly. 

Moc také děkujeme členům školské rady  - Mgr. Dziadkiewiczovi a Mgr. 

Uhrovi, kteří celý večer moderovali i všem, kteří se jakkoliv zapojili a pomohli 

nám. 

A samozřejmě obrovský dík patří všem sponzorům, kteří si výrobky koupili. 

Stálo nás to všechny mnoho času, příprav a nervů, ale určitě si můžeme říci – 

stálo to za to. Věřím, že jsme my všichni společně, učitelé i kupující, měli 

krásný pocit z toho, že jsme udělali něco pro tu NAŠI ŠKOLU. 

 

 aukce 
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     drobný prodej 
 

 
          
 

13. Granty a projekty 
 

 
              V červnu 2008 jsme se přihlásili do prvního kola projektu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost, náš projekt pod názvem SPIRÁLA – modernizace výuky 
v krocích byl úspěšný a získali jsme 4,7 milionů korun. Plnili jsme jej v období 
od 1.1. 2009 do 30. 6. 2011. Tento projekt je spolufinancován evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  
 
             Následujících 5 let je pro nás také velmi důležitých, protože v rámci tzv. 
udržitelnosti musíme zachovat všechny aktivity, přičemž každý rok 
odevzdáváme monitorovací zprávu. 
 
 
Náš projekt sestával ze čtyř vzájemně propojených a navazujících aktivit: 

1. Osobnostní a sociální výchova - je to základní pilíř celého projektu a 

cílem je podpořit dobré klima ve škole a kvalitu vztahů. Žáci pátých a 

šestých tříd absolvují vždy v září třídenní zážitkové kurzy spolu s třídními 

učiteli a školenými lektory ze společnosti Projekt Odyssea, kde se věnují 

vzájemné komunikaci, řešení konfliktů, týmové spolupráci, a to formou 

her v přírodě. Byl vytvořen nápadník her a materiálů do třídnických 

hodin. 

 

2. Environmentální vzdělávání - zde učitelé příslušných přírodovědných 

předmětů vytvořili výukové materiály podporující interaktivní výuku. 

Žáci získali novou interaktivní učebnu, na 1. stupeň byl zaveden internet a 
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do 3. - 5. tříd byly koupeny nové počítače tak, aby je bylo možné využít i 

při výuce. Žáci se v rámci udržitelnosti projektu zúčastňují různých 

exkurzí s environmentální tematikou, nejčastěji se jedná o výukové 

pořady v ekocentru Vlašim, se kterými máme výborné zkušenosti. 

 
 

3. Mediální výchova - obě předchozí aktivity se žáci učili prezentovat v 

médiích, i proto jim je nabízen nový volitelný předmět mediální výchova.  

Náplní předmětu je zejména tvorba školního časopisu a vysílání školního 

rozhlasu. 

 

4. Vznik informačního centra - poslední aktivitou bylo přebudování 

knihovny na informační centrum. Vznikla nová učebna s interaktivní 

tabulí a 6 počítači, kde pořádáme mimo jiné všechny besedy a vzdělávací 

pořady.      

          Naším hlavním cílem je zkvalitnění výuky v naší škole, s důrazem na 
interaktivní výuku, modernizaci vybavení a zkvalitnění vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Věříme, že absolvováním tohoto projektu jsme 
k tomu výrazně přispěli. 
 
 
 
         Od června 2011 jsme začali plnit také grant PAPRSEK – gramotnost pro 
21. století (EU peníze školám) v hodnotě 2,3 milionu korun, který byl ukončen 
v prosinci 2013 a ve kterém jsme se věnovali těmto aktivitám: 
 

1.  Zlepšování čtenářské gramotnosti u našich žáků – ve druhých až pátých 
třídách byli žáci vždy jednou týdně rozděleni v hodině čtení podle 
čtenářských dovedností. V těchto hodinách se pak intenzivněji věnují 
práci s textem, porozumění textu a ostatním dovednostem,  které jsou 
velmi důležité i v ostatních předmětech. Učitelé vytvářeli sady materiálů, 
které budou k dispozici nejen učitelům naší školy. 
 

2. Posílení dovedností žáků v anglickém jazyce – zvolili jsme práci 
s rodilými mluvčími, kteří jsou zapojeni do hodin spolu s českou 
učitelkou. Tato aktivita byla v některých třídách zachována díky 
sponzorským darům rodičů. Pozitivem bylo také vzdělávání učitelů v této 
oblasti, protože se mohli zúčastnit řady metodických kurzů a 4 učitelky 
angličtiny absolvovaly v létě jazykový kurz v Anglii.  I zde učitelé vytváří 
sady materiálů, které budou využívat v další výuce. 
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3. Posílení počítačové gramotnosti – zde učitelé vytvářeli digitální učební 
materiály, tzv. DUM, které využíváme v různých předmětech. Zapojilo se 
celkem 9 učitelů, vzniklo 180 kusů výukových materiálů. 
 

4. Zlepšení matematických dovedností – také tady byly dělené hodiny a 
vznikaly materiály využitelné i v budoucnu.  
 

5. Zapojení asistenta pedagoga do výuky –  na této pozici pracovala paní 
Markéta Mrázková, z velké většiny se žáky 1. stupně všude tam, kde je 
potřeba. Tato aktivita zůstala i po ukončení grantu. Asistentka pomáhá 
žákům, kteří mají problémy ve výuce, zlepšuje soustředění dětí, jejich 
aktivitu a zapojení do hodin. Je to velmi přínosné nejen pro samotného 
žáka, ale i pro učitele a zbylé žáky ve třídě. Paní Mrázková si doplnila 
požadované vzdělání pro asistenty a je pro tuto pozici plně kvalifikovaná. 

 
 
              Od dubna 2013 jsme také začali plnit nový projekt z druhého kola 
projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Cesta k lepší 
budoucnosti. Projekt má několik aktivit: 
 

1. Podora řemeslných oborů a technického vzdělávání při volbě střední školy 
– žáci zpracovávali informace o různých technických oborech, 
v návaznosti na to absolvovali tzv. týdny řemesel, kde si mohli vyzkoušet 
přímo na střední škole určitá řemesla. S tím souvisely i exkurze do 
úspěšných středočeských firem, kde by mohli najít v budoucnu uplatnění. 
Aktivita by měla přispět k lepšímu rozhodování našich žáků a následně 
také k lepšímu uplatnění na trhu práce. 
 

 exkurze ve sklárně 

 
 
           Například sedmé třídy se  měly možnost seznámit s řadou 
řemeslných oborů. Navštívily Střední odbornou školu stavební a 
zahradnickou v Praze na Jarově. Žáci se dověděli, že škola nabízí vyučení 
ve 3 letých učebních oborech, 4 letých maturitních oborech a také 2 letých 
nástavbách po vyučení. O tento typ vzdělání je největší zájem, protože 
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žáci ovládají své řemeslo a navíc jsou všeobecně vzděláváni a připraveni 
na maturitu.  
 
            Seznámili se s řemeslnými obory jako je pokrývač, sklenář, 
truhlář, zedník, malíř a natěrač, podlahář, klempíř, zlatník - klenotník, 
rytec a zahradník. Prošli si celý areál školy a viděli studenty v akci. 
Dokonce si mohli některé profese vyzkoušet. Aranžovali květiny, 
zkoušeli vyřezávat mosazné destičky a rýt do nich. Největší úspěch však 
měla výroba píšťalky. Každý žák si vyrobil tu svoji ze dvou plíšků. Její 
výroba měla zajímavou symboliku.  Písknutí oznamuje společnosti, že 
klempířů ubývá a apeluje na jejich záchranu. Žáci si zajímavou formou 
připomněli, že řemeslo má zlaté dno, zvláště v dnešní době, kdy je 
dobrých řemeslníků opravdu jako šafránu. A že dobrý řemeslník nikdy 
nemá o práci nouzi a rozhodně v budoucnu nebude patřit mezi 
nezaměstnané. 
 

 vyrobená píšťalka 
 
 

 na praxi v SOU Jarov 
 

2. Tvorba školního informačního systému, který vytvoří pracovní a výukové 
prostředí pro žáky i učitele. Systém zjednoduší práci všem uživatelům, 
zpřehlední výuku a budou zde postupně zpřístupňovány výukové 
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materiály. Tento informační systém pro nás vyvíjí partner v projektu 
Smíchovská střední škola a bude v provozu od následujícího školního 
roku. 
 

3. Výuky v angličtině pro žáky 9. tříd – pro školní rok 2013/20174 vznikl 
nový volitelný předmět, který kombinoval dějepis a zeměpis s 
angličtinou. Žáci vytvářeli materiály o historii a zajímavostech 
Kamenicka v anglickém jazyce. 
 

 
Skupina Aj při sbírání materiálu o Kamenici 

 
Tento projekt bude trvat do prosince 2014 a jeho hodnota je 2,3 milionů korun. 
Mimo jiné byly nakoupeny 4 interaktivní tabule a 14 notebooků pro pedagogy. 

 
 
 

14. Školní družina 
 

Školní družina při ZŠ Kamenice má kapacitu 153 žáků a zajišťuje provoz 

ranní školní družiny od 6:30 hod. do 7:40 hod. a odpolední školní družiny od 

11:40 hod. do 17:00 hod. 

Ve školním roce 2013/2014 byla kapacita školní družiny (dále ŠD) zcela 

využita žáky z 1. až 3. tříd. Z kapacitních důvodů nebylo přijato do ŠD několik 

žáků z 3. tříd, žáci  4. a 5. tříd. (žáci z nižších ročníků měli při umístění do ŠD 

přednost). Zapsaní žáci byli rozděleni do 6 družinových oddělení.    
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Umístění ŠD je v přízemí budovy 2. stupně ZŠ s výjimkou šestého 

oddělení, které je z prostorových důvodů umístěno v budově 1. stupně ZŠ. 

Pouze jedno družinové oddělení mělo pro svou činnost místnost vyčleněnou 

pouze pro ŠD a zbylých pět oddělení využívalo kmenové třídy 1. stupně.  

 

 Oddělení ŠD jsou vybavena odpovídajícím nábytkem pro tuto věkovou 

skupinu dětí, dále koberci, hračkami a potřebným materiálem pro pestré 

volnočasové aktivity. Vše bylo průběžně obnovováno a doplňováno. Pro 

volnočasové aktivity ŠD využívala již zmíněné místnosti (herny), dále školní 

hřiště, venkovní prostory ZŠ a její blízké okolí.  

 

Personálně byla ŠD obsazena 4 kvalifikovanými vychovatelkami a 

2 vychovatelkami bez potřebné kvalifikace.  

 

Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání spojeným s prevencí 

rizikového chování u dětí a mládeže, bylo vést žáky ke smysluplnému trávení 

volného času.  Dále pak byli žáci vedeni ke vzájemnému respektu, úctě k sobě i 

druhým a vštěpování základů slušného chování. Vychovatelky školní družiny 

připravovaly po celý školní rok pestrý program, při kterém využívaly různé 

formy volnočasových aktivit. Mezi ně patřily např. pobyt venku a vycházky do 

přírody, sportovní činnosti, kolektivní a společenské hry, rukodělné tvoření, 

vánoční besídky, oslavy a výlety. 

 

V tomto školním roce uspořádala školní družina celkem tři výlety. 

Koncem února byli žáci ze třetího a šestého družinového oddělení na zajímavé 

návštěvě v Kanadské škole v Jesenici, kde si prohlédli a vyzkoušeli zapůjčené 

exponáty z IQ parku v Liberci. V polovině měsíce května žáci prvního a 

druhého oddělení navštívili středověk na tvrzi v Dřevčicích a žáci z čtvrtého a 

pátého oddělení si tutéž tvrz prohlédli o čtrnáct dní později.  

 

ŠD i v tomto školním roce spolupracovala s komunitním centrem a jinými 

organizacemi při uvolňování žáků na různé zájmové kroužky. 
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Exponáty z IQ parku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dřevčice 
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15. Zájmová činnost 
 
         Již 13. rokem pracovalo na naší škole Komunitní centrum, jehož hlavním 
úkolem je zajištění vzdělávacích a zájmových aktivit pro naše žáky i pro širokou 
veřejnost. Komunitní centrum slouží také jako pomoc při setkávání obyvatelstva 
a zlepšení komunikace mezi školou a veřejností.  
         Je řízeno Ing. Šárkou Sušánkovou, jejíž činnost je již nyní hrazena pouze 
z výběrů za kroužky.  Činnost Komunitního centra hraje významnou úlohu 
v prevenci negativních jevů. 
 
        Další zájmová činnost probíhala ve škole ve spolupráci se Sportovním 
klubem Kamenice (zejména gymnastické oddíly a fotbal), či s jinými subjekty 
(judo, hip hop, kytara, mažoretky). 
 
 
 
15.1. Nabídka kroužků Komunitního centra 
 
 
předškolní děti  
 logopedie 
 cvičíme s dětmi – cvičení a hry v malé tělocvičně – pro děti 2 

až 4 roky s doprovodem 
školní děti  
 angličtina pro 1. až 5. třídu – celkem 4 kurzy 
 francouzština pro žáky 2. – 5. tříd 1 kurz 
 hudebně pohybový kroužek 1 kurz 
 přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd –M 
 přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd  
 logopedie 
 zobcová flétna, soubor zobcových fléten, sborový zpěv – 

celkem 21 kurzů 
 dramatický kroužek pro všechny žáky 
 výtvarný kroužek pro 1. – 9. třídy 
 keramika pro všechny žáky – 4 kurzy 
 pohybové hry pro žáky 3. a 4. tříd  
 pohybové hry pro žáky 1. a 2. tříd 
 sportovní hry pro žáky 1. a 2. tříd 
 míčové hry pro žáky 5. a 6. tříd 
 gymnastika hrou – pro žáky 1. a 2. tříd 
 šachy – 1 kurz 
 bubnování pro starší žáky – 2 kurzy 
 kroužek animování – 2 kurzy 
 florbal – 1 kurz 
 Volejbal – 1 kurz 
 dospělí  
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 anglický jazyk – 3 kurzy 
 dopolední angličtina s hlídáním dětí – 2 kurzy 
 regenerační cvičení – 1 kurz 
 sborový zpěv – 1 kurz 
 
Kroužky a kurzy vedlo celkem 33 lektorů. 

 
 
15.2. Další aktivity 
 
Týden pro prvňáčky 

Poslední týden prázdnin před školním rokem 2013/14 se uskutečnil ve 

škole Týden her pro prvňáčky. Každé dopoledne bylo naplněno hrami, 

soutěžemi, kreslením a hraním pohádek. Děti se seznamovaly se školním 

prostředím i se svými kamarády. Celkem se kurzu zúčastnilo 15 dětí. 

 
Scrabble klub 

            Scrabble klub se scházel každé úterý odpoledne. Byl určen pro žáky 4. – 

9. tříd. Scrabble klub uspořádal pro žáky i pro dospělou veřejnost několik 

turnajů ve školní knihovně a celoroční internetovou soutěž.  

 

 

Lampiónový průvod  

            V listopadu 2013 se za pomoci dobrovolníků a dětí ze školy konal již 

tradiční lampiónový průvod za pohádkou v zámeckém parku ve Štiříně.  

 

 

Akce souborů sborového zpěvu a flétnového souboru 

            Flétnový soubor a kroužky sborového zpěvu se zúčastnily v prosinci 

vystoupení „na schodech“ v rámci Dne otevřených dveří v naší škole. Před 

Vánoci předvedly své dovednosti při vystoupení na vánočních trzích 

v Kulturním domě a na vánočním koncertu ve vestibulu školy. V březnu se děti 

zúčastnily  soutěže Jarní petrklíč v Jesenici, kde získaly tři bronzové stuhy 

v soutěži fléten a malých sborů. V sobotu 17. května vystoupily děti se souboru 

Gloria a Flauti piccolli  na oslavě Dne rodiny. V neděli 18. května byl uspořádán 

ve vestibulu školy velký jarní koncert obou sborů, dětského i dospělého a 

flétnového souboru. V pátek 30. května se děti zúčastnily přehlídky flétnových 

souborů Kladenská flétnička. V pondělí 16. června proběhlo Kamenické pískání, 

kde naši malí flétnisté ukázali, co se naučili za tento školní rok. Poslední 

vystoupení dětských souborů bylo na konci června na školní akademii. 
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Vystoupení dramatického kroužku 

               Děti z dramatického kroužku předvedly v pátek 6. června pohádku 

Perníkář a Josífek. Jedno představení bylo pro družinu, druhé bylo určeno pro 

rodiče, známé a veřejnost.  

 

  

Vystoupení hudebně dramatického kroužku 

             Hudebně dramatický kroužek vystoupil v sobotu 17. května na oslavě 

Dne rodiny. Závěrečné vystoupení kroužku bylo na školní akademii. 

 

Šachový turnaj  

              Ve středu 4. prosince se zúčastnilo dvanáct žáků naší školy školní 

okresní soutěže v šachu ve Staré Boleslavi.  

 

Využití místnosti Komunitního centra  

             Odpoledne využívaly některé děti tuto místnost k čekání na kroužky, na 

doučování nebo na rodiče. Většinou to byly starší děti, které již nemohou 

navštěvovat družinu.  

Vedoucí Komunitního centra měla na starosti školní knihovnu a půjčování knih 

žákům z druhého stupně. Také spolupracovala při zajišťování pronájmu učeben 

soukromým osobám. 
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16. Autoevaluace 
 
         V letošním školním roce jsme se v rámci hodnocení školy zaměřili na tyto 
oblasti, přičemž jsme využili zdarma dostupný portál Cesta ke kvalitě: 
 
1. Klima školní třídy – zde nás zajímalo klima jednotlivých tříd od sedmého do 
devátého ročníku. Téměř ve všech sledovaných třídách vyšlo klima jako velmi 
dobré, ve dvou osmých třídách se projevily odchylky, zejména ve vztazím mezi 
spolužáky. Po celý školní rok se obě třídní učitelky snažily tuto situaci změnit, 
zejména v třídnických hodinách.  
 
2. Skupinová bilance absolventů – týká se zjišťování názorů od žáků, kteří již ze 
školy odcházejí. Tato bilance byla provedena z důvodu nedostatku času na konci 
školního roku pouze u třídy 9. B. Přesto jsou názory těchto žáků pro učitele 
velmi cenné. 
 
3. Anketa pro učitele – zde byly zjišťovány názory učitelů na různé oblasti ze 
života školy, klima mezi pedagogy, či pedagogy a vedením. Tato anketa je pro 
učitele i vedení také velmi důležitá a v následujícím období se jejími výsledky 
budeme zabývat. 
 
4. Anketa pro rodiče - na konci dubna měli všichni rodiče příležitost zapojit  se 
do ankety pro rodiče, kde mohli dát najevo svůj názor na naši školu, spokojenost 
či nespokojenost s činností školy, či podněty ke zlepšení. Anketa byla 
anonymní, informaci s návodem k vyplňování rodiče dostali na třídních 
schůzkách a prostřednictvím žákovských knížek. Anketu vyplnilo pouze 56 
rodičů, což je asi 10% celkově možných. Pro stanovení nějakých velkých závěrů 
je to málo, ale možnost měli všichni. 
Výsledky ankety jsou uvedeny v příloze na konci výroční zprávy. 
 
 

17. Kontroly ve škole 
 

16.1. Česká školní inspekce 
 
V letošním školním roce neproběhla žádná kontrola. 
 
16.2. Ostatní kontroly 
 

           Zřizovatel provedl kontrolu účetnictví, v účetnictví také proběhly 

kontroly sociální správy a zdravotních pojišťoven. Každoročně také probíhají 

hygienické kontroly ve školní kuchyni. Všechny kontroly byly bez závad. 
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18. Hospodaření školy 
 
Škola je financována ze dvou zdrojů: 
 

1. Peníze z rozpočtu Středočeského kraje – jsou určeny na mzdy 
zaměstnanců (NIV), učebnice a pomůcky pro žáky, vzdělávání pedagogů 
a nemocenská všech zaměstnanců školy (ONIV).  
Finance jsou normativně určeny a není možné je zaměňovat ani přesouvat 
mezi kapitolami. 

 
 

NIV mzdové prostředky celkem 20 344 502 
 odvody na pojistné 5 158 748 
 Odvody na FKSP 146 805 
ONIV učebnice  118 939 
 školní pomůcky 193 121 
 vzdělávání pedagogů 14 200 
 nemocenské dávky 51 478 
 zákonné pojištění zaměstnavatele 63 655 

 
 

2. Peníze z rozpočtu obce – jsou určeny pro provoz školy a roční vyúčtování 
je uvedeno v příloze – Zpráva o hospodaření školy v roce 2013.  

 
 
 
 
                                                                   ______________________________ 
                                                                                 ředitelka školy 
V Kamenici 6. srpna 2014 
 
Zpracovali: 
Mgr. Pavlína Tolarová 
Mgr.Věra Brtnová 
Mgr. Vlasta Hartvichová 
Mgr. Blanka Olejníčková 
Mgr. Jitka Dvořáková 
Ing. Šárka Sušánková 
Bc. Jiřina Procházková 
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Příloha číslo 1 

Hodnocení minimálního preventivního 

programu - školní rok 2013/2014 

Problematika chování školních dětí je v dnešní době velmi složitá. Výskyt 

sociálně patologických jevů, ke kterému nejčastěji patří  násilí, agresivita, 

kouření a šikana, jsou hlavními body, které se  snažíme podchytit a eliminovat 

ve všech třídách naší školy. Děti se snaží tímto svým chováním dokázat okolí 

svou jistotu, převahu a hlavně touhu po pozornosti. Proto je náš program a s ním 

související aktivity zaměřen na předcházení tohoto chování.  

Ve škole jsme se zaměřili na budování bezpečného prostředí, ve kterém fungují 

dobré vztahy mezi spolužáky, ale také  mezi žáky a učiteli. Příjemné klima školy 

totiž ovlivní více či méně každého jedince. 

Osobnostní a sociální výchova – formou sociálních her a zážitkových činností – 

se objevuje ve vyučování od 1. až do 9. ročníku. Ať už je to v pravidelných, 

každý týden organizovaných třídnických hodinách, v občanské výchově, nově 

zavedených hodinách etické výchovy, či několikadenních výjezdech žáků školy 

s odbornými lektory OSV (osobnostní a sociální výchova) mimo budovu školy, 

letos i nově v prostorách naší školy.   

Také učitele naší školy se vzdělávají ve svých dovednostech pracovat s žáky v 

oblasti komunikace, sociálního rozvoje žáků. 

Preventivní aktivity pro žáky školy ve školním roce 2013/2014 

Název aktivity Zaměření Datum  Věková 

skupina 

OSV, výjezdní 

zážitkový kurz 

Rozvoj OSV, prevence sociálně 

patologických jevů 

Září II. stupeň 
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Třídnické hodiny Pondělí, 1. vyučovací hodina Celý škol. 

rok 

2. - 9. 

třída 

Předmět etická 

výchova 

Rozvoj OSV, prevence 

nežádoucích jevů 

1 hodina 

týdně 

6. ročník 

Hora Říp Rozvoj vztahů ve třídě Říjen 3. ABC 

Svatomartinská noc OSV Listopad 3. ABC 

Merlin – o.p.s. Rozvoj vztahů k přírodě Prosinec všichni 

Vánoční dílny Rozvoj komunikace, spolupráce Prosinec všichni 

Kde se vzaly 

Vánoce 

Rozvoj komunikace, osobnostní 

rozvoj 

Prosinec I.stupeň 

Když chceš, tak to 

dokážeš 

Prevence šikany, soc.pat. jevů Prosinec II.stupeň 

Moderní je 

nekouřit 

Prevence soc.pat.jevů Leden 6. ročník 

Výchova k 

občanství 

Prevence soc.pat.jevů Leden II.stupeň 

Postavení mimo 

hru 

Prevence soc.pat.jevů Leden  II.stupeň 

Jak chutná prales Rozvoj komunikace Únor 6. ročník 

Lyžařský výcvik Rozvoj vztahů, komunikace Únor 7. ročník 

Bolest jménem 

šikana 

Prevence šikany Únor 7. ročník 

Fatal Vision Prevence návykových látek Únor II.stupeň 

Sex, AIDS a vztahy Prevence rizikového chování Únor 9. ročník 

Policejní muzeum Prevence šikany Únor I.stupeň 

Policejní muzeum Prevence alkoholismu Únor II.stupeň 

Policejní muzeum Pohádkový semafor dopravní 

výchova 

Březen I.stupeň 
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Den Země Výchova k spolupráci, 

komunikaci, ochraně životního 

prostředí 

Duben všichni 

Čistý Ladův kraj Ekologicky zaměřené aktivity – 

rozvoj soc. a komunikativních 

dovedností 

Duben všichni 

Etika v zaměstnání 

i životě 

Beseda k rozvoji sociálních 

dovedností 

Duben II.stupeň 

Exkurze Terezín Výchova k občanství, sociálně 

osobnostní rozvoj 

Květen 9. AB 

Ekohrátky Sociálně osobnostní rozvoj Květen 2. AB 

Kurz prevence 

šikany 

Posilování dobrých vztahů ve 

třídě, rozvoj komunikace 

Květen 2. A 

Školní výlety Rozvoj komunikace, spolupráce 

v kolektivu 

Červen Jednotlivé 

třídy 

Mimo těchto aktivit se žáci školy účastní mnoha kulturních akcí v průběhu 

školního roku, kterými se snažíme vést děti k zodpovědnému chování.  

Také naši učitelé se neustále vzdělávají a seznamují s novými trendy ve svých 

oborech, ale také v oblasti výchovy dětí, prevenci patologického chování, 

v oblasti osobnostní výchovy. 

 I přes naši veškerou snahu se nám však nedaří zabránit některým negativním 

jevům dnešní doby, kterým jsou žáci vystaveni. V průběhu roku jsme řešili 

prohřešky v podobě nevhodného chování okamžitě. Podezřelé absence jsme 

řešili u dvou žákyň, z osmého a devátého ročníku. U obou byly problémy nejen 

s docházkou, ale i s prospěchem. S jejich situací byla seznámen Odbor péče o 

dítě. I přes velkou snahu třídních učitelek byla u dívek problematická 

komunikace s rodinou. Obě byly hodnoceny v chování známkou 3.  
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Náznaky šikany jsme řešili ihned, tudíž se nám ji podařilo eliminovat již 

v samém zárodku. V tomto smyslu je velký význam každotýdenních třídnických 

hodin ve všech třídách ve škole. 

V prvním pololetí tohoto školního roku pracovala přímo na naší škole jeden den 

v týdnu paní psycholožka Mgr. Renata Veselá, v druhém pololetí již ne a tak 

děti odjížděly na odborná vyšetření do PPP Praha. 

V letošním roce jsme ve třetím čtvrtletí monitorovali situaci na škole pomocí 

dotazníků, které vyplňovali žáci naší školy na druhém stupni. Návratnost 

dotazníků byla 100%, protože žáci vyplňovali dotazníky v rámci třídnických 

hodin. Nicméně ne všichni je vyplnili kompletně, ale i tak je lze považovat za 

reálně vypovídající.  

Žáci odpovídali na několik otázek sestavených do 4 okruhů. Vždy vybírali dle 

svého zvážení z několika možností odpovědí, které byly rámcově děleny na část 

kladnou a zápornou.  

Prvním tématem našeho zájmu bylo zjištění, jaký mají žáci názor na školu, 

kterou navštěvují. Tři čtvrtiny žáků hodnotí otázky v této části kladně, někteří si 

vybrali odpověď typu - nedovedu posoudit. Nejvíce kladných odpovědí dali žáci 

otázce, zda mají ve škole kamarády, o druhé místo se podělila otázka týkající se 

vzájemné pomoci žáků a zájmu třídního učitele. Toto je pro nás velmi dobrý 

ukazatel, ale i tak je třeba se zamyslet nad naší prací, neboť se zde objevilo malé 

množství odpovědí, ze kterých je patrna nejistota dětí z přístupu některých 

učitelů. 

Ve druhé části jsme zjišťovali vztah žáků ke školnímu řádu a vědomí jeho 

dodržování. Napříč ročníky žáci rozumí daným pravidlům. Pouze 10 žáků 

odpovědělo, že daná pravidla spíše nechápou. Toto považuji za velmi dobré, 

neboť to vypovídá o tom, že děti jsou se školním řádem srozuměni. Žáci také 
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kladně hodnotili, jak škola řeší případné problémy. V devátých třídách se 

vyskytly odpovědi typu spíše ne u otázek týkajících se pomoci učitelů v případě 

problému s učením. Někteří žáci volili odpověď typu - nedovedu posoudit. 

Třetí část dotazníku zjišťovala povědomí žáků o přínosu škole. Žáci vnímají 

školu jako instituci, která je připraví na další studium, naučí je dodržovat 

pravidla, spolupracovat s ostatními a pracovat s informacemi. Nejmenší význam 

školy vnímají v přípravě na budoucí povolání. Záporných odpovědí bylo 

nejméně, spíše se vyskytly odpovědi typu - nemám vyhraněný názor.  

Poslední část dotazníku se soustředila na otázky týkající se hodnocení výuky na 

škole pohledem žáka. Většina hodnotí výuku, práci učitelů a metody výuky 

kladně.  Samozřejmě se zde vyskytly také kladné odpovědi na otázku, zda se 

žáci ve škole nudí. Nejvíce kladných odpovědí na tuto otázku se objevilo 

překvapivě v šestých třídách, nejméně v sedmých třídách. V osmých a devátých 

ročnících byl počet kladných a záporných odpovědí vyrovnaný.  

Celkové ohodnocení klimatu ve škole je pozitivní. Z celkového počtu  3110 

odpovědí je převážná část a to 2470 odpovědí s kladným významem, 454 je 

naopak záporných a 186 žáků volilo jako odpověď - nedokážu posoudit. I tak je 

naším cílem pokusit se odstranit nejasnosti a nejistoty žáků, které vyplynuly 

z dotazníků. 

V naší každodenní práci se snažíme působit na žáky systematicky a soustavně, 

neboť jsme přesvědčeni, že takto prováděná prevence je nejvíce účinná.  

 

V Kamenici, 29.6.2014                                                   Mgr.Věra Brtnová  
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Příloha číslo 2 
 

 

Výroční zpráva EVVO 2013-2014 
 

 
 

 

„Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje I. stupně“ 
Tento titul byl naší škole udělen Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se 

Středočeským krajem  

na léta 2014 - 2016 

 
     EVVO je výchovou k ochraně životního prostředí. Má vést žáky 

k pochopení složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k odpovědnosti za 

jednání společnosti i každého jedince a aktivní účasti na ochraně a utváření 

prostředí. 

 

 

EVVO ve výuce.  

        Environmentální výchova se jako průřezové téma prolíná do většiny 

předmětů na I. a II. stupni. K posílení environmentálního vzdělávání také 

významně přispěl náš projekt pod názvem „Spirála - modernizace výuky 

v krocích“, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem České 

republiky. V aktivitách, jako jsou ekologické exkurze a programy, které se 

vážou k tomuto projektu, jsme pokračovali i v letošním školním roce. 
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 Projekty a projektové vyučování s tematikou EVVO  

 
 V dubnu, v rámci oslav Dne Země, proběhl na prvním i druhém stupni 

projektový den. Paní učitelky se s dětmi z I. stupně vydaly za přírodními 

krásami blízkého okolí, zorganizovaly orientační běh, putovaly s mapou a 

prováděly pokusy přímo v terénu. Některé třídy se vydaly do Krokodýlí ZOO 

v Protivíně, jiné absolvovaly naučnou stezku S rytířem na Blaník nebo exkurzi 

ve firmě Van Gillern, kde se seznámily s výrobou eko-obalů. Žáci 5. A 

odevzdali na Den Země sponzorský dar pro útulek ve Čtyřkolech. Vybrali mezi 

sebou 1000,- Kč. Žáci na II. stupni opět vytvořili dobrovolné pracovní skupiny, 

které se realizovaly v různě tematicky zaměřených envirodílnách podle ročníků: 

6. roč. Odpady a my, 7. roč. Voda pro život, 8. roč. Člověk a životní prostředí, 9. 

roč. Obnovitelné zdroje energie. Témata s ekologickým zaměřením se v 

ročnících každým rokem opakují, aby je žáci systematicky v průběhu školní 

docházky absolvovali. Podle aktuální situace a možností pouze měníme 

pracovní dílny v rámci tématu. Při zajišťování akcí se zaměřujeme na prostředí 

školy a obce, spolupracujeme s obecním úřadem, místními organizacemi i 

obyvateli. 

 S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou 

k ochraně životního prostředí, stále sbíráme vybité baterie a drobné 

elektrospotřebiče. Také v letošním školním roce naše škola obdržela od systému 

ASEKOL Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013.  

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 

naši žáci i občané obce v loňském roce vytřídili 5 televizí, 2 monitory a 378,00 

kg drobných spotřebičů.  

Tím jsme uspořili 10,23MWh elektřiny, 671,77 litrů ropy, 40,49 m3 vody a 0,24 

tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,97 tun 

CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,30 tun“. 

         Ročníkové práce. Žáci 9. ročníků již několik let vypracovávají 

absolventské práce. Témata, která se týkala EVVO v letošním školním roce: 

Pitná voda, Alternativní způsoby výživy, Bohatství korunovačních klenotů a 

Biodiverzita v okolí naší školy.  

 

 

Zapojení do Mezinárodního programu EKOŠKOLA 

 
  Druhým rokem jsme zapojeni do Mezinárodního programu Ekoškola. V 

ČR koordinuje tento program ekologické Sdružení TEREZA. V rámci plnění 

programu se budeme snažit stále vylepšovat prostředí školy, snižovat ekologický 

dopad školy na životní prostředí, ušetřit energie a získávat finance na realizaci 

školních projektů. Cílem tohoto programu je především vedení žáků k aktivnímu 

zapojování do života školy a zlepšování spolupráce žáků, pedagogů i ostatních 

zaměstnanců školy. 
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V rámci programu Ekoškola pracuje na škole žákovský Ekotým, který se 

pravidelně schází. 

Ekotým tvoří žáci Tomáš Dudáček 6.B, Martin Víšek 6.B, Andrea Hubičková 

6.B, Kateřina Krákorová 6.A, Martin Augustýn 6.A, Pavla Triznová 8.A a Marie 

Hrabalová 8.A. 

Činnost Ekotýmu: 

1. Zapojení do plnění úkolů od Ekolampova. V letošním školním roce jsme 

vyráběli ekologické obaly na dárky z odpadových materiálů a uspořádali 

pro spolužáky malou výstavku pro inspiraci. 

2. Přihlášení do výzvy Zelené školy s naším projektem „Botanická 

zahrádka“. Bohužel v počtu hlasů nám o jedno místo unikla možnost 

získat 10 000,- Kč. Projekt přesto uskutečníme v příštím školním roce. 

3. Organizace sběru papíru ze tříd a kabinetů učitelů -  400 kg = 800,- Kč. 

4. Analýza zaměřená na zacházení s odpady ve škole. Co ze šetření 

vyplynulo: 

Silné stránky: snažíme se nakupovat pomůcky a kancelářské potřeby ve 

větších obalech, kopírovat oboustranně, využívat „šmíráky“, třídit papír 

v kabinetech, třídách a kancelářích, ve škole máme dostatek košů na 

třídění odpadu. 

Slabé stránky: ne všichni správně třídí, máme velkou spotřebu papírových 

utěrek na WC a povalují se po zemi. 

Výsledky žákovské ankety – 420 dotazovaných: 

86% ví, kde jsou krabice na použité baterie 

97% ví, kde jsou popelnice na elektroodpad 

97% ví, co třídíme ve třídách 

70% žáků nosí svačinu v krabičce, 10% v obalu, který použijí opakovaně, 

20% obal vyhodí 

5. Dobrovolnický den firmy Wrigley. V rámci programu Ekoškola 

uspořádali zaměstnanci firmy Wrigley z Poříčí nad Sázavou 

dobrovolnický den na naší škole. Deset dobrovolníků pomohlo se 

zahradnickými pracemi, sešli se se žáky školního Ekotýmu a zajímali se o 

jeho činnost.  

 

 

Třídění odpadu 
Přílohou našeho školního plánu EVVO je Ekokodex naší školy. Zahrnuje 

správné třídění odpadu, šetření energií a správné chování k rostlinám. Na 

chodbách máme nádoby na plasty a papír, v každé učebně i kabinetu koš na 

papír. Ve vestibulu školy se nachází dva červené kontejnery na sběr drobného 

elektrozařízení a sběrová krabice na baterie.  Před školou máme tři venkovní 

kontejnery na papír, plasty a směsný odpad. Navíc škola pořádá dvakrát ročně 

dny sběrového papíru. 
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 třídění elektroodpadu 

 

 

 třídění papíru 

 

 

 

Soutěže podporující EVVO 

 

Biologická olympiáda. Zapojujeme se do soutěží, každým rokem pořádáme 

školní kolo biologické olympiády a nejúspěšnější žáci postupují do okresního 

kola – kat. D Eliška Marcínová 7.A, Kateřina Petrová 7.A, Markéta Bláhová 

6.A. Kat. C Sandra Newaldová 9.A, Daniel Borner 9.A. 
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 Vzdělávací akce v oblasti EVVO 

Podblanické ekocentrum. Také v letošním školním roce žáci 2. – 6. ročníků 

absolvovali výukové programy v Ekocentru ve Vlašimi. 

Tonda Obal na cestách je název programu firmy EKO – KOM. Během jedné 

hodiny se postupně žáci 2. – 7. tříd seznámili se správným tříděním.  

Záchrana zvířat je název interaktivního programu, který proběhl ve všech 

ročnících. 

Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ absolvoval koordinátor EVVO 

Mgr. Jitka Dvořáková. 

 

 

 

Medializace EVVO 

 

Nástěnka EVVO na chodbě u knihovny slouží k nejnovějším aktualitám a dění 

v této oblasti. 

Zpravodaj - krátké zprávy do obecního časopisu. 

Cool School -  školní časopis. 

Internetové stránky školy 

 
 

 

                                                                  Zpracovala Mgr. Jitka Dvořáková 

                          koordinátor EVVO 
 


