
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

 

ZŠ KAMENICE 
 

 

 

 

 

2015 - 2016 
 
 
 

 

      

 

 
 
 



 

 

2 

 
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. Pavel Zítko 
                         Mgr. Lucie Moučková 
 
za zákonné zástupce     Mgr. Roman Dziadkiewicz– předseda 
                                      Ing. Markéta Čejnová  
 
za pedagogické pracovníky    Mgr. Pavla Veselá      
                                                Mgr. Jitka Dvořáková   
                                          
e-mail:  info@kameniceskola.cz 
webové stránky:  www.kameniceskola.cz 
 
 
 

2. Úvod 
         
       ZŠ Kamenice  byla v minulosti spádovou školou pro několik okolních obcí, 
kromě Kamenice to byly obce Sulice, Radějovice, Křížkový Újezdec a Kostelec 
u Křížků (pouze 2. stupeň). Počet žáků se však 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. Proto byly v posledních 
letech přijímány do 1. ročníků děti s trvalým bydlištěm v obci Kamenice  a děti, 
které mají ve škole staršího sourozence. 
   
       Zřizovateli (obci Kamenice) se po dlouhých úvahách, přípravách a 
diskusích podařilo v červnu 2016 zahájit nástavbu 3. nadzemního podlaží, kde 
vznikne 6 nových učeben a další velká tělocvična. Z tohoto důvodu byl také 
ukončen školní rok o několik dní dříve. Stavba by měla probíhat zejména o 
prázdninách, po celý následující školní rok budou dodělávány vnitřní úpravy.  
 
      Škole se touto stavbou výrazně prostorově uleví, získá tím třídy, které již 
několik let chybí. Pro následující školní rok to bude znamenat výrazný zásah do 
provozu školy, ale výsledek bude určitě stát za to. 
 
       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.  
      Od stejného data jsme začali plnit projekt EU peníze do škol pod názvem 

mailto:info@kameniceskola.cz
http://www.kameniceskola.cz/
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PAPRSEK – gramotnost pro 21. století v hodnotě 2,3 milionu korun.  
         
               Druhý projekt z Operačního programu vzdělání pro 
konkurenceschopnost je projekt  s názvem Cesta k lepší budoucnosti, který jsme 
začali plnit v dubnu 2013, má hodnotu asi 2,5 milionu korun. Projekt byl 
ukončen v prosinci 2014.  
          
              Do projektu Erasmus+ se zapojilo 6 učitelů anglického jazyka, tito 
učitelé vycestovali v období letních prázdnin 2015 na dvoutýdenní studijní 
pobyty do Velké Británie za účelem zdokonalení se v jazykových a metodických 
dovednostech. 
          
             Zapojili jsme se také do projektu „Výzva 51“, jehož cílem bylo vybavit 
učitele dotykovými zařízeními a poskytnout těmto pedagogům školení v této 
oblasti. Projektu se zúčastnilo 20 pedagogů a získali jsme takto 20 kusů tabletů.  
          
             V minulém školním roce jsme se zapojili do dvou projektů. „Výzva“ 56 
se týkala čtenářské gramotnosti a díky tomuto projektu jsme mohli vybavit 
všechny třídy novými knihami, žáci tak získali téměř 500 nových titulů a zájem 
byl o ně opravdu veliký. „Výzva57“ zase pomohla vybavit školní dílnu novým 
nářadím, ručním i elektrických v hodnotě téměř 200 000 Kč.  
 
        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.  
 

 
3.  Personální údaje 
 
 
3.1. Pedagogičtí pracovníci 
 
         V letošním školním roce ve škole pracovalo celkem 36 učitelů, 7 
vychovatelek školní družiny a 2 asistentky pedagoga. 
 
         Učitelský sbor je stabilní, přesto dochází každý rok k nějakým změnám, 
zejména v důsledku nárustu počtu žáků, či mateřských dovolených. 
 
         Od září 2015 nastoupila do 1. třídy paní učitelka Dana Augustýnová a na 
2. stupeň paní učitelka Olga Mokrejšová, která učila chemii, matematiku a 
angličtinu. Od listopadu nastoupila paní učitela Drahoslava Vítová, nahradila 
Dinu Fuchsovou, která odešla na mateřskou dovolenou. 
 
         Během roku jsme se potýkali s personálními problémy, zejména z důvodu 
několika dlouhodobých nemocí. V únoru odešel z důvodů stěhování učitel 
matematiky a fyziky pan Miloš Říčař, kterého až do konce školního roku 



 

 

5 

nahradila naše bývalá kolegyně, nyní v důchodu, Jindřiška Hloušková. 
V aprobovaných zástupech také vypomáhá paní učitelka Zuzana Hůlková, která 
je na rodičovské dovolené. 
 
        Na konci školního roku ukončili své působení v naší škole paní Olga 
Mokrejšová, pan Josef Čížkovský a paní Ludmila Hlinková. 
           
       Na pozicích asistentek pedagoga pokračovaly v práci Markéta Mrázková a 
Markéta Bártová. Obě byly přideleny konkrétním žákům na základě žádosti ke 
KÚ Středočeského kraje.  
 
 Přehled všech zaměstnanců školy je uveden v následujících tabulkách . 
 
 
 Pedagogičtí pracovníci pozice učí ve šk. roce aprobace 

1 Augustýnová Dana Mgr. TU 1. C 1. st, Tv 1. st 

2 Brtnová  Věra Mgr. TU 8. A Nj, Aj, Ch, Vv VŠ, spec. ped. 

3 
Cerda 

Csobová  
Jana Ing. TU 6. B M, Fy, I VŠ + pedagogika 

4 Čejnová Markéta Ing. učitelka výchovy VŠ 

5 Čížkovský Josef Mgr. TU 7. A Čj, D, Tv Čj, D 

6 Dudková  Danka Mgr. TU 5. A 1. st., Čj, Vo Čj, pedagogika 

7 Dvořáková  Jitka Mgr. TU 6. A Př, D, Vo, Vv Př 

8 Fendrychová Petra Mgr. TU 2. A 1. st., Nj 1. st 

 Fuchsová Dina Mgr. učitelka Tv, pak MD Tv 

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

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

 Hloušková     Jindřiška Mgr. učitelka M, Fy, Dí - zástup M, Fy 

11 Houbová  Irena Mgr. učitelka Čj, Vo Čj, Vo 

12 Hradecká Lenka Mgr. učitelka Aj, Vo Bi, Rv, Aj 

13 Hrubiznová Miloslava Mgr. TU 5. C 1. st., Aj 1. st. 

14 Ježová Pavla  TU 7. B Čj, Fj, Vv studující VŠ 

15 Kalát Tomáš Mgr. učitel Aj, Z, Tv VŠ, studující 

16 Krausová Hana Ing. učitelka M, Vv VŠ + pedagogika 

17 Kremlová  Lenka Mgr. TU 3. A 1.st, nápravy SPU 1.st. 

18 Kučerová  Jitka Mgr. TU 3. B 1.st. 1.st. 

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

20 Malá  Eva Mgr. TU 3. C 1.st. 1.st. 

21 Mokrejšová Olga RNDr. učitelka M, Ch, Vv, Aj Ch 

22 Olejníčková Blanka Mgr. TU 9. B Z, Př, Etická v. Z, Př 

23 Pikorová  Lenka Ing. TU 9. C Aj, Př, Pv, Vv VŠ +  pedagogika 

24 Plíhalová Martina Mgr. TU 4. A 1.st. 1.st. 

25 Prokopíková Helena Mgr. TU 1. B 1. st. 1. st., spec.ped. 

26 Říčař Miloš Mgr. učitel M, Fy, Tv M, Fy 
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27 Salačová Helena Mgr. TU 2. B 1.st, Rj 1.st., Rj 

28 Sváčková  Olga Mgr. TU 5. B 1. st 1.st.,Rj 

29 Šilerová Kamila Mgr. učitelka Aj 1. st. 

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

31 Štichová Zuzana   učitelka 1.st., Hv studující VŠ 

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

33 Turková  Lenka Mgr. TU 4. B 1.st., Nj 1.st. 

34 Veselá Pavla Mgr. TU 1. A 1.st. 1.st. 

35 Vítová Drahoslava Mgr. učitelka Tv SŠ 

36 Zítková Jana Mgr. TU 2. C 1.st. 1. st, spec. ped.  

 
 
 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 Velková  Olga Dis. vychovatelka 

8 Sušánková Šárka Ing. vychovatelka 

 
 
 
3.2. Provozní zaměstnanci 
          
         Provoz školy zabezpečuje celkem 9 provozních zaměstnanců: ekonom a 
zároveň správce sítě, hospodářka, školník a zároveň topič, 6 uklízeček (většina 
na zkrácený pracovní úvazek) a vrátná.  
         
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Provozní zaměstnanci  

 Přibyl  Jiří školník, topič 

 Piščáková Eva uklízečka 

 Čalounová Miroslava uklízečka 

 Podlipná  Venuše uklízečka 

 Tomanová Markéta uklízečka 

 Nápravníková Marcela uklízečka 

 Přibylová Kateřina uklízečka 

 Wiedemann  Jiří ekonom, správce sítě 

 Wiedemannová  Jana THP 

 Kopecká Růžena vrátná 
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3.3. Školní jídelna 
 
                 Součástí školy je i školní jídelna, která vaří pod vedením paní Ivany 
Urbancové. Hlavní kuchařkou je paní Marie Doležalová a Eva Hladíková, 
kromě nich provoz zajišťuje ještě 7 kuchařek.  
 
Školní jídelna vařila též pro MŠ Kamenice,  MŠ Kostelec, MŠ Řehenice, MŠ 
Pohoří a MŠ Hlubočinka.   

 

 Zaměstnaci ŠJ    

 Urbancová Ivana  vedoucí jídelny 

 Doležalová  Marie   hlavní kuchařka 

 Hladíková Eva  hlavní kuchařka 

 Babánková  Jana   pomocná kuchařka 

 Doležalová Marie ml.  pomocná kuchařka 

 Hnátková Marcela   pomocná kuchařka 

 Langerová Linda  pomocná kuchařka 

 Malá Jaroslava   pomocná kuchařka 

 Nováková  Marie   pomocná kuchařka 

        Zoulová  Jana   pomocná kuchařka 

 
 
 
3.4.  Členění učitelů podle věku a pohlaví 

  
věk muži ženy celkem % 

do 30 let 1 0 1 3 % 

31 - 40 let 1 7 8 22 % 

41 - 50 let 0 11 11 31 % 

51 - 60 let 1 11 12 33 % 

61 a více let 0 4 4 11 % 

celkem 3 33 35  

% 8% 92%   

 

Průměrný věk učitelů na naší škole je 45 let. 

 
 

3.5.    Kvalifikovanost pedagogů 

 
         Ve škole pracuje 36 učitelů a 7 vychovatelek. Celkem 30 učitelů má 
příslušnou kvalifikaci – VŠ pedagogickou nebo jinou VŠ + příslušné 
pedagogické vzdělání.  Všichni učitelé, kterým kvalifikace chybí, studují 
vysokou školu, případně si doplňují pedagogické vzdělání. 
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        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 Šamlotová, která vystudovala 

specializační vzdělávání pro koordinátory ICT (v současné době na rodičovské 

dovolené), paní Jitka Dvořáková, která má kvalifikaci pro práci koordinátora 

EVVO a paní Květa Šímová, která pracuje na pozici koordinátora školního 

vzdělávacího programu a zároveň studuje specializační vzdělávání pro 

koordinátory ICT.  

 

Vedoucí školní družiny paní Jiřina Procházková má rovněž vysokoškolské 

vzdělání – obor vychovatelství. 

 
4. 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 je zařazen 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 německy nebo francouzky, 
v 8.třídách německy a rusky a 9. třídách se učili německy, francouzsky nebo 
rusky. Největší zájem bývá zpravidla o jazyk německý, proto bývají pravidelně 
otevřeny 2 skupiny v každém ročníku. 
 
        V rámci evropského projektu byla výuka angličtiny v minulých 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 (Neil Ware z Velké 

Británie) se tedy mohly vzdělávat skupiny anglického jazyka ve 3. A, 5. B, 6. A, 

6. B a 7. AB. Během vyučovacích hodin konverzoval se žáky, povzbuzoval je 

k mluvenému projevu a k použití anglického jazyka. Při písemných cvičeních 

jim pomáhal a kontroloval jejich práci.  Lektor často zpestřoval výuku použitím 

různých soutěží a aktivit. Díky jeho pozitivního přístupu žáci jeho přítomnost na 

hodinách vždy vítali a na hodiny se těšili. 
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                  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 a informatiky.  
 
 
4.1.    Asistenti pedagoga 
  
       Na naší škole pracovaly v tomto školním roce dvě asistentky pedagoga,  
paní Markéta Bártová a paní Markéta Mrázková. 
Obě byly přiděleny přímo pěti určitým žákům na základě naší žádosti ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje. Žádost musela být doporučena 
pedagogicko – psychologickou poradnou a podrobně zdůvodněna.  Obě 
asistentky byly hrazeny ze státního rozpočtu a byly určeny žákovi z 4. A, 4. B, 
5. A, 5. C a 7. B. U každého z nich trávila paní Bártová nebo Mrázková 
přibližně 2 - 3 hodiny denně a pomáhala tak zvládnout jejich školní obtíže. 
Většinou se jednalo o žáky se syndromem ADHD. 
 
 

5. Počty žáků 
 
          Základní škola Kamenice poskytuje základní vzdělání pro žáky od 1. do 9. 
postupného ročníku. K 31. březnu 2016 navštěvovalo naši školu 583 žáků. Škola 
měla celkem 23 tříd a 7 oddělení školní družiny.  
         Ve většině ročníků jsou již tři paralelní třídy, pouze ve čtvrtém, šestém, 
sedmém a osmém 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.  
         Třídy jsou velmi plné, průměrný počet žáků ve třídě je 25 žáků. Tento 
trend by se mohl v dalších letech zlepšit, protože v okolí vznikají nové školy, 
zejména nová škola na Želivci.  
 
 
5.1. 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 333 236 569 

2015/2016 347 236 583 
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5.2.   Třídy a žáci podle ročníků k 31.3.2016 
 
ročník počet tříd počet žáků 

1 3 72 

2 3 80 

3 3 69 

4 2 56 

5 3 70 

6 2 59 

7 2 58 

8 2 47 

9 3 72 

 
 
 
5.3.   Žáci přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017 

 
počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů   

3 81 5 

 
 
          V letošním školním roce byla situace výrazně lepší než v letech minulých. 
Na sousedním Želivci se podařilo otevřít první třídu, což se projevilo i na našich 
počtech. Mohli jsme přijmout všechny zájemce. Děti se budou učit ve třech 
otevíraných prvních třídách, ve kterých bude maximálně 23 žáků.  
 
 
    

 



 

 

11 

5.4.   Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 

 
V červnu 2016 ukončilo školní docházku 72 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. ABC – 5 žáků  
 
 

 
7. AB – 5 žáků 

 
 

SŠ a SOU z 9. ročníku 

 
Gymnázium                                                                 14 žáků 
 
Ekonomická lycea a obchodní akademie                 12 žáků 
 
Umělecké školy, školy s talentovými zkouškami     6 žáků 
 
Střední odborné školy                                                24 žáků 
 
Střední odborné učiliště                                             16 žáků 
 

 
             
           Nutno říci, že letošní devátý ročník se opravdu vydařil nejen 
vědomostmi, studijními výsledky, ale především lidsky. Nepostrádal totiž 
slušnost, ochotu, zdvořilost a cit. Jistě to bylo především zásluhou rodin, z nichž 
k nám žáci přišli, a s nimiž byla skvělá spolupráce, ale také zásluhou 
vypěstovaného respektu ke škole, jenž u nich kultivovaly především jejich třídní 
učitelky hned na 1. stupni a pokračovali v tom všichni vyučující od 6. do 9. 
ročníku. Tyto bystré a zvídavé žáky bylo radost učit. Uměli naslouchat a 
prezentovat své originální nápady, byli tvořiví a nápadití, většinou i velmi 
všestranní. Prospívalo jim konkurenční prostředí. Našli bychom mezi nim vítěze 
okresních i regionálních olympiád, úspěšné účastníky mnoha celostátních 
projektů a soutěží, vrcholové sportovce, hudebníky, tanečníky, zkrátka báječné 
mladé lidi, kteří se jistě v dalším životě neztratí a mnoho dokáží.  
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6. Hodnocení žáků 
 
6.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 

třída prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

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

1.A 25 25     

1.B 24 24     

1.C 24 24     

2.A 26 26 1    

2.B 26 26     

2.C 27 28     

3.A 21 21 2 2   

3.B 22 22 2 2   

3.C 20 20 1 2   

4.A 24 20 4 8   

4.B 21 23 7 6   

5.A 17 15 7 7   

5.B 16 16 7 8   

5.C 14 14 10 10   

6.A 15 15 13 14   

6.B 14 11 17 19   

7.A 9 8 18 19 1 1 

7.B 10 10 18 18 1 1 

8.A 8 8 17 16   

8.B 9 8 15 14 1 1 

9.A 7 7 16 15 1 1 

9.B 12 7 13 18   

9.C 5 2 18 21   

celkem 396 379 186 199 4 4 

 
 

           
         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.  
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6.2.  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 2          

2.B           

2.C           

3.A  1        1 

3.B 1 1         

3.C  1         

4.A  1        10 

4.B  1       4 9 

5.A 1 2 1 1      5 

5.B  2        9 

5.C 6 2        4 

6.A 1 1  1     9 8 

6.B 2 5  2     2 2 

7.A 2 6 2 4 1 1  1  20 

7.B 7 2 2  1   1  14 

8.A 3     1     

8.B 4 3  4  1    1 

9.A 1 5 1  1      

9.B 3   1  1    6 

9.C 3          

celkem 36 33 6 13 3 4 0 2 15 89 

 
 
                    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.   
  
                    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. 
       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 byla také často udělována výchovná opatření – 
pochvaly, nejčastěji za reprezentaci školy, pomoc spolužákům nebo práci pro 
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třídu a kolektiv. Pochvaly byly udělovány průběžně do žákovských knížek, 
významnější ocenění se objevila i na vysvědčení jednotlivých žáků.  
 

   
6.3.   Komisionální přezkoušení žáků 
 

třída pochybnosti o 

správnosti hodnocení 

opravné zkoušky* 

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

1. – 5. ročník 0 0  0 

6.A     

6.B     

7.A     

7.B     

8.A     

8.B     

9.A    2 

9.B     

9.C     

celkem 0 0 0 2 

*opravné zkoušky se dělají pouze na konci školního roku, v pololetí žák neprospěl 
 
          
 
 
 

7. 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 (knihovna). 
         
          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. 
 
Během letních prázdnin 2015 byl zbytek školy pokryt wifi připojením 
k internetu, nyní je tak připojena celá škola. 
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7. 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 hudební výchovy PC, televize, video, pomůcky pro Hv 

Učebna dílen 
20 míst určených pro práci se dřevem, kovem a plastem, 
nářadí a sklad materiálu – nové náředí pořízeno z fondu EU 

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 

Venkovní hřiště nový umělý povrch  

Venkovní amfiteátr určený pro shromáždění žáků, výuku venku… 

Kmenové třídy s vybavením 
třída 2.B, 3.A, 4.A,C, 5.B, 6.B, 7.A,B, 8.B,C, – interaktivní 
tabule BOXED – pořízeno z fondu EU 

Kmenové třída s vybavením třída 6. A, 8.A, 9.C -  vybavena projektorem a plátnem 

Běžné kmenové třídy  

Vybaveny školním nábytkem, ve třídách staré budovy (1. 
stupeň) je všude zaveden internet a v každé třídě je PC pro 
žáky, nově jsou třídy vybaveny knihami pro děti . pořízeni 
z fondu EU 

 

 
          Výuka je pravidelně sledována ředitelkou i zástupkyní ředitelky školy při 
hospitační činnosti, byly sepsány hospitační protokoly a provedeny následné 
pohovory a rozbory hodin s jednotlivými učiteli.  
 
           Pozitivem je, že 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. 
 
          Pravidelně jsou 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 



 

 

16 

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. 
 
 
7. 2. Testování žáků 
 
           V letošním školním roce jsme byli vybráni do povinného testování ČŠI. 
Do tohoto testování byli zařazeni žáci 6. ročníků a testována byla čtenářská 
gramotnost. Dále se naše škola zapojila do testování SCIO, které je dobrovolné a 
placené, tohoto testování se zúčastnily 3, a 5. ročníky. 
 
            
Výsledky testování žáků 6. ročníků – čtenářská gramotnost 
 
            Testování probíhalo on-line a bylo plně organizováno ČŠI. Žáci 6. A 
měli celkovou úspěšnost 74 %, žáci 6.B 79 %, přičemž republikový průměr byl 
71 %. Výsledky tedy byly mírně nadprůměrné. Celkem 13 žáků dosáhlo lepší 
úrovně než 90 %, což byl vynikající výsledek. 
 
 
 
Výsledky testování žáků 3. ročníků 

 
            Žáci 3. ročníků absolvovali testy ve čtyřech oblastech – matematika, 
český jazyk, člověk a jeho svět a klíčové kompetence.  
 
Český jazyk – výsledky naší školy jsou nadprůměrné, patříme mezi úspěšné 
školy a máme výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. 
 
Matematika - výsledky naší školy jsou nadprůměrné, patříme mezi úspěšné 
školy a máme výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. 
 
Člověk a jeho svět - výsledky naší školy jsou nadprůměrné, patříme mezi 
úspěšné školy a máme výsledky lepší než 70% zúčastněných škol. 
 
Klíčové kompetence – zde se řadíme mezi lepší průměrné školy, naše výsledky 
jsou lepší než 60 % zúčastněných škol. 
 
Někteří žáci dosáhli vynikajících výsledků v jedné nebo více oblastech. Ve více 
oblastech vynikli například Ema Lázeňská ze 3. A, Tobiáš Majer, Jáchym 
Otáhal, Filip Roubíček a Valerie Krákorová ze 3.B, Antonín Peršl a Richard 
Voců ze 3. C.  
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Výsledky testování žáků 5. ročníků 
 
            Zatímco žáci 3. ročníků si testování vyzkoušeli poprvé, 5. ročníky již 
byli zkušenější a dovedly si s testy velmi dobře poradit. Testovalo se 
v matematice, českém jazyze a obecně studijních předpokladech. Ve všech 
testovaných oblastech jsme dosáhli lepšího průměru a naše výsledky jsou lepší 
než 60 % zúčastněných škol.  
 
            Porovnáním výsledků z matematiky a českého jazyka s výsledky 
z obecně studijních předpokladů bylo zjištěno, že v obou předmětech je studijní 
potenciál žáků optimálně využíván a výsledky žáků odpovídají jejich studijním 
předpokladům.  
 
           Také zde někteří žáci dosáhli výborných výsledků, např. Dominik 
Schwab a Zuzana Hošková z 5. A, Vavřinec Hlinka a Matyáš Svoboda z 5. B, 
Alexandra Voců, Anna Teršl a Kristýna Cerda z 5. C.  
 
           Alexandra Voců dostala dokonce zvláštní ocenění za vynikající výsledek 
v rámci Středočeského kraje. Žákyně bude od září studovat na víceletém 
gymnáziu. 
 
                  Testování je pro žáky a jejich rodiče velmi významné. Nejde úplně o 
pořadí škol, ale hlavně o to, že z jednotlivých výstupů je možné zjistit 
problematická místa výuky, na které se potom pedagogové mohou zaměřit.                          
Nejdůležitější jsou však osobní výsledky žáků, každý testovaný žák dostane 
podrobný rozbor svých výsledků a vidí se tak v porovnání nejen se třídou, ale se 
všemi zúčastněnými.  
 
 

8. 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.  
 

                   



 

 

18 

8.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 
jméno  studium 

Mgr. Věra Brtnová doplňuje si studium učitelství 

Pavla Ježová studuje pedagogickou fakultu 

Mgr. Tomáš Kalát doplňuje si pedagogické vzdělání na UK v Praze 

Zuzana Štichová studuje pedagogickou fakultu 

Ing. Markéta Čejnová studuje pedagogickou fakultu 

Drahoslava Vítová je přijata ke studiu na pedagogické fakultě 

 
 
 
8.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

 

druh školení délka kdo se zúčastnil 

Komunikace ve školní praxi 6 hodin většina pedagogů 

Práce s hlasem 4 hodiny většina pedagogů 

Jak na čtenářské dílny-Kritické myšlení 8 hod učitelé 1. st. a Čj 

Základy první pomoci 3 hod všichni pedagogové 

Rozvoj učitelských dovedností - KM 24 hodin 23 pedagogů 

Koordinátor ICT – pokračuje i dále 250 hodin Květa Šímová 

Kurz Aj ve Velké Británii 2 týdny 

Lenka Hradecká, Květa 
Šímová, Kamila Šilerová, 
Lenka Pikorová 

Kurz Nj v Berlíně 2 týdny Věra Brtnová 

Čteme s porozuměním – Kritické myšlení 8 hodin 
Dana Augustýnová, Jana 
Zítková 

Inovace výuky 6 hodin Jana Cerda Csobová 

Inkluzivní principy v dalším vzdělávání 45 hodin Jana Cerda Csobová 

Škola pro udržitelný rozvoj 8 hodin Jitka Dvořáková 

Trénink koordinátora školního parlamentu 12 hodin Danka Dudková 

Žák s mentálním postižením 6 hodin Vlasta Hartvichová 

eTwinning 24 hodin Lenka Hradecká 

eTwinning kontaktní seminář Polsko 3 dny Lenka Hradecká 

Formativní hodnocení 8 hodin Jana Zítková 

Kurz instruktora školního lyžování 4 dny Pavla Ježová 

Genetická metoda čtení 24 hodin Miloslava Hrubiznová 

Sfumato – splývavé čtení 24 hodin Miloslava Hrubiznová 

Matematika Hejného – letní škola 24 hodin Martina Plíhalová 
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                Je velmi pozitivní, že již podruhé mohli učitelé jazyků vycestovat do 
Velké Británie a rozšířit si tak své jazykové znalosti a získat nové metody 
výuky. Bylo to díky dvěma projektům EU – Erasmus+ a „Výzva56“.  
 
                Další velmi přínosný dlouhodobější kurz pro pedagogy byl z dílny 
Kritického myšlení – Rozvoj učitelských dovedností. Mohlo se ho zúčastnit 23 
učitelů dobrovolníků, kteří měli zájem se vzdělávat v této oblasti. Kurz byl 
velmi přínosný a obohacující a byl zaplacen našim zřizovatelem, který poskytl 
prostředky přímo za tímto účelem.  
 
               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. 
 
 

9. 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 téměř 
padesát. 
 
         Protože takovéto třídy na naší škole 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 pravidelně probíhá na naší škole ve 2. – 5. třídách výuka pro děti 

s poruchami učení, tzv. nápravy poruch učení.  Nápravy vede paní učitelka 

Kremlová a jsou pro naše žáky zdarma. Dětem se vyučující věnuje individuálně, 

vždy v délce 30 minut. Výhodou je, že se paní učitelka může soustředit na 

konkrétní problémy dítěte, a ty potom společně řešit. Žák je po celou dobu plně 

zaměstnán a tempo se může přizpůsobit individuálním potřebám. 
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          Pracujeme s programem Pavučinka, který se zaměřuje hlavně na 

procvičování rozlišování slabik DI, TI, NI – DY, TY, NY, dlouhých a krátkých 

samohlásek a na analýzu a syntézu slov. Využíváme také nových pracovních 

sešitů pro děti s SPU a jiných didaktických pomůcek. V těchto hodinách by se 

měly děti naučit používat různé pomůcky, které jim zjednodušují učení, čtení a 

orientaci v textu. 

 

          Úspěch záleží především na soustavném procvičování, na vypracování 

domácích úkolů, na každodenní práci dětí, což předpokládá spolupráci s rodiči, a 

to se bohužel vždy nedaří. Snad některé z nich v příštím roce přesvědčíme, že 

oni jsou ti nejdůležitější a že hlavně na nich závisí, zda jejich ratolesti překonají 

problémy, které mají. 
 
 
9. 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. 
 
 
 
9. 2.    Přehled činnosti výchovné poradkyně 
 

Pedagogicko - psychologické poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce 

vychází z platného legislativního rámce.  

Samozřejmostí je profesionální přístup, chování v duchu Etického kodexu 

výchovných poradců, ochrana osobních dat a veškerých informací i závazek 

mlčenlivostí.  
 

Hlavní oblast činnosti:  

 

1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. Profesionální orientace - kariérové poradenství  

3. Spolupráce s PPP Středočeského kraje, případně s pražskými poradnami a 

odbornými pracovišti  

4. Spolupráce s IPS ÚP Praha-východ  

5. Studijní a výchovné poradenství - prevence a náprava  

6. Péče o talentované žáky  

7. Adaptace žáků prvních ročníků a 6. ročníků při přechodu z I. stupně na II. 

stupeň ZŠ (ve spolupráci s třídními učiteli)  

8. Protidrogová prevence, výchova k rodičovství, výchova k právnímu cítění, 

prevence proti dalším rizikovým projevům (šikana, závislosti, alkoholismus, 

virtuální drogy, kouření, záškoláctví, sekty, poruchy příjmu potravy, atd.)  
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Další činnosti: 

       

 Sledování legislativy a všech aktuálních novinek či změn. 

 Tvorba a doplňování aktuální databáze důležitých kontaktů k poradenství.   

 Doporučení a půjčování odborné literatury rodičům, žákům, kolegům ... 

 Účast na výchovných komisích a při jednání s rodiči. 

 Spolupráce s protidrogovou preventistkou Mgr. Věrou Brtnovou. 

 Pravidelné konzultace každou středu od 9.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 

16.30 hod;  
 Spolupráce s PPP Středočeského kraje a IPS ÚP v Praze. 

 Primární 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.  

 Vyhledávání a monitorování mimořádně nadaných žáků (s pomocí kolegů). 

 Integrace žáků s SPU - 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.  

 Schůzky s rodiči integrovaných žáků  

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

materiálů. 

 Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady 

žáků (ve spolupráci s třídním učitelem). 

 Metodická pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro 

integrované žáky, vedení dokumentace. 

 Hospitace ve třídách  

 Sociometrické šetření v některých třídách (zejména prevence šikany, 

problémových vztahů). Analýza šetření a vytváření sociogramů, potřebných 

k účinné intervenci. 

 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 OSPOD v Říčanech, sociálním 

kurátorem aj.). 

 Účast na setkání VP a metodiků prevence v Říčanech u Prahy. 

 Výměna zkušeností s ostatními kolegy. 

 Zpracování údajů o přijímacím řízení a vytvoření záznamu a statistiky 

vycházejících žáků 9. tříd a žáků přijatých na osmileté nebo šestileté studium 

gymnázií. 

Zpracovala Mgr. Vlasta Hartvichová 
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            Naše škola vzdělává jednoho žáka se zdravotním postižením, který 
pracuje s asistentkou. V současnosti nemáme žádné 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.  
 
 
9. 3.  Soutěže a olympiády 

 
školní kolo matematické olympiády Žáci dobrovolníci 
okresní kolo matematické olympiády Marek Bizík (9.B) 2.-3. místo 

Patrik Bormer (9.B) – 7. místo 
Magda Poláková (6.B) – 4.-6. místo 
Tatiana Stejskalová, Sára Kokešová 
(6.B) – úspěšný řešitel 

Krajské kolo matematické olympiády Marek Bizík (9.B) – úspěšný řešitel 
školní kolo Pythagoriáda dobrovolníci 
okresní kolo Pythagoriáda Kateřina Šiková (6.A)– úspěšný řešitel 

Adam Škvor (8.A) - účastník 
Matematický klokan - jsou uvedena 1. 
místa 

Kategorie Cvrček – Jan Kapal – 3.A 
Kategorie Klokánek – Alexandra 
Voců – 5.C 
Kategorie Benjamín – Magdalena 
Poláková – 6.B 
Kategorie Kadet – Patrik Borner – 9.B 

celostátní matematická soutěž 
PANGEA 

Nejlepší na úrovni školy: 
4. třída – Alžběta Zímová 
5. třída – Alexandra Voců 
6. třída – Kateřina Šiková 
9. třída – Patrik Borner (64.místo 
v ČR) 

školní kolo dějepisné olympiády 1. místo – Tadeáš Diviš – 9.A 
2. místo – Tomáš Plíhal – 9.B 
3. místo – Anna Šantrůčková – 9.A 

školní kolo zeměpisné olympiády 6. 
třídy 

1. místo – Agáta Lázeňská – 6.A 
2. místo – Kateřina Šiková – 6.A 
3. místo -  Barbora Blažková – 6.A 

školní kolo zeměpisné olympiády 7. 
třídy 

1. místo – Karolína Bohumínská 7.A 
2. místo – Dominika Zemanová 7.B 
3. místo -  Anna Jirglová 7.A 

školní kolo zeměpisné olympiády 9. 
třídy 

1. místo – Marek Bizík 9.B 
2. místo – Patrik Borner 9.B 
3. místo -  Kateřina Vesecká 9.B 
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olympiáda v českém jazyce – školní 
kolo 

1. místo – Marek Bizík 9.B 
2.-3. místo – Tadeáš Diviš a Tereza 
Svobodová (9.A) 

olympiáda v českém jazyce – okresní 
kolo 

Marek Bizík – 10. místo 
Tadeáš Diviš – 16. místo 

školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce 3. ročník 

1. místo – Richard Voců (3.C) 
2. místo – Ema Lázeňská (3.A) 
3. místo – Emílie Blažková (3.B) 

školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce 4.-5. ročník 

1. místo – Anna Teršl (5.C) 
2. místo – Vavřinec Hlinka (5.B) 
3. místo – Zuzana Hošková a Dominik 
Schwab (5.A) 

školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce 6.-7. ročník 

1. místo – Karolína Bohumínská (7.B) 
2. místo – Agáta Lázeňská (6.A) 
3. místo – Kateřina Šiková (6.A) 

školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce 8.-9. ročník 

1. místo – Radek Havránek (9.B) 
2. místo – Marek Bizík (9.B) 
3. místo – Filip Roubíček (9.B) 

okresní kolo olympiády v anglickém 
jazyce 6. a 7. třída 

12. místo –Karolína Bohumínská(7.B) 
19. místo - Agáta Lázeňská (6.A) 

okresní kolo olympiády v anglickém 
jazyce 8. a 9. třída 

14. místo – Marek Bizík (9.B) 
18. místo – radek Havránek (9.B) 

Okresní kolo vybíjené – žáci 5. tříd 1. místo 
Krajské kolo ve vybíjené – žáci 5. tříd 5. místo 
 
   
 

 olympiáda Aj – 3.r. 
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  olympiáda Aj – 5. r.  
 
 
 

          V letošním školním roce se žáci 9. tříd přihlásili do celostátní soutěže 
EUROREBUS. Je to tradiční vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně a gymnázií, 
která probíhá po celý rok. Soutěžní otázky vyžadují znalosti hlavně z oblasti 
geografie, historie, přírodopisu a společenských věd. Část z nich se také 
zaměřuje na aktuální společenské dění. Soutěž probíhá korespondenčně či 
elektronicky. Nejúspěšnější žáci se probojovali do krajského kola v Praze, kde 
soutěžilo 50 tříčlenných týmů. Celkově se naši žáci umístili na 20. místě a 
Helena Kmječová vyhrála v jednotlivém dílčím testu vstupenku do aquaparku.  
 
         Žáci 9. B se také zapojili do netradiční soutěže ke Světovému dni vody – 
Voda jako povolání. Vytvářeli různé výtvarné projekty a dokonce i vlastní 
deskovou hru. Mezi vybranými finalisty byly i dva týmy z naší školy, z níchž 
jeden tým ve složení Patrik Borner, Tomáš Plíhal a Marek bizík získali čestné 
uznání. 
 
          Třída 6. A se zapojila do soutěže „Lovci nebes“, jejímž provozovatelem 

je společnost Falcopredonum. Tři soutěžní úkoly žáci plnili v průběhu celého 

školního roku. V 1. kole odevzdali krmení pro lesní zvířata na zimu, ve 2. kole 

děti vyrobily ve školních dílnách ptačí budku a podmínkou splnění 3. kola bylo 

dokončení příběhu O krkavci libovolnou formou. Za splnění prvních dvou úkolů 

získala 6. A program Sovy a dravci zdarma. Za splnění všech tří úkolů s plným 

počtem bodů 30 jsme se umístili na I. místě. Celkem se zapojilo téměř 200 škol 

z celé ČR. Třída 6. A vyhrála třídenní pobyt v Horském hotelu Lesná v 

Krušných horách s dopravou, ubytováním, plnou penzí a bohatým programem 

plným her, výletů a samozřejmě zážitků s dravci ve školním roce 2016-17. 

 

 



 

 

25 

 Výroba budky 

 
 
 
 

            I letos si všichni žáci 9. tříd testováním v informatice ověřili svou úroveň 

znalostí a dovedností IT a obdrželi certifikáty IT Fitness test 2015 pro základní 

školy, které prokazují průměrnou až nadprůměrnou úroveň znalostí a dovedností 

v oblasti IT a připravenost ke studiu na střední škole. Museli prokázat základní 

znalost kancelářských programů, základy programování, vyhledávání informací 

na internetu, znalost sociálních sítí a bezpečné chování na internetu. 
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Příprava k prestižním zkouškám Cambridge English 

 

 

              Také ve školním roce 2015/2016 pokračovala naše škola ve spolupráci 

s Evropským centrem jazykových zkoušek, díky které měly děti možnost 

navštěvovat kurzy angličtiny Cambridge English a získat mezinárodní certifikát 

z angličtiny. 

 

             Kurzy probíhaly od konce října 2015 do června 2016. Celkový počet 

lekcí byl 30, o délce 60 minut. Po absolvování kurzu se žáci mohli přihlásit ke 

zkoušce KET nebo PET.  

 

 

O Evropském centru jazykových zkoušek a Jazykové škole Language 

Corner 
Evropské centrum jazykových zkoušek je akreditovaným partnerem Cambridge 

English Language Assessment s oprávněním pořádat zkoušky Cambridge 

English pro děti i dospělé z obecné i odborné angličtiny. Jazyková škola 

Language Corner již řadu let úspěšně připravuje své studenty na složení zkoušek 

a zajišťuje jim veškerý servis spojený s konáním zkoušek samotných. 
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Proč skládat zkoušky a připravovat se ke zkouškám? 

• složením zkoušky získávají děti mezinárodně uznávaný certifikát prokazující 

jejich jazykové znalosti 

• s certifikátem získávají děti výhody při přijímacím řízení a studiu na SŠ a VŠ 

• mezinárodní certifikát je jednou z podmínek při zájmu o studium v zahraničí 

• mezinárodní jazykový certifikát je vyžadován většinou zaměstnavatelů 

• děti získají motivaci k dalšímu studiu angličtiny a připravují se na své další 

životní zkoušky – přijímací řízení, maturitu a další jazykové zkoušky (např. 

Cambridge English: First – dříve nazývanou FCE) 
 
 
 
9. 4. Anglická knihovna 
 
              Žáci i v tomto školním roce využili možnosti půjčení anglických knih. 

Knihovna anglické literatury se nachází v kabinetu vyučujících anglického 

jazyka. K dispozici je více než 150 titulů různých úrovní obtížnosti od 200 do 

3000 slov od nakladatelství  Penguin Readers, Oxford, National Geographic 

learning, Macmillan, Young Eli readers a efuture Graded Comic Readers.  Jako 

každý rok se i letos  počet knih zvýšil.  
 
 
 
9. 5. Ročníkové práce žáků 9. tříd 
 
       Již několik let 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 ostatními spolužáky, rodiči a před 
komisí učitelů. Mají k dispozici veškerou techniku ve škole, čehož téměř všichni 
využívají. 
 
 
 
V letošním roce si žáci vybrali a zpracovali následující témata: 
 
 

9.A téma 

Natálie Bláhová Od Romea a Julie k West side story 

Daniela Cabrnochová Moje oblíbená kniha a její žánr 

Filip Čihák Krav Maga - zvláštní ocenění 

Tadeáš Diviš Pearl Harbor - zvláštní ocenění 
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Antonín Dubský Vyvraždění Slavníkovců 

Nikodém Dvořák Zvířecí vynálezy - zvláštní ocenění 

Lukáš Jankulár Nepohlavní rozmnožování 

Ladislav Kaval 
„Když zachráníš jeden život, zachráníš svět.“ Sir 
Nicholas Winton 

Kristýna Kostelecká Jak se žije obrům a trpaslíkům 

Nicole Kotková Aikido - zvláštní ocenění 

Eliška Marcínová Můj hudební koníček - zvláštní ocenění  

Nikola Maříková Co pro mne znamená literárně tvořit 

Renata Mergešová Voda jako rozpouštědlo - zvláštní ocenění 

Jiří Neuer Náš rodinný rozpočet 

Vojtěch Novotný English speaking countries 

Petr Nyhilč Chráněná území v obci Kamenice a blízkém okolí 

Kateřina Petrová Naše mýdlo umyje vaši špínu 

Michaela Polášková 
Obraz Karla Škréty Archanděl Rafael s malým 
Tobiášem 

Veronika Skružná Historie veslování a mého klubu 

Tereza Svobodová Lehká mozková dysfunkce u dětí, ADHD syndrom 

Anna Šantrůčková Francouzské reálie 

Richard Štěpán Nano svět 

Tereza Valnohová Co je kynologie 

Eliška Vokurková Moje oblíbená kniha a její žánr 

9.B  

Natálie Adamcová Výživa, Výživové trendy - zvláštní ocenění 

Hana Adámková Karel IV. 

Lucie Asníková Turistické atrakce vesmíru 

David Bárta Jaroslav Uhlíř – skladatel nejen pro děti 

Anna Beranová Pravoúhlý trojúhelník 

Marek Bizík 
Tři klasické problémy antické matematiky - zvláštní 
ocenění 

Patrik Borner Zlatý řez 

Marie Gazdová Společnost a sociálně patologické jevy 

Alice Hamplová Odkud slova původ vzala aneb malý jazykový zeměpis 

Radek Havránek Travel and Holidays 

Natálie Juklová Znepokojuje mě současná imigrační vlna 

Dominik Koder What would I do with 1.000.000$? 

Šimon Kokeš Profesní rodokmen naší rodiny 

Erik Kopanica Leonardo da Vinci 

Barbora Koppová „Ztracená generace“ v literatuře po 1. světové válce 

Jíří Langer Atomový útok na Hirošimu 
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Michal Malý Küche der Deutschspraching Ländern 

Karolína Ondrejková James Horner – neviditelný cestující z Titanicu 

Michal Patočka Organizace školního výletu 

Tomáš Plíhal Statistika ve grafech 

Filip Roubíček National parks in the USA 

Dominika Somrová Slavíci a co o nich víme 

Veronika 
Štumbauerová 

100 let před narozením Roalda Dahla 

Kateřina Vesecká Civilizační choroby 

Jaroslav Zeiska Uplatnění absolventů na trhu práce ČR 

9.C  

Pavel Dinh Hoang  Parkour&Freerunning 

Šimon Guryča Dub korkový 

Sára Hadariová Hasičský sport v ČR 

Adéla Chodová Můj hudební koníček 

Helena Kmječová Bohatí a chudí 

Tereza Kocmanová Mentální anorexie - zvláštní ocenění 

Hana Líznerová Náš region 

Michaela Malá Dark web 

Jan Maur Operace Barbarossa 

Vlastimil Medřický Vladislav Jagellonský 

Adam Mikuláš Sopky a sopečná činnost 

Petr Pelech Co pro mne znamená literárně tvořit 

Nikola Pichovcová Můj oblíbený autor – John Green 

Vojtěch Počta Wimbledon 

Štěpán Pořádek Breakdance 

Jakub Prchal Nejkrvavější operace 1. světové války 

Filip Říha Nejkrvavější operace 1. světové války 

Anežka Slavíková Vzduch a hoření látek 

Karel Starý Závislost na alkoholu 

Dominik Suchánek 
Kulturní a jazykové zajímavosti Japonska - zvláštní 
ocenění 

Natálie Šabaková Smart přístroje dnešní domácnosti 

Jan Vojník Postavení a pravomoce prezidenta České republiky 

Alžběta Vyštajnová Fyzika v kriminalistice 
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            Většina prací byla na velmi dobré úrovní, 11 žáků získalo zvláštní 
ocenění.  
 

 
 
 

 Marek Bizík 
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Dominik Suchánek 
 
 
 
 

10. 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 
  
        V polovině února strávilo 38 žáků ze 7. A a 7. B týden v Krušných horách 

na Bublavě. Cílem lyžařského kurzu bylo naučit děti technice sjezdového 

lyžování. Výuka probíhala ve čtyřech družstvech – 1. družstvo mělo 15 členů, 2. 

družstvo 13 členů, 3. družstvo 8 členů a 4. družstvo 2 členy (úplní začátečníci). 

Děti se v průběhu týdne seznámily s obloukem v pluhu, snožným obloukem, 

slalomovým obloukem, carvingovým obloukem, při večerních přednáškách 

potom s pohybem v horském terénu, první pomocí a lyžařskou výzbrojí a 

výstrojí. Na konci kurzu se konaly závody ve slalomu, kterých se účastnily 

úplně všechny děti. 
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Zážitkové kurzy 
 
       Již tradičně se žáci 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. 
 
       Děti se aktivně účastnily všech činností, které perfektně zvládly. Aktivity 
jsou tak rozmanité, že každé dítě se v nějakém ohledu uplatní a jeho zapojení je 
přínosné pro činnost celé skupiny. Celý kurz probíhal v příjemné atmosféře, ke 
které přispělo hezké počasí, krásná okolní příroda a trpělivý přístup lektorů. 
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Prevence šikany v 5. třídách 
 
            Žáci 5. tříd absolvovali již tradiční kurz prevence proti šikaně, kterou 

vedli zkušení lektoři Projektu Odyssea.   Formou her a scének se naučili poznat 

šikanu, vyzkoušeli si roli oběti i agresora. Na celém kurzu se mohli aktivně 

podílet, komunikovali, formulovali své myšlenky a sdíleli pocity.          
 

 

  aktivita během kurzu 

 
 
Preventivní kurz s Odysseou – 4. A 

 

         I v letošním školním roce se třída 4. A zúčastnila preventivního programu 

– Kurzu prevence šikany III pod vedením lektorů s Odyssey. Navázali jsme na 

předchozí kurzy a opět jsme si vyzkoušeli mnoho nových zajímavých aktivit, 

zaměřených na spolupráci ve třídě, komunikaci mezi sebou ale i na dodržování 

stanovených pravidel.  
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Výlety do Londýna  

          Na základě „Výzvy 56“ se v listopadu 2015 uskutečnil výjezd do Londýna 

s ubytováním v rodinách pro deset vybraných žáků devátých tříd. Tito žáci měli 

celý zájezd zdarma, vše bylo hrazeno z fondů EU.  

         Základem byla výuka angličtiny v britské škole. Dále prohlídka Londýna 

s odborným průvodcem a seznámení se s historickými a zajímavými místy. 

         V rámci výuky angličtiny jsme zajistili u cestovní kanceláře již tradiční 

zájezd do Anglie s ubytováním v hostitelských rodinách. V programu byla 

naplánována třídenní prohlídka Londýna, výlet do starobylého městečka 

Canterbury s nejstarší katedrálou a na Leeds Castle, a poslední den návštěva 

Brightonu.  

         Zájezd byl určen pro osmé a deváté třídy, aby si žáci vyzkoušeli a 

prohloubili nabyté jazykové znalosti v praktických situacích, seznámili se 

s historií Anglie přímo na místě a uvědomili si některé odlišnosti Anglie oproti 

České republice. Vše probíhalo za doprovodu zkušeného průvodce. 
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Mezinárodní spolupráce 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise 

a Evropská komise neodpovídá 

za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

  

 

 V rámci projektů Erasmus + a Výzva 

56 se v létě a na podzim loňského 

roku zúčastnilo několik učitelů 

anglického jazyka metodických 

kurzů ve Velké Británii. Jedním 

z cílů kurzů bylo navázání kontaktů 

se školami v zahraničí. A to se nám 

povedlo.  

Skupina sedmáků paní učitelky 

Šilerové zahájila spolupráci se 

španělskou Fray Pedro de Urbina 

High School v Miranda de Ebro, 

čtvrťáci paní učitelky Šímové se 

slovenskou ZŠ v Martině a páťáci, 

šesťáci a deváťáci paní učitelky 

Hradecké s tureckou  Ozel Esenler G. 

Nakipoglu Fatih Okulu  v Istanbulu, 

německou  Stadtteil Schule 

v Hamburgu a rumunskou Liceul 

Teoretic Dunare v Galati.      

                               

 Kameničtí žáci si před Vánocemi vyměnili vánoční přání a dopisy se stejně 

starými kamarády ve Španělsku, Turecku, Německu, Rumunsku a na Slovensku. 

Někteří se pozdravili přes Skype a vyzkoušeli si opravdovou anglickou 

konverzaci. Na jaře se žáci rozepsali o jarních prázdninách, lyžařském kurzu, o 
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českých legendách, oblíbeném zvířeti a vyměnili si velikonoční přání. Sedmáci 

zkusili natočit krátká videa, ve kterých popisují svým kamarádům ve Španělsku 

jejich typický školní den. Deváťáci poslali svým rumunským vrstevníkům 

prezentace v aplikaci Voki. 

              Žáci navázali nová přátelství, někteří si vyměnili emailové adresy a 

začali si dopisovat a hlavně všichni si vyzkoušeli angličtinu v praxi a zjistili, že 

jim to jde a baví je to. 

 

 

Christmas Hunt – angličtina hrou 

         V týdnu před vánočními prázdninami proběhla na naší škole soutěž „Big 

Christmas Hunt“, určená žákům 3. – 5. tříd. Žáci hledali ve škole a v přilehlém 

areálu vánoční obrázky, jejichž názvy zapisovali do kartiček. Kritéria byla počet 

a pravopisná správnost. A protože správných odpovědí se nám sešlo hodně, 

vítěze určil nakonec los. 

 

Anglické divadlo 

             V pondělí 6. června měli žáci 3. – 9. tříd možnost vidět přímo ve škole 

anglické divadlo. Během dopoledne proběhla tři představení. Pro 3. – 4. třídy 

“Jackie and the horrible family“, pro 5. – 7. třídy “Aliens save the planet“ a pro 

8. – 9. třídy “Murder at Wimbledon“. Divadlo bylo interaktivní a žáci zde mohli 

zužitkovat své dosavadní zkušenosti. 
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Výlet do Rakouska a Německa 

 

        Jazykově – vzdělávací zájezd se již třetím rokem konal v době před 

velikonočními prázdninami. Tentokrát jsme viděli město Mnichov, zámek 

Neuschwanstein, měli jsme domluvenou prohlídku BMW továrny a zámku, 

prošli jsme se v lyžařském středisku Berchtesgaden. Akce je pořádána pro žáky, 

kteří si zvolí jako druhý cizí jazyk němčinu, vždy je plně obsazena. 
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Itálie – výlet za odměnu 

 

               Konec školního roku zaklepal na dveře, my deváťáci musíme, ač 

nechtěně, začít někde jinde od začátku, a tak jsme si ještě společně zajeli na 

menší výlet do Itálie.  

 

             Od 13 -17.6. jsme objevovali italské památky. V úterý, po příjezdu, 

jsme si prošli romantické Benátky. Sice nám tento den počasí nepřálo a 

nekonečně pršelo, ale i tak zpáteční plavba na lodi proběhla za doprovodu 

sluníčka a my byli ohromeni krásou moře. Ve středu jsme se vydali do Pisy. 

Viděli jsme šikmou věž, s kterou jsme se tradičně vyfotili, jak se o ni opíráme. 

Prošli jsme si i další památky: katedrálu i Baptisterium a pak jsme jeli k moři. I 

když byly velké vlny a ze začátku to vypadalo, že se nevykoupeme, přesto nám 

to vyšlo. Večer jsme v hotelu ještě podnikli pozdní koupání v bazénu a byli jsme 

naprosto spokojeni. Poslední den, a to čtvrtek, nám výlet končil prohlídkou 

Říma, mj. ohromného Colosea, Fora Romana, Fontany di Trevi, Piazza Navony, 

Benátského či Španělského náměstí, Andělského hradu a Vatikánu. Bylo takové 

teplo, že jsme se někteří i trochu spálili.  

 

               I když máme v nohách nachozeno několik desítek kilometrů a z 

autobusu nás bolí každá část našeho těla, byl to nezapomenutelný výlet, který 

jsme si užili všichni naplno. Devět let jsme, po boku těm nejlepším lidem, 

zakončili společně „po italsku“, a teď pro nás bude ještě těžší odejít.. 

(Tereza Svobodová, žákyně 9.A) 
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Plavecký výcvik 2. a 3. tříd   

              Plavání bylo organizováno pro oba dva ročníky v délce celkem 40 

výukových hodin a tentokrát jsme využili dva plavecké bazény. Druhé třídy 

jezdily do bazénu Na Fialce v Říčanech a třetí třídy tradičně do Benešova.  
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Bruslení 

 

           V zimních měsících jsme využili nabídky zimního stadionu ve Velkých 

Popovicích a téměř všechny třídy absolvovaly bruslení. Velkou výhodou byla 

přítomnost instruktorů, kteří žákům pomohli zdokonalit se v technice bruslení, 

ukázali různé techniky a hry. Bylo to velmi zajímavé zpestření hodin tělesné 

výchovy. 

 

 
 
 

 

Sportovní kurz pro žáky 3. tříd 

 

                Žáci 3. tříd se zúčastnili čtyřdenního sportovního kurzu ve středisku 

Březová u Třebíče. Hlavním programem tohoto kurzu jsou tzv. adrenalinové 

sporty, které jsou přizpůsobené věku dětí. Lezlo se na lanech vysoko nad zemí, 

děti si také vyzkoušely horolezeckou stěnu. Projely se na koních, zahrály si 

airsoft, promočily se při námořní bitvě na raftech a zatančily si na diskotéce.                   

Kromě těchto aktivit se děti naučily nové hry, které si mohou zahrát i doma.  
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 lezecká stěna 
 
 
 

Den orientačního běhu 

 

              Ve spolupráci s Orientačním klubem Kamenice proběhla zejména 

v hodinách tělesné výchovy osvěta o orientačním běhu. Žáci zúčastněných tříd si 

vyzkoušeli i malý okruh (cca 1 km) s 10 kontrolami v okolí školy. Nikdo se 

neztratil, jen výjimečně účastníci minuli nějakou kontrolu!  

 

 

 
 

 

Exkurze na Pražský hrad 

 

              První větší exkurzi, kterou podnikly třídy 4. A a 4. B byla exkurze na 

Pražský hrad. Zde si žáci prohlédli Vladislavský sál i s kopiemi korunovačních 
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klenotů, podzemní výstavní prostory, Chrám svatého Víta, Zlatou uličku a 

Daliborku. Viděli dvakrát střídání stráží – z toho jedno slavnostní i s hradní 

hudbou a to vše v doprovodu profesionální průvodkyně, která dětem vše 

vysvětlila. 

 

 
 

 
 
 

Přednášky Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce pro 

děti z osmých a devátých tříd  

 

             Děti z osmých a devátých tříd si vyslechly zajímavé prezentace a 

zapojily se do diskuze na téma zahraniční rozvojová spolupráce, zahraniční 

humanitární pomoc a humanitární pomoc v ČR, pomoc při povodních v roce 

2013 a plány na prevenci katastrof v obcích/městech ČR. 

Našim milým průvodkyním (Michaele Stachové, Petře Nedbálkové, Kamile 

Šimkové) děkujeme, bylo to velice poučné a inspirující. 

 

 

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách 

  

            Vybraný film zhlédli pozorní a vnímaví žáci všech tří devátých tříd 18. 

11. 2015. Součástí se stala i poutavá beseda s paní učitelkou Drahomírou 

Hladíkovou, která zavzpomínala na 60. léta 20. stol. Někteří žáci si připravili 

zajímavé prezentace a referáty o roce 1968, Janu Palachovi i o zdejší oběti 

srpnových dnů F. Novákovi ze Želivce. 
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            Na tuto akci navázala výstava NAŠE OKUPACE 1968 A CO BYLO 

DÁL V NAŠÍ OBCI A OKOLÍ, kterou připravili žáci 9. A a B ve vestibulu školy 

v rámci hodin dějepisu a českého jazyka.  

 

 

Vodní ptáci – interaktivní beseda 

 

               Celá škola postupně zhlédla nový vzdělávací pořad o vybraných 

druzích ptáků, jejichž život je svázán s vodou. Povídání bylo doprovázeno 

promítáním videí z jejich života a ukázkami živých ochočených jedinců.  

 

 
 

 

Hanin kufřík a beseda k holocaustu 

            V dubnu 2016 navštívili žáci 9. tříd Vzdělávací a kulturní centrum 

Židovského muzea v Praze, aby si rozšířili své znalosti o holocaustu. Nejprve 

vyslechli krátkou přednášku a potom si vyzkoušeli jako skupinovou práci 

zajímavou aktivitu pod názvem „Hanin kufřík“. Koncepce projektu vycházela z 

knihy Karen Levinové: Hanin kufřík. Příběh dívky, která se nevrátila.  

             Přestože se program nezabýval přímo osudy hlavní hrdinky zmiňované 

knihy, žáci měli možnost samostatně dohledávat informace v dokumentech a 

seznámit se s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čechy a Morava za 2. 

světové války. Po vyplnění pracovního listu prezentovali získané informace 

ostatním spolužákům. Velkým přínosem a nezapomenutelným setkáním pro 
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všechny zúčastněné byla beseda s obdivuhodně vitální paní Doris 

Grozdanovičovou (nar. 7. 4. 1926), pamětnicí holocaustu. Závěr exkurze byl 

věnován návštěvě Staronové a Pinkasovy synagogy i Starého židovského 

hřbitova. Všemi lektory, průvodci i pamětníci byli naši žáci velmi chváleni nejen 

za vynikající znalosti, ale především za velkou míru empatie a za opravdový 

zájem, který projevili. 

 

 

 

 

Dopravní výchova pro žáky 3. tříd 

       

               V současné době je důležité, aby se děti uměly pohybovat na silnici, 

znaly základní pravidla silničního provozu, věděly, co patří k povinné výbavě 

cyklisty atd.  

Proto jsme využili nabídky Policejního muzea v Praze a objednali jsme si 

prohlídku muzea a také naučný pořad Kolo tety Berty. Děti se zde zábavnou 

formou seznámily se vším, co potřebují znát při jízdě na kole, na co si dávat 

pozor, s čím předem počítat. Nejzajímavější částí prohlídky muzea byl vozový 

park, který nadchl především chlapce. 
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 vozový park v muzeu 
 
 

 

Ekocentrum Vlašim 

 

           Již tradičně se žáci 2. až 6. tříd zúčastňují velmi kvalitních pořadů 

v ekocentru ve Vlašimi, které jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání. 

Přehled jednotlivých typů je uveden v tabulce. 

 

 

 “Jak krtek ke kalhotkám přišel” 
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Chemie v praxi 

 

          V hodinách chemie si žáci zkoušejí jednodušší postupy při laboratorních 

pracích. Učebna chemie je dobře vybavena, umožňuje samostatnou práci 

s laboratorním nádobím pro každého žáka.  

   

          

 

 

Preventivní pořad „Nenech se ovládat“ 

 

             Všichni žáci 2. stupně se účastnili pořadu - Nenech se ovládnout, který 

byl pokračováním programu - Když chceš, tak to dokážeš. V rámci tohoto 

projektu, který nabízí Radoslav Banga, si žáci poslechli pár písniček, ale 

především byli motivováni k smysluplnému životu. Radek Banga se jim snažil 

na příbězích vysvětlit důležitost rozumného hospodaření s penězi, výběru 

povolání a aktivnímu směřování ke svému cíli.  
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Protidrogový vlak 

 

             Některé třídy 2. stupně se zúčastnily preventivního programu pro žáky, 

byl to speciálně upravený poštovní vlak, který putuje po českých i německých 

městech a kde bylo možné sledovat prostředí drogově závislých teenagerů. 

Program byl pro žáky velmi působivý, v příštím roce plánujeme, že se programu 

zúčastní i ostatní žáci.  

 

„Dne 12. 1. 2016 jsme se se třídou 9. B vypravili na preventivní akci jménem „ 

Protidrogový vlak “. Očekávala jsem nudnou přednášku se stále opakující se 

větou: Drogy jsou špatné! Ale zmýlila jsem se! Po vstupu do vlaku na nádraží v 

Dejvicích, se na plátně objevila pro mne fascinující postava v černé kápi, která 

byla pohlcena ve tmě rouškou tajemství. Tato osoba vyprávěla svůj otřesný 

příběh plný bolesti, trápení a osudových rozhodnutí. Po pár slovech jsem 

poznala, že již nepatří mezi nás, mezi živé osoby. Říkal, že nechce, aby jeho 

příběh kdokoliv opakoval a kdokoliv se s takovouto osobou jako byl on sám, 

kdy setkal. Jeho slova byla velice působivá a já osobně jsem je poslouchala a ani 

nedutala. Atmosféra, pocity vyvolané tímto místem a má vlastní představivost 

mi nedovolovala cokoliv říct. Jediné co jsem chtěla, bylo znát informace. Přímo 

jsem po nich dychtila. 

Začalo to pouhou cigaretou 3 mladých dívek, z nichž se jedna zamilovala do 

nesprávného chlapce - prodejce drog. Sám je také bral a nabízel je i své dívce. 

Nejhorší bylo, že pod vlivem drog sedli i za volant. Jak to asi mohlo dopadnout? 

Havarovali, zemřel nevinný motocyklista, jedna z dívek přišla o oko a řidiče 

zavřeli na 4 roky. 

Nákup drog není levná věc, absťák je nesnesitelný a peníze došly. Takže 

nakonec kradli, přepadávali a zamilovaná dívka se stala lehkou, prodejnou 

ženou. Pak došlo i na těhotenství a nemoc žloutenku typu C. Díky své 

kamarádce a nenarozenému dítěti našla zamilovaná dívka sílu se léčit. Svému 

milému však nedovedla pomoci, ten se nakonec předávkoval a zemřel. 

Podle mého názoru by tohle měl vidět každý! Cestou domů jsem dlouhou dobu 

dumala, co se vlastně stalo, kde jsem byla a co jsem se dozvěděla. Byl to 

opravdu hluboký zážitek!“ 

(Hana Adámková, 9.B) 
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 6. B u vlaku v Dejvicích 
 

 

 

Pasování na čtenáře v 1. třídách 
 

            Žáci prvních tříd celý rok pilně pracovali a učili se. Při jejich cestě je 

bedlivě sledovat i král Ota První. A protože překonali všechny překážky a 

zdolali všechny "písmenkové hory", sám král za nimi přišel do třídy, a to i se 

svoji družinou – žáci 9. ročníku, a pasoval je na čtenáře. Za odměnu za svoji 

celoroční píli každý dostal diplom a šerpu čtenáře. Ale ještě větší odměnou za 

jejich práci jim je to, že nyní si již můžou jakoukoliv knížku přečíst sami. 
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Předvánoční exkurze do svíčkárny v Šestajovicích 

 

           Ve svíčkárně si děti mohly prohlédnout postup při výrobě svíček a 

následně si vlastní svíčku obarvit v připravených barevných lázních dle své 

fantazie. Pracovníci svíčkárny pomohli dětem svíčku pěkně zabalit a do 

dárkového balíčku si děti mohly nasypat barevnou koupelovou sůl. Zároveň si 

děti nalily rozehřátý vosk do ořechové skořápky a tím si vyrobily plovoucí 

svíčku. Celá akce příjemně přispěla k předvánoční atmosféře. 
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Exkurze do České televize 

               Mnozí z rodičů se aktivně zapojují do činnosti tříd. Je to většinou 

přínosné, neboť maminky „obstarají“ zajímavou akci, pomohou při organizaci 

pedagogům a poznají blíže spolužáky, o kterých jejich dítě doma vypráví. Paní 

Matulová s pomocí paní Strádové zařídila třeťákům zajímavou exkurzi do České 

televize. Děti byly přímo u natáčení... 
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Další akce 
 
                                                      

Typ akce    Zúčastněné 
třídy 

Lyžařský výcvik základní kurz sjezdového lyžování Bublava 7. ABC 

   

Plavecký výcvik Bazén Benešov 3. ročníky 

 Bazén Na Fialce 2. ročníky 

   

Výlety, sport Sportovní centrum Březová 3. ABC 

 Pochod Posázavím dobrovolníci 

 Výlet Liberec 4. AB 

 Jizerské hory 6. AB 

 Máchovo jezero 5. AB 

 Organizace šachového turnaje  
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 Okresní a krajské kolo ve vybíjené 5. tř. 

 Park Mirakulum 2. A 

Zahraniční  Advent v Drážďanech Výběr žáků 

výjezdy Velká Británie 9. ABC 

 Londýn – výzva 56 – výběr 10 ti žáků 9. ABC 

 Bavorsko Výběr žáků 

 Itálie - poznávací 9. ABC 

   

Vystoupení žáků Kamenické pískání dobrovolníci 

 Školní akademie všichni 

   

Divadlo, Elektrická puma 2. stupeň 

film, koncert Film a beseda o N. Wintonovi 2. stupeň 

 Krysáci 1. - 3. třídy 

 Pinocchio 3. – 4. třídy 

 Strakaté bajky 1. - 5. třídy 

 Prevence Radka Bangy 2. stupeň 

 Staré pověsti české 3. – 5. třída 

 Labutí pohádka 3. – 5. třída 

 Přemyslovská knížata - Pernštejni 7. – 9. třída 

 Přemyslovští králové - Pernštejni 7. – 9. třída 

 Divadlo v Dlouhé 5. ABC, 6.AB 

 Národní divadlo – večerní představení 9. ABC 

 Stavovské divadlo – večerní představení 9. ABC 

   

Besedy Normální je nekouřit 6. AB 

 Bolest jménem šikana- beseda 7. AB 

 Partnerství a vztahy 8. AB 

 Sex, AIDS a vztahy - beseda 9. ABC 

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

 Beseda s preventistou Policie 5. ABC 

 Beseda v Policejním muzeu – Kolo tety Berty 3. ABC 

 Zahraniční rozvojová pomoc - Diakonie 9. třídy 

 Mimořádné události u nás i ve světě - Diakonie 8. třídy 

 Interaktivní beseda Vodní ptáci Všichni žáci 

   

Exkurze zážitkové kurzy 5. – 6. třídy 

 ekocentrum Vlašim – Ekohrátky  2. ABC 

 ekocentrum Vlašim – Od zrnka k bochníku  3. AB 
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 ekocentrum Vlašim – Jak krtek ke kalhotkám přišel  4. ABC 

 ekocentrum Vlašim – Cesta za papírem  5. AB 

 ekocentrum Vlašim – Jak chutná prales 6. AB 

 Exkurze Pražský hrad 4. AB 

 Exkurze Říp 4. AB 

   

      
   

 
10. 1.   Školní projekty 
 
          V tomto školním roce probíhalo několik drobných i větších projektů.  
Některé byly organizovány pro celou školu, jiné probíhaly v jednotlivých 
třídách. 
 
Žákovský parlament 
 
              Ve škole vznikl v říjnu 2015 koordinační tým čtyř učitelek, jehož cílem 

bylo napomoci vzniku a činnosti žákovského parlamentu /ŽP/.  

Cíle ŽP byly vymezeny takto: 

ŽP je institucí všech žáků školy, jeho členy jsou volení zástupci – 2 z každé 

třídy 

Jeho hlavními činnostmi jsou: 

- předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky a náměty ze 

tříd, dění ve škole...) 

- komunikace s vedením školy a s učiteli (o třecích plochách, společných cílech) 

- realizace vlastních projektů (vedoucích ke zlepšení klimatu školy) 

- interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuse, aktivní  

naslouchání, dělení úkolů, prezentační dovednosti...) 

- realizace "parlamentních aktivit" (volby, rozdělení rolí, formulace pravidel, 

propagace činnosti...)   

 

            Pro podporu této myšlenky se podařilo postupně získat většinu 

pedagogického sboru. Na 28. ledna byl připraven projekt   - Parlamentní den, 

v jehož  závěru proběhly ve třídách volby členů ŽP. Ti pak byli oficiálně 

jmenováni do funkce a do rukou vedení školy složili slib a podepsali  smlouvu 

mezi členem parlamentu a vedením školy. 

 

            Po prvním slavnostním zasedání ŽP  ZŠ Kamenice se parlament scházel 

1x za měsíc a dle potřeby. Kromě „seznamovacích“ her  si společně s 

koordinátory „ parlamenťáci“ vyjasňovali  témata, která může  parlament řešit. 

Využili  k tomu i názory spolužáků, jež vyjádřili písemně při „parlamentním“ 

dnu. Jako první se zaměřili se na skladbu jídelníčku  ve školní jídelně a řešení 

připomínek k provozu školních WC, spolupracovali s vedoucí školní jídelny a 
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panem školníkem. ŽP zorganizoval i dvě akce –  tzv. Barevné Velikonoce a 

diskotéku v poslední školní den. Dařilo se i přenášet informace z jednání ŽP do 

tříd a opačným směrem. Činnost ŽP se dobře rozběhla. 
 
 
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 Vlastivědná vycházka - Panská skála 
1.B 

Exkurze Čapí hnízdo 
1.C 
2.A 

Vlastivědná vycházka – rozhledna Ládví 
2.B 
2.C Vlastivědná vycházka do okolí 
3.A 

Sportovní pobyt v Březové 3.B 
3.C 
4.A 

Exkurze Říp 
4.B 
5.A 

Technické muzeum v Praze – Bydleme zdravě, půjde to hravě 5.B 
5.C 
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Starší žáci vybírali z této nabídky: 
 
 

6. ročník  
6. A Recyklace očima mladého vědce 
6. B Od věku sloužím člověku – Národní zemědělské muzeum 
   

 

                 
 

7. ročník Hlavní téma: VODA A PŮDA 
Voda pro život Pořady ekocentra při Muzeu v Říčanech 
 
 

     
   
 
 
 
 
                                    

8. ročník 
Hlavní téma: ČLOVĚK A VZDUCH 

Ch pokusy Záhada Gibraltaru 
 Ekotechnické muzeum Praha 
Spalovna Malešice Exkurze do spalovny odpradů, využití energie ze spalovny 
 
 
 
 

9. ročník Hlavní téma: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 
Ukázka + beseda Hybridní technologie při výrobě aut 
beseda Úsporné bydlení 
Exkurze Putování za trilobity 
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Projekt – Ovoce do škol - Ochutnávka ovoce a zeleniny 

 

           Nemůžeme opomenout ani zdravou výživu – v rámci akce „Ovoce do 

škol“ žáci 1. stupně měli možnost ochutnávat nejrůznější exotické druhy ovoce a 

zeleniny.  

 

 
 
 

 

Projektový jablkový den (pečení, jablečného závinu, příprava ovocného salátu, 

práce ve skupinách – co víme o jablkách, jabloních…) 

 

               Na podzim se češe ovoce, všude je spousta jablek, a proto i žáci 3. tříd 

absolvovali projektový den s jablky. 

               Nejprve si přečetli pohádku O jabloňové panně, potom si říkali, co 

všechno ví o jablkách, děti kreslily a vybarvovaly, vyhledávaly v textu 

zajímavosti o jablkách a doplňovaly křížovku. Další hodinu některé děti 

připravovaly a pekly jablečný závin a jiné míchaly ovocný salát. Nakonec si 

štrůdl i salát rozdělily a snědly.  
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Den pokusů 

 

             I tato aktivita byla připravena pro žáky 3. třídy v rámci prvouky. Jeden 

pokus měl dokázat, že teplá voda je lehčí než studená, při druhém měla 

vybuchovat sopka, jiná skupina měla vytvořit malý vodotrysk,  další měla 

připravit podmínky pro vytváření krápníků z koncentrovaného roztoku vody a 

cukru nebo vody a soli, a nakonec všichni vytvořili malý dešťový obláček.  

               

Všechny pokusy se podařily, děti pečlivě pracovaly, přitom se bavily a určitě si i 

něco zapamatovaly. 
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 Projekt Podzim v lese 

 

V pátek 6. 11. se děti z 1. A vypravily na dvě vyučovací hodiny do 

nedalekého lesa. Cílem bylo doplnit si a vyzkoušet své poznatky získané při 

hodinách prvouky. V neposlední řadě si také užít nádherný podzimní všemi 

barvami a sluncem prozářený les.   

Děti pracovaly ve skupinách. Poznávaly stromy, stavěly lesní domečky, 

úkryty a nakonec se snažily obstát v soutěži o největší list.  

Podobný projekt absolvovaly i jiné třídy, např. 2. C. 

 

 1.A v lese 
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  2. C při hře v lese 

 

Projektový den - Obilí 

               Žáci 2. C absolvovali jednodenní projekt Obilí. Prozkoumávali zrní i  

mouku - očima, čichem, hmatem, chutí. Četli si pohádku Kuřátko a obilí a 

upekli si bublaninu s borůvkami.  
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Čtenářské dílny 

 

              Napříč všemi třídami u nás ve škole probíhají tzv. čtenářské dílny. Děti 

si v nich aktivně procvičují nejen tiché čtení, ale i čtení s přednesem, dramatizují 

a pracují se zajímavými pracovními listy. Těmito metodickými postupy se děti 

mají především motivovat. Součástí vedení ke čtenářství jsou i divadla, která 

naše děti ve spolupráci s Kulturním střediskem navštěvují. 

  
 

Čtenářské dílny s rodiči 

 

         Žáci 1. C úspěšně navázali úzkou spolupráci s rodiči v rámci čtenářský 

dílen, kdy maminky dětem předčítaly ukázku z vybrané dětské knihy. Následně 

si společně o knížce (autorovi, ilustrátorovi) a úryvku povídali, plnili různé 

úkoly, hráli hry a o všem si vedli záznam. Děti se tak nenásilnou formou 

seznámili s dětskou beletrií a různými žánry. Tato spolupráce byla rodiči i dětmi 

vnímána velmi pozitivně.  
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Den domácích mazlíčků 

 

                Poslední vyučovací týden si  třída 3. C „obzvláštnila“ přítomností  

domácích mazlíčků. Některá zvířátka mohla „přijít“ s  rodiči jen před školu, jako 

pejsci a kočky, jiná byla s dětmi ve třídě. Byla to nejen morčata a myšky, ale i  

gekončík noční a beta bojovná. 

 

                   

 

Etická výchova                                 

 

Motto: 

D  í  t ě 

Je-li káráno, naučí se odsuzovat. 

Žije-li v nepřátelství, naučí se útočit. 

Žije-li v posměchu, naučí se vyhýbavosti. 
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Ale 

Žije-li v povzbuzování, naučí se smělosti. 

Žije-li v toleranci, naučí se trpělivosti. 

Žije-li s pochvalou, naučí se oceňovat. 

Žije-li v poctivosti, naučí se spravedlnosti. 

Žije-li v bezpečí, naučí se věřit. 

Je-li přijímáno a obklopeno přátelstvím, 

naučí se ve světě hledat lásku. 

                    

                Naše škola byla jednou z vlaštovek, která zavedla etickou výchovu jako 

samostatný předmět. Jejím cílem je spolupráce a vzájemná pomoc žáků mezi 

sebou, učitelů a žáků, rodičů a školy, rodiny a společnosti, všech lidí „dobré 

vůle“. Existuje-li cesta prevence agrese, násilí, hrubosti, šikany, rizikového 

chování, pak je to zde. Naši žáci nejsou jiní než v ostatních základních školách. 

Ale protože se celý pedagogický sbor shodl na zásadách etické výchovy 

a v jejím duchu i na přístupu k žákům, vládne u nás pohoda, přátelská 

atmosféra a bezpečí.  
 

            V současné době vyučujeme etickou výchovu jako samostatný předmět 

v 6. ročnících, ve všech třídách je zařazena do rozvrhu třídnická hodina, jejíž 

náplní je rovněž etická výchova, dále je součástí občanské výchovy a vlastně 

prostupuje všechny předměty a všechny hodiny.  Z praxe vyplývá, že vlastně 

nejlépe vychováváme, když nevychováváme, ale jsme dobrými vzory. A to u 

nás ve škole rozhodně platí. 

              

             Kromě běžných témat etické výchovy jako je – komunikace, pozitivní 

hodnocení sama sebe i druhých, tvořivost, etiketa, vyjádření a komunikace citů, 

empatie, asertivita, reálné vzory, spolupráce, pomoc, přátelství a komplexní 

prosociálnost, zařazujeme do výchovy i různé projekty, kterými právě většina 

uvedených témat nenásilně prolíná. 

 

           Připomenu některé z nich - např. velmi zdařilý projekt- Hledáme 

elegantní Česko, kdy jsme si netradičním způsobem připomněli vznik 

samostatného Československa. Protože máme na co navazovat. Je třeba pečovat 

o to nejlepší, co uměla tato země a její lidé. V rámci třídnických hodin a etické 

výchovy jsme se zaměřili na noblesní, ušlechtilé chování dam a džentlmenů. 

Přitom oblečení je důležitým symbolem dějin. Vypovídá mnohé o jeho nositeli i 

o době, ve které žije. Navíc kvalitní věc vydrží dlouho a je stále krásná. 
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Nemusíme se stát otroky nadměrné spotřeby. Proto žáci i učitelé prohledávali a 

otevírali staré skříně svých prababiček a hledali v nich skutečné poklady.  

                Zabývali jsme se také vybraným stolováním a péčí o kulturu těla. 

V době předvánočních besídek jsme uspořádali módní přehlídku ve stylu 

vintage, který ctí historii a myslí přitom na ekologický přístup k naší planetě 

Zemi. Předvedli jsme i dobovou hudbu a tance. Nejaktivnější žák  a třídy dostali 

jako poděkování medové dorty. K eleganci neoddělitelně patří zdravý vzhled, 

který dosáhneme jedině prostřednictvím zdravého životního stylu - dostatek 

pohybu a zdravé stravy. To není úkol jednorázový, nýbrž dlouhodobý. Změna 

životního stylu byla také jedním z našich cílů. 

 

           Vzhledem k tomu, že se akce líbila, vzešel od diváků nápad, nafotit 

předváděné modely a vydat kalendář na příští kalendářní rok a přispět tak ke 

zviditelnění naší školy. 

 

           Dále bych zmínila také úspěšný projekt, v rámci třídnických hodin, 

spolupráce žáků 9. tříd s prvňáčky. Žáci 9. ročníků pravidelně navštěvovali své 

malé kamarády a společně tvořili, četli, hráli si, dávali si dárečky a vzájemně se 

obohacovali. Na závěr se společně účastnili malé slavnosti“ Pasování na 

čtenáře“. 

             

            Podobná spolupráce fungovala i se školní družinou, kdy žáci i učitelé 2. 

stupně organizovali akce pro družinu – např. besedu – Svět je krásný- o 

poznávání světa a cestování či seznámení s koutkem přírody nebo akce žáků  

ekotýmu, kdy informovali malé spolužáky o své činnosti, přitom si mohli 

pohladit křečky či hady. 

 

            Všechny naše aktivity a snažení směřují k tomu, že z našich žáků 

chceme vychovat osobnosti, které budou tvůrci kvalitní kultury, budou zvládat 

umění žít, budou vyznávat sociální hodnoty a zároveň budeme pyšní na to, že 

jsou to právě žáci naší školy!  

                  

(Blanka Olejníčková, učitelka etické výchovy) 
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Projekt spolupráce 1. a 9. tříd  

                Nejstarší a nejmladší spolužáci ve škole toho mají na první pohled 

společného velmi málo. Ale zdání trochu klame, protože spolupráce mezi 1. a 9. 

třídami se nám osvědčila. Ti mladší se lépe vžívají do své nové role – žáka 

základní školy a ti starší se učí zodpovědnosti, trpělivosti a spolupráci. Po celý 

školní rok probíhalo několik společných akcí, které začaly hned první školní den 

společným příchodem do školy. Z dalších společných akcí to třeba byla výroba 

draků, společné čtení, pasování čtenářů a mnoho dalšího.  

 Společná výroba draků 
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 lepení květináčů 

 

 první školní den 
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11. Evropské granty a projekty 
 
11. 1. Projekt Spirála 
 
              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.  
 
             U tohoto projektu je nutná tzv. udržitelnost projektu, každý rok je nutné 
odevzdat monitorovací zprávu o udržitelnosti. Tento školní rok je to naposledy.  
 
Náš projekt sestával ze čtyř vzájemně propojených a navazujících aktivit: 

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

cílem bylo 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 

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 byla 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 
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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. 
 
 
 
11. 2. Projekt Paprsek 
 
         Od června 2011 jsme plnili 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. Učitelé vytvářeli sady materiálů, které jsou 
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 
vytvářeli sady materiálů do výuky. 
 
 

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.  
 

U tohoto projektu není nutná udržitelnost, byl koncipován jako jednorázový. 
 
  
 
11. 3. Projekt Cesta      
  
        Od dubna 2013 do prosince 2014 jsme plnili projekt z druhého kola 
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projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Cesta k lepší 
budoucnosti. Projekt měl několik aktivit: 
 

1. Podpora 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.  
 

2. Tvorba školního informačního systému, který vytvořil pracovní a výukové 
prostředí pro žáky i učitele. Tento informační systém pro nás vyvinul 
partner v projektu Smíchovská střední škola a je v provozu od října 2014.  
 

 
3. Výuka v angličtině pro žáky 9. tříd – pro školní rok 2013/2014 vznikl 

nový volitelný předmět, který kombinoval dějepis a zeměpis s 
angličtinou. Žáci vytvářeli materiály o historii a zajímavostech 
Kamenicka v anglickém jazyce. Tato aktivita byla pouze jednoroční a 
skončila v červnu 2014.  
 

 

Celý tento projekt byl ukončen v prosinci 2014 a jeho hodnota byla 2,3 milionů 
korun. Mimo všech popsaných aktivit, které byly žákům hrazeny, byly 
nakoupeny 4 interaktivní tabule a 14 notebooků pro pedagogy.  
U tohoto projektu se nepočítá s udržitelností. 
 
 
11. 4. Projekt Inspirace 
 
       Po celý školní rok 2014/2015 jsme plnili projekt z výzvy č. 51 – Dotkněte 
se inspirace, kde jsme byli partnerem. Projekt byl zaměřen na práci s tablety, 20 
pedagogů získalo tablet a k němu sadu školení a workshopů, kde se naučili 
tablet využívat. Na závěr každý učitel zpracoval konkrétní práci s využitím 
tabletu ve výuce.  
 
       Díky tomuto projektu jsou již všichni učitelé na naší škole vybaveni 
notebookem nebo tabletem.  
 
 
 
11. 5. Projekt Erasmus+ 
 

          Naše škola získala grant v programu Erasmus+ KA1 a díky tomuto grantu 

se 6 učitelů anglického jazyka zúčastnilo v době letních prázdnin 2015 

dvoutýdenního jazykově metodického kurzu ve Velké Británii v rámci projektu 

Inovace pro kvalitní výuku angličtiny.   
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Mgr. Květa Šímová a Mgr. Helena Prokopíková se zúčastnily  kurzu  

Language&Methodology Refresher (Young Learners) ve škole Bell v 

Cambridge. Mgr.Kamila Šilerová jela na kurz Language&Methodology 

Refresher (Secondary) do školy Bell v Cambridge. Mgr. Lenka Pikorová, Mgr. 

Lenka Hradecká a Mgr. Věra Brtnová se zúčastnily kurzu Methodology and 

Language for Secondary Teachers ve škole Pilgrims v Canterbury.  

11. 6. Projekt Výzva 56 

          V tomto školním roce jsme získali evropský grant z Výzvy 56, který jsme 

zaměřili na podporu čtenářství, výjezd skupiny žáků do Velké Británie a 

jazykové kompetence učitelů. Grant byl krátkodobý, musel být splněn od září do 

prosince 2015.  

          Deset vybraných žáků se tak mohlo podívat do Londýna, kde byla 

součástí i krátkodobá výuka jazyku, žáci si tak mohli procvičit konverzaci 

s rodilými mluvčími. Byli ubytováni v rodinách a program byl velmi pestrý. Pro 

žáky byl celý pobyt zdarma, proto došlo k pečlivému výběru, kdo vlastně 

pojede.  

           Na podzim vyjeli také 4 učitelé na zahraniční vzdělávací pobyt – paní 

učitelky Šímová, Hradecká a Šilerová odjely do Velké Británie, paní učitelka 

Brtnová do Německa. Pobyt trval 2 týdny a součástí byla intenzivní výuka 

jazyka.  

          Poslední součástí projektu byly čtenářské dílny pro žáky a s tím 

související nákup knih do tříd. Celkem jsme pořídili téměř 500 nových knih a 

věřím, že jsme tím přispěli ke zvýšení zájmu o čtení. 

             Učitelé českého jazyka na 1. i 2. stupni absolvovali školení k výuce 

dílen čtení, byly zpracovány tematické plány pro 2. – 9. ročník, zakoupeny nové 

knihy a zřízeny třídní knihovny, bylo odučeno minimálně 10 čtenářských dílen 

v ročníku a zpracovány hodnotící zprávy.  

 

              Dílny čtení jsou u dětí i učitelů oblíbené, žáci respektují pravidla dílny, 

náš cíl přimět děti k větší čtenářské aktivitě, rozvíjet vědomé čtenářství a 

vytvářet kladný vztah k vlastní četbě, či je motivovat pro celoživotní učení se 

dařilo u řady dětí naplňovat. V dílnách čtení žáci pravidelně četli souvislé 

beletristické texty, přemýšleli, hovořili a psali o nich. Myšlenkový základ práce 

pochází z materiálů RWCT, byl však doplňován o další praktické detaily. 

V předmětové komisi ČJ řešíme, jak lépe sladit potřebnou četnost čtenářských 

dílen s dotací vyučovacích hodin literární výchově na 2. st. ZŠ a se ŠVP a jak 
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bez velkého a časově náročného přestavování nábytku zajistit klidnou a 

důstojnou atmosféru při individuálním čtení a při prezentaci čtenářských reakcí 

v kruhu. Věříme, že i toto vyřeší budoucí nástavba naší školy a tím více prostoru 

pro takovéto aktivity.  

Tento grant byl také jednorázový. 

11. 7. Projekt Výzva 57 

         Ve stejném období probíhal i tento velmi specifický a krátkodobý grant, 

díky němuž jsme získali nové vybavení školní dílny. Žáci obecně chodí velmi 

rádi do dílny, ale po nákupu nového vybavení se jejich zájem o tento předmět 

ještě zvýšil a je vidět, že pracují s velkou chutí.  

 

 
12  . Prevence ve škole 
 
        Funkci koordinátora prevence negativních jevů vykonává 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. 
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13. 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 2 měsíce, či přímo s vyučujícím po předběžné dohodě. 
  
            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.  
 

 
 
          Učitelé komunikují s rodiči i přes informační systém školy, kde jsou 
vkládány různé informace i materiály do výuky. 
 
                       
         Při škole pracuje školská rada, která vznikla z voleb v říjnu 2014 a 
pracovala ve složení: 
zástupci zákonných zástupců – Mgr. Roman Dziadkiewicz 
                                                  Ing. Markéta Čejnová 
zástupci zřizovatele -  Ing. Pavel Zítko 
                                    Ing. Lucie Moučková 
zástupci školy – Mgr. Pavla Veselá 
                           Mgr. Jitka Dvořáková 
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14. Prezentace školy 
 
 
         Hlavním zdrojem informací o škole a její činnosti se postupně staly 
webové stránky školy, 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 
učitelé i žáci naší školy. 
 
         Žáci naší školy také vydávají časopis COOL SCHOOL, který je určený 
zvláště  spolužákům a učitelům a pracují na něm střídavě žáci 9.ročníků. 
Pravidelná vysílání školního rozhlasu zase letos připravovala skopina žáků ze 
7.B. 
 
            Zájemci o dění ve škole mohou hledat informace nejen na našich 
webových stránkách www.kameniceskola.cz, ale také na Facebooku, který 
spravuje paní učitelka Jana Cerda Csobová.            

 
14.1. Aukce obrazů 
 
         Po dvou letech jsme znovu uspořádali aukci obrazů spojenou s drobným 
prodejem výrobků našich žáků. Vpořadí to byla již čtvrtá aukce.  
 
        Měli jsme připraveno asi 50 obrazů do dražby a další pro volný prodej. 
Žáci vyrobili velké množství vánočního zboží, paní učitelky připravily domácí 
občerstvení, školní sbor se postaral o příjemnou vánoční atmosféru.  
 
        Sál Kulturního centra byl plný, rodiče mohli nakupovat drobnosti nebo se 
zapojit do aukce a vydražit obraz, který malovali žáci pod vedením paní učitelky 
Salačové v zájmovém kroužku.  
 
          Celková částka získaná z této akce byla více než 50 000 Kč a byla použita 
na výukové pořady pro žáky, doplnění výuky, pořady zaměřené na prevenci 
rizikového chování, apod. Vždy jsme pečlivě vybírali pořady, které jsou 
kvalitní, ale také pro některé rodiny příliš drahé a na tyto pořady jsme přispívali.  
 
         Do akce se zapojili všichni pedagogové a někteří rodiče. Velký dík patří 
také Mgr. Dziadkiewiczovi a Mgr. Uhrovi, kteří celou akci moderovali. Za 
pomoc děkujeme také ing. Dziadkiewiczové, která pomáhala s přípravou.  
 
          A velký dík samozřejmě patří všem sponzorům, kteří si výrobky koupili. 

http://www.kameniceskola.cz/
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            Stálo nás to všechny mnoho času, příprav a nervů, ale určitě si můžeme 
říci, že to stálo za to. Byla tam krásná a přátelská atmosféra a věřím, že si 
všichni večer užili.  
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15. Školní družina 
   

Školní družina při ZŠ Kamenice má kapacitu 186 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 2015/2016 byla kapacita školní družiny (dále ŠD) 

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

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

přednost). Zapsaní žáci byli rozděleni do 7 družinových oddělení. 

  

Umístění ŠD je v přízemí budovy 2. stupně ZŠ s výjimkou šestého a 

sedmého oddělení, které jsou z prostorových důvodů umístěny v budově 1. 

stupně ZŠ. Jen jedno družinové oddělení mělo pro svou činnost místnost 

vyčleněnou pouze pro ŠD a zbylých šest oddělení využívalo kmenové třídy 1. 

stupně.   

 

Oddělení ŠD jsou vybavena odpovídajícím nábytkem pro tuto věkovou 

skupinu dětí.  Družinová oddělení, která využívala pro svou činnost kmenové 

třídy 1. stupně, používala standardní vybavení tříd. Třídy byly pro odpolední 

činnost ŠD mírně upraveny tak, aby vše vyhovovalo volnočasovým aktivitám 

dětí. Všechna družinová oddělení jsou vybavena koberci, hračkami a potřebným 

materiálem pro aktivity dětí. V odděleních bylo zmíněné vybavení průběžně 

obnovováno a doplňováno. Mimo zmíněné místnosti (herny) využívala ŠD pro 

své činnosti školní hřiště, venkovní prostory ZŠ, nově vybudované školní dětské 

hřiště vybavené např. houpačkou, pískovištěm, kreslicí tabulí a blízké okolí 

v katastru obce Kamenice (les v okolí rybníka, alej k Ringhofferově hrobce, 

sportovní hřiště, dětské hřiště v centru obce aj.). 

Personálně byla ŠD obsazena 5 kvalifikovanými vychovatelkami a 

2 vychovatelkami bez potřebné kvalifikace. Jedna z nekvalifikovaných 

vychovatelek si patřičnou kvalifikaci průběžně doplňovala. Pedagogické 

vzdělání ukončila začátkem června 2016. 

Mezi nejdůležitější cíle zájmového vzdělávání spojeného s prevencí 

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

aktivnímu využívání volného času.  Současně byli žáci vedeni ke vzájemnému 

respektu, k základům slušného chování nejenom v dětském kolektivu, 

k ekologickému myšlení (třídění odpadu, ochrana přírody…). Vychovatelky 

školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, při kterém 

využívaly různé formy pravidelných a příležitostných volnočasových aktivit. 

Mezi ně patřily kolektivní a společenské hry, rukodělné činnosti, pobyt venku a 

vycházky do přírody, sportovní činnosti, vánoční besídky, karneval, výroba 

dárků pro maminky, oslavy, zábavné soutěžní odpoledne, výlety atp. 
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V tomto školním roce družina uspořádala celkem 4 výlety. Žáci pátého a 

sedmého oddělení navštívili nově otevřenou čokoládovnu v areálu svíčkárny 

RODAS  v Šestajovicích. První a druhé družinové oddělení bylo na prohlídce 

Letiště Václava Havla v Praze - Ruzyni. Žáci třetího a čtvrtého družinového 

oddělení navštívili Toulcův dvůr v Praze – Hostivaři. Šesté družinové oddělení 

jelo na exkurzi do České televize. Výlety proběhly v měsíci květnu. Vydařily se 

a družinoví žáci se dozvěděli spoustu nových informací.  

ŠD i v tomto školním roce spolupracovala s komunitním centrem a 

dalšími organizacemi při uvolňování žáků na různé zájmové kroužky. 

      čokoládovna v Šestajovicích  

  Toulcův dvůr 
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   Letiště Václava Havla 

 v České televizi 

 

Další zajímavosti ze ŠD 

               Děti ze školní družiny z oddělení č. 5 se zúčastnily dvou besed. První 

byla v únoru a jmenovala se - Svět je krásný. Pro děti ji připravila paní učitelka 

– cestovatelka Blanka Olejníčková. Děti besedovaly nad fotografiemi 

z nejzajímavějších a nejkrásnějších částí světa a nakonec se některé z nich 

oblékly do připravených obleků – indického sárí, japonského kimona, také si 

vyzkoušely arabské šátky a turecké fezy. 
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             V březnu navštívil družinu pan J. Kabát, který dětem zasvěceně 

vyprávěl o lese a myslivosti. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o práci členů 

mysliveckého spolku a o životě lesní zvěře. Prohlédly si fotografie, myslivecké 

trofeje a kožešiny některých lesních zvířat.   

 

(Š. Sušánková, vychovatelka) 

 

 
    

              V pátek 25. 5. 2016 školní družina č. 6 vyrazila na výlet do České 

televize. Po vřelém přijetí se děti vydaly do jejích tajemných katakomb. Všude 

na stěnách visely fotografie různých pořadů a tváří, které vídáme na 

obrazovkách televize. 

             V malém sále se dozvěděly něco málo z historie ČT a poté prozkoumaly 

natáčecí studia. Poznaly, co vše obnáší pozice rekvizitáře, stavbaře, osvětlovače 

a kameramana. Někdo si vyzkoušel práci za kamerou a také práci hlasatelů se 
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zapnutým čtecím zařízením. 

              Nejvíce však děti bavilo zkoušení kostýmů z různých pohádek. 

Prohlídka se všem moc líbila. 

 

                                                                                (M. Mrázková, vychovatelka) 
 

 

 

                 Ve školní družině efektivně trávíme volný čas různými činnostmi, jak 

řízenými, tak spontánními. Využíváme hernu, školní hřiště a zahradu, kreslíme, 

malujeme, sportujeme, vyrábíme z různých materiálů, čteme, rozšiřujeme své 

znalosti a dovednosti. Každé úterý podnikáme vycházky do blízkého okolí a 

seznamujeme se s životem v přírodě, poznáváme zvířata, stromy, květiny, 

hrajeme si přírodninami.  Přizpůsobujeme se danému ročnímu období a 

aktuálnímu počasí, volíme vhodná témata a pracujeme s nimi celý týden 

různými  aktivitami. Spolupracujeme s třídními učitelkami a hravou formou 

procvičujeme probírané učivo, píšeme domácí úkoly. Klademe důraz na slušné 

chování mezi dětmi a rozumnou domluvu. Společně zhodnotíme na konci 

školního roku čas strávený v družině. 

 

                Ve školním roce 2015-2016 jsme uspořádali novoroční besídku, 

popovídali o prožitých Vánocích v kruhu rodinném a rozbalovali dárky, které 

nám nechal „Ježíšek“ v družině. Při malém občerstvení jsme si popřáli hodně 

zdraví a štěstí do nového roku. 

 

              V únoru jsme si zadováděli při karnevalovém veselení, tančili jsme, 

soutěžili, předváděli své masky. Čas před tím jsme věnovali výrobě 

karnevalových brýlí a škrabošek. 
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              Koncem května jsme se vydali na výlet do Prahy – letiště Václava 

Havla. Moc se nám líbilo a viděli jsme to, co jako turisté neuvidíme. Byli jsme 

svědky cvičné záchranné akce, nakoukli jsme do hasičské zbrojnice, viděli 

vzlétat a přistávat letadla z blízkosti, včetně vojenského letounu, prohlédli 

největší letadlo světa, dozvěděli a uviděli ještě další zajímavosti, soutěžili o 

obrázky letadel. Těšíme se na další akce v příštím školním roce. 

 

(Gallusová Blanka, vychovatelka) 

 

 

 
 
16. Zájmová činnost 

         

Zpráva o činnosti Komunitního centra při  Základní škole v Kamenici ve 

školním roce 2015 - 2016 

 

Ve školním roce 2015 - 2016 připravilo Komunitní centrum velkou nabídku 

kroužků a kurzů pro žáky naší školy, pro dospělé a pro předškolní děti.   

 

Pro školní děti: 

 Logopedie 

 Angličtina pro žáky 1. až 2. tříd, 4 kroužky 

 Němčina pro začátečníky pro 5. - 6. třídu, 1 kroužek 
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 Příprava z matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky pro 

žáky 9. tříd, 2 kurzy 

 Pohybové hry pro žáky 1. – 2. tříd, 1 kroužek 

 Pohybové hry pro žáky 3. – 4. tříd, 1 kroužek 

 Basketbal pro žáky 2. – 5. tříd, 1 kroužek 

 Hudební kurzy -  zobcová flétna, soubor zobcových fléten,              

       a sborový zpěv pro žáky 1. – 9. tříd, kytara 

       celkem 5 kroužků 

 Pohybově dramatický kroužek, 1 kroužek 

 Keramický kroužek pro žáky 1. – 9. tříd, 4 kroužky 

 Výtvarný kroužek pro žáky 1. – 5. tříd, 1 kroužek 

 Základy kresby a malby pro žáky 6. – 9. tříd, 1 kroužek 

 Kroužek animování pro žáky 2. – 9. tříd, 1 kroužek 

 Kroužek paličkování 1 kroužek 

 Kroužek vyšívání, 1 kroužek 

 Kroužek vaření, 1 kroužek 

 Šachy, 2 kroužky 

 Volejbal pro starší žáky, 2 kroužky 

 Florbal pro mladší žáky, 1 kroužek 

 

Pro dospělé: 

 Anglický jazyk, 2 kurzy 

 Angličtina dopolední s možností hlídání dětí během výuky, 2 kurzy 

 

Pro předškolní děti: 

 Cvičíme s dětmi, dva kroužky pro děti 2 - 4 let s doprovodem  

 Školička, jeden kroužek pro děti 3 – 5 let 

 Logopedie 

 

Kroužky a kurzy vedlo celkem 22 lektorů. 
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 kroužek vyšívání 
 
 

Z dalších aktivit: 

 

Týden her pro prvňáčky 

 

Poslední týden prázdnin před školním rokem 2015/16 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 17 dětí. 

 

První týden v září proběhla prezentace kroužků na Veletrhu zájmových 

činností v kulturním domě v Kamenici. Zde jsme nabízeli přehled kroužků 

Komunitního centra pro školní rok 2015 - 2016 

 

Lampiónový průvod  
V listopadu 2015 se za pomoci dobrovolníků a dětí ze školy konal již 

tradiční lampiónový průvod za pohádkou v zámeckém parku ve Štiříně.  

 

Vystoupení hudebně dramatického kroužku 

            Ve středu 25. 5. 2016 sehrál hudebně dramatický kroužek pod vedením 

A. Štěpánkové a Š. Sušánkové vystoupení pro rodiče a kamarády.  

Byl to dětský muzikál Království květin. 

 

Promítání filmů animačního kroužku 

          V úterý 9. 6. 2016 se animační kroužek pochlubil svými třemi 

animovanými filmy na hudbu J. Nohavici. Pod vedením Moniky Plíhalové děti 

připravili filmy na téma Kozel, Šnek a další. 
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Činnosti v rámci Komunitního centra 

 V Komunitním centru proběhlo mnoho rukodělných činností 

organizovaných pro děti. Mezi velmi úspěšné patřily „Ptáčci z kukuřičného 

šustí“ a pečení Jidášků s H. Krausovou. 

 

Akce kroužků sborového zpěvu a flétnového souboru 

Flétnový soubor a kroužky sborového zpěvu předvedly v listopadu 

vystoupení na akci Vítání občánků ve Štiříně. V prosinci vystoupily v rámci Dne 

otevřených dveří v naší škole. Před Vánoci předvedly své dovednosti při 

vystoupení na vánočních trzích v Kulturním domě a na školní akci „ Škola sobě 

aneb pusťte chlup“. Dále se hudební kroužky předvedly na květnovém Jarním 

koncertě v naší škole. Na závěr úspěšného hudebního roku proběhl již 16. ročník 

Kamenického pískání, kde účinkovala většina žáků hry na flétnu. Kroužek 

sborového zpěvu se se školním rokem rozloučil vystoupením na školní 

akademii.  

 

 
 

17. Kontroly ve škole 
 

17.1. Česká školní inspekce 
 
V letošním školním roce proběhla v měsíci březnu kontrola České školní 
inspekce, která byla zaměřena pouze na čtenářskou gramotnost. Byli jsme 
vybráni spolu s dalšími školami a výsledkem bude souhrnná zpráva o čtenářské 
gramotnosti na školách v celé ČR. Závarečná zpráva bude k dispozici na 
stránkách www.csicr.cz. 
 
 
17.2. 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. 

 

 

 

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 

http://www.csicr.cz/
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a nemocenská všech zaměstnanců školy (ONIV).  
Finance jsou normativně určeny a není možné je zaměňovat ani přesouvat 
mezi kapitolami. 

 
 

2. Peníze z rozpočtu obce – jsou určeny pro provoz školy a roční vyúčtování 
je uvedeno v příloze – Zpráva o hospodaření školy v roce 2015.  

 
 
 
                                                                   ______________________________ 
                                                                                 ředitelka školy 
V Kamenici 20. srpna 2016 
 
Zpracovali: 
Mgr. Pavlína Tolarová 
Mgr.Věra Brtnová 
Mgr. Vlasta Hartvichová 
Mgr. Blanka Olejníčková 
Mgr. Jitka Dvořáková 
Bc. Jiřina Procházková 
a kolektiv pedagogů ZŠ Kamenice 
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Příloha číslo 1 

Hodnocení minimálního preventivního 

programu - školní rok 2015/2016 

 

              Ve školním roce 2015/2016 se Minimální preventivní program zaměřil 

na žáky I. a II. stupně a byl pokračováním preventivního programu z minulého 

roku. Navazoval plynule svými aktivitami a cíle byly stanoveny tak, aby na sebe 

mohly navazovat v následujícím roce, nebyly vytrženy bez následného 

pokračování, aby bylo dosaženo maximální efektivity působení na žáky školy, a 

to od 1. do 9. ročníku.  

               Cílem našeho preventivního programu je, aby přicházeli žáci 

každodenně do bezpečného prostředí. Vedeme žáky k vzájemné ohleduplnosti, 

respektu, kritickému přístupu k důsledkům negativního chování. Aktivity, které 

vedou žáky k rozvoji těchto dovedností a schopností, jsou obsaženy a 

naplňovány v Minimálním preventivním programu.  

  

            Osobnostní a sociální výchova je základem výchovy napříč třídami. 

Každý týden se žáci pravidelně setkávají při třídnických hodinách, kde se 

formou sociálních her učí komunikovat, umět vyjádřit svůj názor, ale také 

respektovat názor spolužáka či spolužačky. V těchto hodinách mohou třídní 

učitelé nahlédnout do kolektivu a pomoci vytvářet třídní pravidla chování, lépe 

zhodnotit fungování vztahů ve třídě.  Hodiny občanské nauky, etické výchovy a 

několikadenní výjezdy přispívají k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého 

dítěte.  

  

              V letošním roce jsme znovu zavedli do programu spolupráci prvních a 

devátých tříd. Náplní je vzájemná pomoc v průběhu vyučování, vytvoření řady 

společných aktivit. Tyto činnosti významně přispívají k osobnostně – sociálnímu 

rozvoji našich žáků. Mezi nejvíce úspěšné akce patřilo vytváření draků, masky 

čertů a tzv. pasování na čtenáře.  

   

            Novinkou bylo v letošním školním roce zřízení školního parlamentu. 

Z každé třídy byli vybráni dva zástupci, všichni se pravidelně scházeli každý 

měsíc a řešili společně aktuální témata ve škole, tento rok byl pro ně prvním 

rokem spolupráce se zástupci vedení školy, školní jídelny či technického 

zázemí. V prvním roce společně řešili častou otázku školní jídelny a školních 

toalet. V roce následujícím budou žáci ve své činnosti pokračovat. Pomocí 

školního parlamentu se žáci učí komunikovat nejen mezi sebou napříč ročníky, 
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ale také s dospělými, mají možnost vidět a porovnávat věci i z pohledu druhé 

strany, tolerovat názory svých vrstevníků a dospělých.  

  

                 Přestože se snažíme působit na děti profesionálně, není v našich 

silách preventivně zabránit nevhodnému chování u všech žáků a žákyň. Pak 

přistupujeme k represivním opatřením. V průběhu školního roku jsme řešili 

drobné prohřešky v podobě podezřelých absencí. V jednom případě žákyně 

osmé třídy byla pozvána matka, neboť jsme měli podezření na vyhýbání se 

školní docházce bez vědomí rodičů. Na schůzce se přesně dohodla pravidla 

omlouvání absence jejího dcery. Matka o prvním a druhém dnu absence 

nevěděla. Na schůzce se dohodla přesná pravidla a postup při případné další 

absenci žákyně. Situace se zlepšila v otázce docházky do školy. Přesto je dívka a 

rodina v péči OSPOD, kde pomáhá řešit vztahy v rodině. Žákyni byla snížena 

známka z chování.  

 

                 Dále jsme ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy řešili situaci 

žákyně deváté třídy, podezření z anorexie. Po selhání organismu z vyčerpání 

jsme spolupracovali se záchrannou službou a OSPOD. I u tohoto případu se 

vyplatila úzká spolupráce s třídní učitelkou a matkou dcery. Řešili jsme také 

v průběhu školního roku u žáka sedmé třídy počet zameškaných hodin a velmi 

slabý prospěch. Žák vzhledem k velmi slabému prospěchu již tento ročník 

opakuje. Další problematickou docházku jsme řešili u dívky devátého ročníku 

(výchovná komise a opakovaná jednání s rodiči) a chování dívky ze sedmého a 

jedné z osmého ročníku.  Rozhodnutím pedagogické rady jim byly sníženy 

známky z chování.  

 

                Náznaky šikany jsme řešili ihned, takže k rozvoji skutečné šikany 

nedošlo. Stejně rychle a hned v zárodku řešíme i drobné hádky a nesrovnalosti 

mezi dětmi, zde vidíme velký význam třídnických hodin. Výhodou je také 

zavedení schránky důvěry ve škole. Její pomocí se dozvíme některé rozpory již 

na samém začátku. Nově mají také děti možnost využít schránku důvěry on-line, 

na našich webových stránkách.  

                  Je nutno také zmínit úzkou spolupráci s výchovnou poradkyní naší 

školy.  

                    Pozitivně hodnotíme především mapování vztahů ve třídách 

prostřednictvím třídnických hodin. Naopak práci nám ztěžuje špatná spolupráci 

a nezájem některých rodičů nejproblémovějších žáků při jejich nedostatečných 

studijních výsledcích nebo neadekvátním chování. Řešení těchto problémů také 

znesnadňuje nedostatek kompetencí pedagogických pracovníků a malá 

pravomoc při řešení problémů, nepropojenost jednotlivých institucí, pomalá 

zpětná vazba z těchto institucí. 

 

 Mgr. Věra Brtnová, preventistka ZŠ Kamenice 
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Příloha číslo 2 
 

 

Výroční zpráva EVVO 2015-2016 
 

„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. 

  

               Environmentální výchova se jako průřezové téma prolíná do většiny 

předmětů na I. a II. stupni. Také v letošním školním roce jsme pokračovali 

v aktivitách, jako jsou ekologické exkurze a programy v rámci projektu pod 

názvem „Spirála - modernizace výuky v krocích“, který byl spolufinancován 

ESF a státním rozpočtem České republiky.  

 

EVVO ve výuce, projekty a projektové vyučování  

 

                  V letošním školním roce proběhl již sedmým rokem na prvním i 

druhém stupni projektový den - Den Země. Třídy 1. B a 1. C se jely podívat do 

krásného prostředí areálu farmy Čapí hnízdo nedaleko Benešova. Na Panskou 

skálu podnikly výpravu děti s paní učitelkou 1. A. Prošly se krásným lesním 

ekosystémem doubrav v přírodní rezervaci Grybla. Za poznáváním blízkého 

okolí se vydali i žáci 2. ročníků. Třídy 2. A a 2. B vystoupaly k rozhledně Ládví, 

která slouží i jako vysílač. Za historií putovali žáci 2. C. Po procházce 

zalesněným vrchem Hůrka dorazili na židovský hřbitov v Kostelci u Křížků se 

zbytky hrobů ze 17. stol. Třetí ročníky byli v době konání projektového dne 

v lanovém centru v Březové. Na symbol naší národní historie Horu Říp vyjely 

třídy 4. A a 4. B. Zajímavý program „Bydleme zdravě – půjde to hravě“ 

absolvovaly 5. třídy v Technickém muzeu v Praze. 

            Také žáci na II. stupni absolvovali řadu zajímavých programů 

s ekologickou a environmentální tematikou.  

V rámci tématu „Odpady a my“ žáci 6. A pracovali celé dopoledne pod vedením 

dvou lektorek z programu Recyklohraní. Tento program nazvaný „Recyklace 

očima mladého vědce“ byl částečně financován z bodů získaných za třídění 

drobného elektrozařízení. Do Národního zemědělského muzea na výstavu „Od 

věku sloužím člověku“ vyrazila třída 6. B.  
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V loňském školním roce se dětem 7. ročníků líbil program „Voda“ s lektorkami 

z Ekocentra Muzeum Říčany, proto jsme ho objednali i pro letošní sedmé třídy.  

Také exkurze do Spalovny Malešice se v loňském roce osvědčila. Proto jedna 

skupina žáků osmých tříd vyjela do spalovny odpadů, další skupina navštívila 

Ekotechnické muzeum v Praze Bubenči. Třetí skupina zůstala ve škole a spolu 

s paní učitelkou chemie prováděla zajímavé pokusné aktivity na téma Záhada 

Gibraltaru. 

V rámci tématu pro 9. třídy „Obnovitelné zdroje energie“ se třída 9. A formou 

besedy seznámila s hybridní technologií při výrobě aut a s možnostmi úsporného 

bydlení. Žáci 9. B a 9. C putovali za trilobity, navštívili památník J. Barranda a 

prošli se krásnou přírodou CHKO Křivoklátsko. 

 

            Při zajišťování akcí se zaměřujeme na prostředí školy a obce, 

spolupracujeme s obecním úřadem, místními organizacemi i obyvateli. 

 

            Interaktivního programu Příroda je naše se zúčastnily třídy 1. B, 1. C a 

2. A. Tento program bezplatně realizuje o.s. Pro Srbín z grantu Středočeského 

kraje. 

 

            Světový den vody se slaví od roku 1992 z iniciativy Organizace 

spojených národů dne 22. března. Heslem letošního roku se stalo „Water and 

Jobs“, což inspirovalo organizátory k soutěži pod volně přeloženým názvem 

„Voda jako povolání“. I. kategorie – tvorba obrázků -  byla určena 

jednotlivcům z I. stupně. 

Naši žáci všech tří devátých tříd se zapojili do II. kategorie tohoto projektu 

Ministerstva zemědělství ČR a tvořili v hodinách SVP (9. B i VV) vlastní 

deskovou hru. Výsledky jejich skupinové práce byly koncem března odeslány 

organizátorům. Byla hodnocena především náročnost a komplexnost hry, její 

obsahová správnost, umělecké ztvárnění, vzdělávací charakter a dodržení tématu 

soutěže. Práce byly zveřejněny na webových stránkách eAGRI. V květnu získali 

čestné uznání M. Bizík, P. Borner a T. Plíhal. 

 

            Všechny ročníky naší školy se v prosinci zúčastnily programu 

společnosti Ornita „Vodní ptáci“. Poutavá přednáška, která byla doplněna 

promítáním videí a živými ukázkami, přiblížila dětem způsob života vybraných 

druhů ptáků našich potoků, řek a rybníků. 

           Třída 6. A se zapojila do soutěže „Lovci nebes“, jejímž provozovatelem 

je společnost Falcopredonum. Tři soutěžní úkoly jsme plnili v průběhu celého 

školního roku. Panu lesníkovi jsme odevzdali krmení pro lesní zvířátka na zimu, 

v 2. kole děti vyrobily ptačí budku a podmínkou splnění 3. kola bylo dokončení 

příběhu O krkavci libovolnou formou. Za splnění prvních dvou úkolů získala 6. 

A program Sovy a dravci zdarma. Za splnění všech tří úkolů s plným počtem 

bodů 30 jsme se umístili na I. místě. Celkem se zapojilo téměř 200 škol z celé 
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ČR. Třída vyhrála třídenní pobyt v Horském hotelu Lesná v Krušných horách s 

dopravou, ubytováním, plnou penzí a bohatým programem plným her, výletů a 

samozřejmě zážitků s dravci ve školním roce 2016-17. 

 

             Ročníkové práce. Žáci 9. ročníků již několik let vypracovávají 

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

Chráněná území v obci Kamenice, Zvířecí vynálezy, Co je kynologie, 

Civilizační choroby, Výživa a výživové trendy, Společenské a sociální 

patologické jevy. 

  

 

Zapojení do Mezinárodního programu EKOŠKOLA 

 

     Čtvrtým 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. 

  

            V rámci programu Ekoškola pracuje na škole žákovský Ekotým, který 

se pravidelně schází. Složení ekotýmu se v letošním školním roce opět 

pozměnilo. Jsme rádi, že i letos se do práce zapojily staronové členky, kterými 

jsou Lucie Mádlíková, Rebecca Tomšů a Magda Tomanová ze 7. B. Zároveň se 

těšíme na spolupráci s novými členkami. Z 6. A je to Julie Štěpánková, 

Dominika Škobisová, Katka Šiková a Agáta Lázeňská. Tři dívky jsou také ze 7. 

A, Anička Šebková, Elodie  a Vanessa Malasri. Nejmladší členkou je Ema 

Lázeňská z 3. C. 

 

            V mezinárodním Programu Ekoškola jsme zapojeni již čtvrtým rokem a 

snažíme se krůček po krůčku snižovat ekologický dopad naší školy na životní 

prostředí. V rámci zapojení do různých projektů se nám občas podaří sehnat i 

menší finanční prostředky. Důležité je, že se na schůzkách scházíme 

dobrovolně, vzájemně se poznáváme, učíme se spolupracovat a využívat nové 

nápady. 

 

Činnost Ekotýmu: 

1. Organizace sběru papíru ze tříd a kabinetů učitelů. 

2. Třídění drobného elektrozařízení, baterií, nově vysloužilých svítidel. 

3. Péče o rostliny ve škole. 

4. Adopce živočicha ze záchranné stanice ve Vlašimi. 
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5. Seminář „Škola pro udržitelný rozvoj“ absolvovala koordinátorka 

Ekotýmu Jitka Dvořáková. 

6. Zřízením ZOO koutku jsme si přinesli část přírody do učebny přírodopisu 

a oživili tak celkovou atmosféru jeho výuky. S tímto projektem jsme se 

přihlásili do výzvy IKEA – spolu s vámi o 10000,-Bohužel jsme neuspěli. 

7. Spolupráce s dětmi z družiny. 

   

        

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. V letošním školním roce jsme se nově stali sběrným 

místem vysloužilých žárovek a svítidel od společnosti Ekolamp. 

 

                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 2015. Z Certifikátu 

Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy 

v loňském roce vytřídili 3 televize, 3 monitory a 60,00 kg drobných spotřebičů. 

Tím jsme uspořili 2,18MWh elektřiny, 118,19 litrů ropy a 0,08 tun primárních 

surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,46 tun CO2 ekv., a 

produkci nebezpečných odpadů o 1,91 tun. 

 

Vzdělávací akce v oblasti EVVO 

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

absolvovali výukové programy v Ekocentru ve Vlašimi. 

 

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 


