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1.  Základní údaje o škole 
 
Název školy:  Základní škola Kamenice,  
                       okres Praha - východ 
                       úplná základní škola s 1. až 9.ročníkem 
 
 
Sídlo školy:  Ringhofferova 57,  251 68  Kamenice 
 
 
Právní norma:  příspěvková organizace 
IČO:  43755089 
 
 
Zřizovatel školy:   Obec Kamenice 
                              Ringhofferovo náměstí 434 
                              251 68  Kamenice 
 
 
Škola sdružuje:  1. Základní škola 
                           2. Školní družina 
                           3. Školní jídelna 
 
 
Vedení školy: 
 
ředitelka                                           Mgr. Pavlína Tolarová 
zástupkyně ředitelky                        Mgr. Hana Kudrnáčová 
vedoucí školní jídelny                      Ivana Urbancová                                            
vedoucí školní družiny                     Bc. Jiřina Procházková 
vedoucí provozních zaměstnanců    Jiří Přibyl 
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Školská rada: 
 
za zřizovatele   Mgr. Jana Havlíčková 
                         Mgr. Stanislava Bartová 
 
za zákonné zástupce     Miroslava Adamcová - předsedkyně 
                                      Barbora Kožíšková  
 
za pedagogické pracovníky    Ing. Markéta Čejnová 
                                                Ing. Miroslava Bažata  
                                          
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 zvyšoval a byl velký 
problém všechny zájemce umístit. Prostory pro nové třídy byly již vyčerpány a 
bez stavebního zásahu již nebylo 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.  
 
       Okolní obce měly podobný problém a starostové těchto obcí byli nuceni se 
s touto situací vypořádat. V posledních letech proto vznikla nová škola 
v Sulicích, rozšířena byla kapacita školy v Kostelci u Křížků, v Kamenici 
vznikly menší soukromé školy. To vše velmi pomohlo situaci v ZŠ Kamenice a 
nyní už můžeme přijímat všechny zájemce. Některé třídy jsou sice velmi plné, 
ale situace se pomalu zlepšuje. 
 
        Velmi k tomu přispěl náš zřizovatel - obec Kamenice, který realizoval a 
ještě realizuje dostavbu školy. První etapa je hotová, díky tomu jsme získali 
druhou velkou tělocvičnu a 6 krásných nových učeben. Tím se po mnoha letech 
uvolnily obsazené odborné učebny a výuka bude po všech směrech pohodlnější. 
Všechny třídy budou mít své kmenové učebny, což ocení nejen učitelé, ale 
zejména žáci. Tělocvična je opravdu nadstandardní, její plocha je téměř 600 m

2
.   
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  Nyní probíhá 2. etapa stavby, bude vyměněn celý vstupní portál, v jehož 
prostorách vznikne odpočinková a relaxační zóna, budou vybourány stávající 
šatní kóje a nahrazeny uzamykatelnými skříňkami. Bude zvětšena sborovna a 
postaven nový spojovací krček. Stará kotelna, která byla již na hranici životnosti 
bude nahrazena dvěma menšímo kotelnami, které budou vytápět starou a novou 
budovu zvlášť. Omezí se tak ztráty tepla. 
   
           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. 
 
           V září 2011 jsme začali pracovat na projektu EU peníze do škol pod 
názvem 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, měl 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 
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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 posledních 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. „Výzva 57“ zase pomohla vybavit školní dílnu novým nářadím, 
ručním i elektrických v hodnotě téměř 200 000 Kč.  
 
              Od září 2016 jsme zapojeni do zatím posledního projektu – Šablony do 
škol, díky němuž ve škole pracuje školní psycholog, školní asistent a žákům je 
umožněno navštěvovat doučování v různých předmětech. Tento projekt je 
v srpnu 2018 ukončen a na něj budou od září 2018 navazovat Šablony II, které 
budou mít velmi podobné zaměření. 
 
             I v tomto školním roce jsme žádali o projekt Erasmus+, byli jsme se 
žádostí úspěšní a 5 učitelů anglického jazyka může příští léto vycestovat na 
studijní pobyt do Velké Británie.  
 
        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 39 učitelů, z toho 2 
paní učitelky zastupovaly za dlouhodobou nemoc, 8 vychovatelek školní družiny 
a 7 asistentek pedagoga. 
 
         Učitelský sbor je sice stabilní, přesto dochází každý rok k nějakým 
změnám, zejména v důsledku nárustu počtu žáků, mateřských dovolených, 
dlouhodobých nemocí a odchodů do důchodu. 
 
         Od září 2017 nastoupily na 1. stupeň paní učitelky Zuzana Matějková, 
která převzala třídu 4.C a Miroslava Bažata, která učila tělesnou a pracovní 
výchovu a vlastivědu spolu s přírodovědou. 
         Na druhém stupni naše řady posílili učitelé pan Vojtěch Štich (vyučoval 
anglický jazyk), a paní Zuzana Iltisová (matematika, fyzika a dílny). 
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         Během roku jsme se potýkali s personálními problémy, zejména z důvodu 
dlouhodobých nemocí. V tomto případě zastupovala paní učitelka Jindřiška 
Hloušková. 
 
         V únoru odešla z osobních důvodů úplně mimo školství paní učitelka 
Pavla Veselá, kterou nahradila paní učitelka Blanka Olejníčková.  
 
        Na konci školního roku ukončily své dlouholeté působení v naší škole i 
paní učitelky Eva Malá (z důvodu stěhování) a Jitka Kučerová (odchod do 
důchodu). Z osobních důvodů odchází paní učitelka Žaneta Prošková, paní 
učitelka Andrea Knytlová (z důvodů stěhování), pan učitel Vojtěch Štich 
(osobní důvody). 
           
       Na pozicích asistentek pedagoga pokračovaly v práci Markéta Mrázková, 
Markéta Bártová, Milena Lamačková, Helena Volfová, Šárka Márovcová, Olga 
Peršlová a Hana Hamšíková. Všechny asistentky byly přiděleny konkrétním 
žákům se specifickými problémy. 
 
       Již třetí rok pracuje ve škole i školní psycholožka Mgr. Naděžda Landová, 
která už si postupně vybudovala svou klientelu. Její služby pravidelně využívají, 
žáci, rodiče, učitelé i celé třídní kolektivy. 
        V září 2017 nastoupila na pozici speciálního pedagoga Mgr. Dagmar 
Ördögová, která vede předmět speciální péče. Tento předmět individuálně 
navštěvují žáci, kteří jej mají doporučen Pedagogicko psychologickou poradnou.  
 
  
 
Přehled všech zaměstnanců školy je uveden v následujících tabulkách. 
 
 
 Pedagogičtí pracovníci pozice učí ve šk. roce aprobace 

1 Augustýnová Dana Mgr. TU 3. C 1. st 1. st 

2 Bažata Miroslava Ing. učitelka Pv, Tv, Vv VŠ 

3 
Cerda 

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

4 Čejnová Markéta Ing. TU 3.B 1.st VŠ 

5 Dudková  Danka Mgr. TU 7. A Čj, Vo, Etv Čj, pedagogika 

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

7 Fendrychová Petra Mgr. TU 1. A 1. st. 1. st 

8 Hartvichová  Vlasta Mgr. TU 6. B Čj, D Čj,D 

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

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

11 Hradecká Lenka Mgr. TU 7. C Aj, Vo, Př Bi, Rv, Aj 

12 Hrubiznová Miloslava Mgr. TU 2. C 1. st. 1. st. 

13 Iltisová  Zuzana Ing učitelka M, Fy VŠ 

14 Jandová Eva Mgr. učitelka Tv Tv 
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15 Ježová Pavla  TU 9. B Čj, Fj, D studující VŠ 

16 Knytlová Andrea Mgr. učitelka Aj, Z Aj, Z 

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

18 Kremlová  Lenka Mgr. TU 4. A 1.st. 1.st. 

19 Kučerová  Jitka Mgr. TU 5. B 1.st. 1.st. 

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

21 Malá  Eva Mgr. TU 1. B 1.st. 1.st. 

22 Matějková Zuzana Mgr. TU 4.C 1.st. Př 

23 Němcová Adriana Mgr. učitelka Ch, M, Vv Ch, Fy 

24 Olejníčková Blanka Mgr. 
TU 3.A – 

2.pololetí 
1. st. - zástup Z, Př 

25 Pikorová  Lenka Ing. TU 7. B Aj, Př, Pv, Vv VŠ + pedagogika 

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

27 Procházková Helena Mgr. učitelka Nj, Aj VŠ + pedagogika 

28 Prošková Žaneta Mgr. TU 9. A M, Fy M, Fy 

29 Salačová Helena Mgr. TU 4. B 1.st, Rj 1.st., Rj 

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

31 Šilerová Kamila Mgr. TU 5.C Aj, 1.st. 1. st., Aj 

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

33 Štich Vojtěch  učitel Aj studující VŠ 

34 Štichová Zuzana   učitelka Hv studující VŠ 

35 Tolarová Pavlína Mgr. ředitelka M M, Zt 

36 Turková  Lenka Mgr. TU 2. B 1.st. 1.st. 

37 Veselá Pavla Mgr. 
TU 3. A–

1.pololetí 
1.st. 1.st. 

38 Vítová Drahoslava Mgr. TU 6.A Tv, Z, M, Aj studující VŠ 

39 Zítková Jana Mgr. TU 1. C 1.st. 1. st, spec. ped.  

 Landová Naděžda Mgr. psycholog   

 Ördögová Dagmar Mgr. spec. ped.   

 
 
 Vychovatelky ŠD, asistenti 

pedagoga 

   

1 Gallusová Hana  vychovatelka 

2 Gallusová  Blanka  vychovatelka 

3 Hollerová Kamila  vychovatelka 

4 Procházková  Jiřina Bc. vedoucí vychovatelka 

5 Márovcová Šárka PhDr. vychovatelka 

6 Mrázková Markéta  vychovatelka, asistentka 
pedagoga 

7 Strejcovská Dagmar Mgr. vychovatelka 

8 Sušánková Šárka Ing. vychovatelka 

     

9 Bártová Markéta  asistentka pedagoga 
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10 Hamšíková Hana  asistentka pedagoga 

11 Lamačková Milena  asistentka pedagoga 

12 Márovcová  Šárka Bc. asistentka pedagoga 

13 Peršlová Olga Mgr asistentka pedagoga 

14 Volfová Helena  asistentka pedagoga 

 
 
3.2. Provozní zaměstnanci 
          
         Provoz školy zabezpečuje celkem 12 provozních zaměstnanců: ekonom a 
zároveň správce sítě, hospodářka, školník a zároveň topič, 8 uklízeček (většina 
na zkrácený pracovní úvazek) a vrátná.  
         
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.3. Školní jídelna 
 
                 Součástí školy je školní jídelna, která vaří pod vedením paní Ivany 
Urbancové. Hlavní kuchařkou je paní Marie Doležalová a Eva Hladíková, 
kromě nich provoz zajišťuje ještě 9 kuchařek.  
 
Školní jídelna vařila též pro MŠ Kamenice,  MŠ Kostelec, MŠ Řehenice, MŠ 
Pohoří a Adventure School Hlubočinka.   

 

 Zaměstnaci ŠJ    

1 Urbancová Ivana  vedoucí jídelny 

2 Doležalová  Marie   hlavní kuchařka 

3 Hladíková Eva  hlavní kuchařka 

4 Babánková  Jana   pomocná kuchařka 

 Doležalová Marie ml. MD pomocná kuchařka 

 Provozní zaměstnanci  

1 Přibyl  Jiří školník, topič 

2 Čalounová Miroslava uklízečka 

3 Černá Zuzana uklízečka 

4 Kučerová  uklízečka 

5 Podlipná  Venuše uklízečka 

6 Tomanová Markéta uklízečka 

7 Přibylová Kateřina uklízečka 

8 Vlková Marcela uklízečka 

9 Zápotocká Vladimíra uklízečka 

10 Wiedemann  Jiří ekonom, správce sítě 

11 Wiedemannová  Jana THP 

12 Kopecká Růžena vrátná 
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5 Kanisová Jindřiška Zástup za MD pomocná kuchařka 

6 Hnátková Marcela   pomocná kuchařka 

7 Lakatosh Nataliya  pomocná kuchařka 

8 Langerová Linda  pomocná kuchařka 

9 Malá Jaroslava   pomocná kuchařka 

10 Nováková  Marie   pomocná kuchařka 

11    Zoulová  Jana   pomocná kuchařka 

 
 
3.4.  Členění učitelů podle věku a pohlaví 

  
věk muži ženy celkem % 

do 30 let 1 2 3 8 % 

31 - 40 let 0 8 8 21 % 

41 - 50 let 0 12 12 31 % 

51 - 60 let 0 9 9 23 % 

61 a více let 0 7 7 18 % 

celkem 1 38 39  

% 2,6 % 97,4 %   

 

Průměrný věk učitelů na naší škole je 47 let. 

 
 

3.5.    Kvalifikovanost pedagogů 

 
         Ve škole pracuje 39 učitelů a 8 vychovatelek. Celkem 32 učitelů má 
příslušnou kvalifikaci – VŠ pedagogickou nebo jinou VŠ + příslušné 
pedagogické vzdělání.  Většina učitelů, kterým kvalifikace chybí, studují 
vysokou školu, případně si doplňují pedagogické vzdělání. 
 

        Výchovnou poradkyní je Mgr. Danka Dudková, která studuje výchovné 

poradenství v dlouhodobém kurzu. 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 je pro letošní školní 

rok Mgr. Dagmar Ördögová, která vystudovala speciální pedagogiku. Na 

odborných pozicích ještě pracuje paní Květa Šímová, která vystudovala 

specializační vzdělávání pro koordinátory ICT a specializační vzdělávání pro 

koordinátora ŠVP a pracuje na obou těchto pozicích. Na pozici koordinátora 

EVVO (environmentální vzdělávání) pracuje paní Jitka Dvořáková, která také 

splňuje příslušnou kvalifikaci. Nově jsme letos zavedli funkci koordinátora pro 

nadané žáky, čemuž se věnuje Mgr. Dana Augustýnová. I ona má doplněno 

vzdělání v této oblasti. 

 

          Vedoucí školní družiny paní Jiřina Procházková má rovněž vysokoškolské 

vzdělání – obor vychovatelství. 
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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. a 8. třídách se tak žáci učili německy nebo rusky, 
v 9.třídách německy nebo francouzsky. Největší zájem bývá zpravidla o jazyk 
německý, proto bývají pravidelně otevřeny minimálně 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 se mohly vzdělávat 

skupiny anglického jazyka ve 4. A, 4. B, 5. A, 7. B, 8. A a 9. 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.   
                  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. Děleny byly letos i hodiny 
českého jazyka a matematiky ve třídě 6. A.  
 
 
 
4.1.    Asistenti pedagoga 
  
       Na naší škole pracovalo v tomto školním roce celkem 7 asistentek 
pedagoga. Došlo k velkému nárustu, zejména z důvodu inkluze ve škole.  
 
      Všechny asistentky byly přiděleny přímo určitým žákům na základě naší 
žádosti ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Žádost musela být doporučena 
pedagogicko – psychologickou poradnou a podrobně zdůvodněna.  Asistentky 
byly hrazeny ze státního rozpočtu a byly určeny žákům různých tříd. Většinou 
se jednalo o žáky s ADHD, s poruchou autistického spektra či o žáky s hlubšími 
vzdělávacími problémy.  
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       Asistentky se postupně staly běžnou součástí práce ve třídách a jejich 
přítomnost je kladem nejen pro daného žáka, ale také pro ostatní žáky i 
vyučujícího. Velmi pozitivní to je zejména v početných třídách nebo ve třídách, 
kde je větší množství žáků s různými výukovými problémy. 
 
 
 

5. Počty žáků 
 
          Základní škola Kamenice poskytuje základní vzdělání pro žáky od 1. do 9. 
postupného ročníku. K 31. březnu 2018 navštěvovalo naši školu 562 žáků. Škola 
měla celkem 24 tříd a 8 oddělení školní družiny. Oproti minulému roku došlo 
k nárustu tříd o jednu, ve školní družině bylo o jedno oddělení více. 
         Od první do páté třídy jsou již tři paralelní třídy, od šesté do deváté třídy 
pouze dvě (kromě sedmých tříd, kde byly také tři). 
          Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4 žáků. Jsou však i třídy, kde je 29 
žáků. Tento trend by se mohl v dalších letech zlepšit. V okolí vznikají nové 
školy, zejména základní škola na Želivci, která velmi pomohla nedostatečné 
kapacitě v okolí. 
 
 
5.1. Vývoj počtu žáků v posledních letech 
 
Školní rok počet žáků na 1. st. počet žáků na 2. st. celkem 

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 

2016/2017 335 216 551 

2017/2018 342 220 562 
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5.2.   Třídy a žáci podle ročníků k 31.3.2018 
 
ročník počet tříd počet žáků 

1 3 61 

2 3 61 

3 3 68 

4 3 85 

5 3 67 

6 2 55 

7 3 60 

8 2 56 

9 2 49 

 
 
 
5.3.   Žáci přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019 

 
počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů   

3 62 4 

 
 
          V letošním školním roce znovu otevíráme tři první třídy, oproti 
plánovaným dvěma. Ve třech třídách tak budou počty 20 – 22 žáků a výuka 
bude výrazně příjemnější a efektivnější.  
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Akce pro předškoláky 

 

            V letošním školním roce jsme pro budoucí prvňáčky uspořádali zábavné 

odpoledne plné her na téma Hra o královskou korunu. Děti přivítaly jejich 

budoucí učitelky v pohádkových kostýmech a doprovázely je po celou dobu 

trvání akce, kdy děti plnily různé úkoly.  

           Jako správní králové a královny děti prokázaly svoji fyzickou zdatnost, 

manuální zručnost, logický úsudek, chytrost a také si vyrobily vlastní 

královskou korunu a sovičku, kterou si odnesly domů. Na závěr je čekalo 

překvapení v podobě „pravého“ krále, který každého budoucího prvňáčka 

korunoval a pasoval na krále či královnu. 
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5.4.   Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 

 
V červnu 2017 ukončilo školní docházku 49 žáků 9. ročníků. Všichni byli 

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

víceletá gymnázia z 5. ročníku víceletá gymnázia ze 7. ročníku 
 
5. ABC – 4 žáci – to je 6% 
Mimo to 1 žákyně byla přijata do sportovní 
školy, 2 žáci do jazykové školy 
 
 

 
7. ABC – 8 žáků – to je 13 % 

 
 

SŠ a SOU z 9. ročníku 

 
Gymnázium                                                                 5 žáků 
 
Ekonomická lycea a obchodní akademie                 9 žáků 
 
Umělecké školy, školy s talentovými zkouškami     4 žáků 
 
Střední odborné školy                                                13 žáků 
 
Střední odborné učiliště                                             18 žáků 
 

 
             
 
5.5 Jednotná přijímací zkouška 
 
      Letos nově CERMAT zvěřejňoval výsledky jednotných přijímacích zkoušek 
v porovnání s ostatními školami. Zde jsme jako školy dopadli velmi dobře, 
protože jsme měli lepší výseldky než celostátní průměr. Nejlépe dopadli naši 
uchazeči o osmileté studium v matematice. 
 
 Český jazyk Matematika 

 Průměrné 
percentilové 
umístění 
ČR 

Průměrné 
percentilové 
umístění naše škola 

Průměrné 
percentilové 
umístění ČR 

Průměrné 
percentilové 
umístění naše škola 

Uchazeči o 4 leté 
obory 

51,5 56,4 51,5 56,3 

Uchazeči o 6 letá 
gymnázia 

51,6 59,1 51,4 58,6 

Uchazeči o 8 letá 
gymnázia 

51,4 52,4 51,4 68,7 
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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 21 21     

1.B 20 21     

1.C 19 19     

2.A 22 22     

2.B 18 18     

2.C 20 21 1    

3.A 25 25     

3.B 21 19  3   

3.C 18 19 2 2   

4.A 21 13 7 15   

4.B 20 20 9 9   

4.C 23 26 5 2   

5.A 17 20 7 4   

5.B 15 18 8 5   

5.C 11 12 7 8   

6.A 8 5 20 22   

6.B 12 8 16 20   

7.A 4 4 17 17   

7.B 14 10 6 10   

7.C 7 6 10 14 3  

8.A 5 6 22 22   

8.B 6 5 21 23 1  

9.A 7 5 17 18 1  

9.B 9 7 17 18   

celkem 363 350 192 212 5 0 

 
 

           
         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. 
 
        Pokud žák neprospěje v 1. pololetí, znamená to pro něj pouze varování, 
pokud však neprospěje ve 2. pololetí, musí konat opravné zkoušky. Pokud má 
žák více než 2 nedostatečné, opravné zkoušky nekoná a rovnou opakuje ročník. 
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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  

1.C           

2.A           

2.B           

2.C           

3.A           

3.B 2         1 

3.C 1 1       1  

4.A 1  1        

4.B  1         

4.C 1 1         

5.A  5         

5.B 1 1         

5.C 2 3         

6.A 13 4 10 1 2     2 

6.B 10  4  2    7 15 

7.A 3  1        

7.B    1      1 

7.C 4 4 2        

8.A 1 2 1      5 11 

8.B 8 7 2 2 2    7 9 

9.A 7  1    2  32  

9.B 4        23 1 

celkem 58 29 22 4 6 0 1 0 76 40 

 
 
                   
                  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 ničení školního majetku.  
 
                    Vážnější přestupky se také vyskytly, situaci jsme vždy řešili 
individuálně s rodiči, výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. Jedna 
žákyně byla po dohodě s rodiči a kurátorkou OSPOD umístěna do Střediska 
výchovné péče. 
 
       Funkci koordinátora negativních jevů vykonávala Mgr. Dagmar Ördögová, 
která se také podílela na řešení některých problémových případů. Podrobněji je 
vše popsáno v kapitole prevence. 
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         V průběhu školního roku byla také často udělována výchovná opatření – 
pochvaly, nejčastěji za reprezentaci školy, pomoc spolužákům nebo práci pro 
třídu a kolektiv. Pochvaly byly udělovány průběžně do žákovských knížek, 
významnější ocenění se objevila i na vysvědčení jednotlivých žáků.  
 
 

   
6.3.   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    1 

6.B     

7.A     

7.B     

7.C    1 

8.A     

8.B    2 

9.A     

9.B     

celkem 0 0 0 4 

*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 knihovna. 
         
          Celkově má škola 19 interaktivních tabulí, 1 učebnu informatiky s 24 
místy připojenými k internetu, knihovnu 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. 
Celá škola má wifi připojení. 
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7. 1. Popis učeben 
 
učebna vybavení 

knihovna 
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 

Jazyková učebna pro 1. stupeň 
v nástavbě Vybavena interaktivní tabulí Smart board 

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, keramika 

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

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

Stará tělocvična Plně vybavena 

Nová tělocvična v  provozu od dubna 2018, postupně se vybavuje 

Venkovní hřiště umělý povrch  

Venkovní amfiteátr určený pro shromáždění žáků, výuku venku… 

Kmenové třídy s vybavením 
 10 kmenových tříd – interaktivní tabule BOXED – 
pořízeno z fondu EU 

Kmenové třídy s vybavením 3 kmenové třídy vybaveny projektorem a plátem 

Kmenové třídy v nástavbě 
5 kmenových tříd, vybaveny interaktivními tabulemi Smart 
board 

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 - pořízeno 
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. Hospitační hodiny 
provádí také výchovná poradkyně a speciální pedagožka, nejčastěji za účelem 
pozorování žáků se specifickými problémy. 
 
           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. 
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          Pravidelně jsou také kontrolovány ostatní povinnosti učitelů, jako třeba 
dohledy nad žáky, či dodržování délky vyučovacích hodin. 
 
          Každoročně probíhají hodnotící pohovory ředitelky školy s každým 
učitelem v délce 20 – 45 minut, které měly za cíl rekapitulovat a zhodnotit 
uplynulý školní rok z pohledu každého jednotlivce, zamyslet se nad tím, co se 
podařilo, co by bylo dobré zlepšit a ze všeho vyvodit cíle jednotlivých učitelů 
pro příští školní rok. Pohovory byly pro obě strany velmi prospěšné a všechny 
nás nutily k důkladnějšímu zamyšlení. 
 
 
 
7. 2. Testování žáků 
 
           V letošním školním roce neproběhlo žádné povinné testování ČŠI. Proto 
jsme se přihlásili do testování SCIO, kterého se zúčastnily 5. a 7. ročníky.  
            
 
Výsledky testování žáků 5. ročníků 
 
            Testování proběhlo v matematice, českém jazyce a obecně studijních 
předpokladech.  
 
            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.  
 
          Několik žáků dosáhlo nadprůměrných výsledků, jeden žák 5. C získal 
ocenění od firmy SCIO za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji. Většina 
těchto vynikajících žáků bude pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu. 
 
 
Výsledky testování žáků 7. ročníků 
 
          Také toto testování bylo nepovinné, testovali jsme žáky v matematice, 
českém jazyce a obecně studijních předpokladech. 
 
                      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. Výsledky v českém jazyce měki žáci lepší než 70 % 
zúčastněných škol, v matematice lepší než 60 % zúčastněných škol. Tomuto 
výsledku odpovídá i velké procento žáků sedmých tříd, kteří byli přijati na 
víceletá gymnázia. 
 
          Deset žáků dosáhlo vynikajících výsledků, 1 žákyně získala ocenení firmy 
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SCIO za nejlepší výsledek v rámci Středočeského kraje. Většina těchto žáků 
bude pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu. Přesto někteří vynikající žáci 
zůstávají.  
 
                  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. 
Některé vzdělávácí kurzy, zejména dlouhodobější, byly hrazeny z projektu 
Šablony. 
 

                   
8.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 
jméno  studium 

Vojtěch Štich studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 1. st. 

Pavla Ježová studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 2. st.  

Zuzana Štichová studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 1. st. 

Ing. Markéta Čejnová studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 1. st. 

Drahoslava Vítová studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 2. st. 

Danka Dudková studuje 250 hodinový kurz pro výchovné poradce 
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8.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

 

druh školení délka kdo se zúčastnil 

Škola v kondici – Akademie pro ředitele 80 hodin Pavlína Tolarová 

Matematika Hejného – letní škola 24 hodin Martina Plíhalová 

Matematika Hejného  16 hodin 

Martina Plíhalová 

Zuzana Matějková 

Oborový mentoring, badatelské vyučování 52 hodin Jana Zítková 

Letní studium anglického jazyka pro učitele 56 hodin Lenka Hradecká 

Národní konference E twinning 3 dny Lenka Hradecká 

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 8 hodin 
Danka Dudková 
Hana Hamšíková 

Konference škol - šikana 8 hodin Danka Dudková 

Konference – nadaní žáci 8 hodin 
Pavlína Tolarová 
Dana Augustýnová 

Metody vyučování čtení 8 hodin Dagmar Ördogövá 

Současné dítě a kázeňské problémy 4 hodiny 
Pavla Ježová 
Eva Jandová 

Zvládání náročných situací při komunikaci 8 hodin Celá sborovna 

Inkluze 8 hodin Celá sborovna 

On line kurzy – prezentace, sociální sitě  Jana Cerda Csobová 

Tvorba www stránek 50 hodin Květa Šímová 

Práce s chybou 8 hodin Zuzana Iltisová 

Rozvoj funkčního myšlení v matematice 8 hodin Pavlína Tolarová 

Zeměpis – terénní exkurze 8 hodin Hana Kudrnáčová 

Výuka CLIL na 1. stupni 8 hodin 

Lenka Pikorová 

Lenka Hradecká 

Metodické setkání školních psychologů 5 hodin Naděžda Landová 

Využití her při výuce s nadanými žáky 8 hodin Dana Augustýnová 

         
 
               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. 
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9. Žáci se specifickými vzdělávacími 
potřebami 
 

 
          Učitelé ZŠ Kamenice si zakládají na tom, aby svou péči věnovali 

všem žákům naší školy. Dochází k nám 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, máme ve škole i žáky s LMP a 

vadou zraku. Těchto žáků bylo v letošním školním roce téměř padesát.  

 

                  Naše škola nemá speciální třídy pro tyto žáky, proto je integrujeme v 

běžných třídách na základě individuálních plánů nebo plánů pedagogické 

podpory.  

                 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, ale jejich integrace se prolíná i do dalších 

předmětů. V rámci zavedené inkluze pracujeme se třemi žáky s LMP, kterým je 

redukováno učivo. Tito žáci pracují s asistentem pedagoga, který jim pomáhá 

zvládnout svůj handicap a zařadit se tak do běžné třídy. 

 

                Již pravidelně probíhá na naší škole výuka pro děti s poruchami učení, 

tzv. předmět speciální pedagogické péče, který nově vede speciální pedagožka 

Dagmar Ördögová. Dětem se věnuje individuálně, vždy v délce 45 minut. 

Žákům (nejen s poruchami učení) je také nabízeno doučování, nejčastěji 

z českého jazyka a matematiky.  

 

    

   

9.1.    Práce s nadanými a talentovanými žáky 

 

             V letošním školním roce jsme se opět formou rozšířené výuky 

matematiky a českého jazyka věnovali i nadaným a talentovaným žákům. 

S rozšířenou výukou jsme začali již minulý školní rok a to ve 4. a 5. ročníku. 

Pro kladný ohlas ze stran pedagogů, rodičů a především žáků jsme v letošním 

školním roce výuku v obou předmětech rozšířili pro žáky již od 2. ročníku.  

Talentované děti odcházejí každý týden ke společné výuce M a ČJ s dalšími 

talentovanými dětmi a opět se vrací na další předměty do své kmenové třídy. V 

těchto nově vytvořených skupinách M+ a ČJ+ mají učitele, kteří je v daných 

oblastech vzdělávají. 
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Tento způsob výuky má pro talentované žáky velký přínos: 

 Žáci mají větší příležitost kontaktovat se s podobně nadanými vrstevníky. 

 Žáci jsou vyučováni v souladu se speciálními postupy, které odpovídají 

jejich schopnostem. 

 Učitel se může dobře soustředit na vzdělávání poměrně homogenní 

skupiny talentovaných dětí. 

 Žáci jsou zároveň stále v kontaktu se svými vrstevníky. 

                 

            Další neméně důležitou výhodou tohoto přístupu k výuce je více prostoru 

pro individuální procvičení probírané látky žáky v kmenové třídě. 

Cílem rozšířené výuky je vytvořit pro děti takové prostředí, které jim umožní 

rozvíjet jejich potenciál, nadání a zájem o učení, dá jim „něco navíc“. 

 

             Skupinky ČJ+ jsou zaměřeny na rozvoj literární tvořivosti, 

zdokonalování porozumění textu, na rozvoj komunikativních schopností a slovní 

zásoby, orientaci v české i světové literatuře či na rozvoj jazykového myšlení. 

Vyučující také zařazují tvořivé psaní (vyprávění, popis, pohádka, povídka 

apod.). 

 

            Ve skupinkách M+ žáci prohlubují a procvičují získané matematické 

znalosti a dovednosti. Zábavné, herní a manipulativní činnosti jsou zaměřeny k 

rozvoji intelektových předpokladů dětí, logického myšlení a myšlení v 

souvislostech. Žáci řeší a vytváří problémové úlohy, vyhledávají a zpracovávají 

informace, volí vhodné postupy a využívají získané poznatky v praxi. 

  

            Vyučující, kteří se nadaným a talentovaným žákům věnují, mají 

k dispozici odbornou literaturu, nově pořízené učebnice a další různé pracovní 

materiály. Účastnili se odborných seminářů pořádaných Qiido Akademií a 

Národním institutem pro další vzdělávání. Navštívili školy, kde se vzdělávání 

nadaných žáků věnují již delší dobu. Další vzdělávání a stáže jsou plánovány i 

v dalším školním roce.  

 

           V letošním školním roce jsme se také nově zaměřili na nadané a 

talentované žáky již při zápisu do 1. ročníku. Za přítomnosti psycholožky 

z Qiido Akademie jsme si vybrané žáky otestovali. To nám umožnilo jejich 

vhodné rozmístění do tříd a jejich novým vyučujícím usnadní organizaci výuky. 

 

(zpracovala Mgr. Dana Augustýnová) 
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9.2.    Školní poradenské pracoviště 

 

              Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, které se zaměřuje právě 

na žáky s různými specifickými problémy a potřebami. Schůzky probíhají 2 krát 

měsíčně, schází se na nich ředitelka školy, výchovná poradkyně, školní 

psycholožka a speciální pedagožka, která zároveň pracuje jako školní metodik 

prevence. Intenzivně spolupracujeme s třídními učiteli, rodiči a různými 

potřebnými institucemi, nejčastěji je to Pedagogicko – psychologická poradna a 

OSPOD Říčany. 

 

                 Již pravidelně probíhá na naší škole výuka pro děti s poruchami 

učení, tzv. předmět speciální pedagogické péče, který nově vede speciální 

pedagožka Dagmar Ördögová. Dětem se věnuje individuálně, vždy v délce 45 

minut. Žákům je také nabízeno doučování, nejčastěji z českého jazyka a 

matematiky.  
 
 
 
9. 3.     Práce výchovného poradce 
            
            O žáky se specifickými poruchami učení se stará výchovná poradkyně 

Mgr. Danka Dudková. Oblasti, kterým se věnuje, jsou velmi různorodé.  

 

Sebevzdělávání  

 účast na vzdělávacích akcích  

V oblasti práce s žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především 

o:    

 řešení studijních a výchovných problémů 

 zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství  

 

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:   

 podklady pro IVP 

 zpracování přihlášek ke studiu 

 péči o problémové žáky 

 přednášky pro žáky  
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Ve spolupráci s metodikem prevence a školní psycholožkou: 

 pečuje o problémové žáky 

 informuje o rizicích a projevech šikany, kyberšikany, zajišťuje prevenci  

Ve spolupráci se speciálním pedagogem: 

 zajišťuje reedukaci vývojových poruch učení  

V součinnosti s třídními učiteli:     

 pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování apod.) 

 stará se o talentované žáky 

 zajišťuje diagnostiku 

 vede evidenci integrovaných žáků 

 pečuje o žáky s poruchami učení 

 zajišťuje konzultace, odborná vyšetření  

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními 

pedagogickými centry: 

 posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického, 

o volbě povolání) 

 zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření  

V součinnosti s úřadem práce zajišťuje:   

 profesní orientace vycházejících žáků 

 přednášky a besedy k volbě povolání       

 Další spolupráce s: 

 dětskými lékaři žáků                                           

 zástupci středních škol a učilišť 

 (Zpracovala Mgr. Danka Dudková) 
           
 
 
9. 4. Práce školního psychologa 
 

             Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, 

diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. 

Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních 

údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje 
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se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. 

pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi 

zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče 

o děti a mládež apod. 

 

Hlavní oblast činnosti:    

1. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, 

vedení). 

2. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a 

vzdělávání. 

3. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných 

problémech dětí. 

4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky. 

5. Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků mimořádně nadaných. 

6. Skupinová a komunitní práce se žáky. 

7. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 

8. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí. 

9. Pomoc při péči o integrované žáky. 

10. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 

11. Ankety a dotazníky ve škole. 

Další činnosti:        

- Sledování legislativy a všech aktuálních novinek či změn.  

- Účast na výchovných komisích a při jednání s rodiči. 

- Účast na pedagogických radách školy. 

- Účast na pracovních poradách školy.  

- Pravidelné konzultace každé úterý a středu od 7.30 do 16.00 hodin (nebo dle 

domluvy). 

- Metodická pomoc třídním učitelům. 

- Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické 

vedení). 

- Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný 

poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé). 

- Besedy a osvěta (zákonným zástupcům). 

- Prezentační a informační činnost. 

(Zpracovala Mgr. Naděžda Landová) 
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9. 5.     Práce speciálního pedagoga 

             V letošním školním roce vybraní žáci naší školy poprvé využili (dle 

doporučení svých PPP) služeb speciální pedagožky (Mgr. Dagmar Ördögové), 

která byla za tímto účelem v září 2017 na naši školu přijata. 

 

            Na nápravy chodilo týdně celkem 23 dětí (z 1. - 8. ročníku) - se speciální 

péčí či s pedagogickou intervencí. Vybraní žáci 1x týdně během vyučování 

českého jazyka docházeli individuálně do speciálně upravené místnosti 

(relaxační vak, overball, šipky, míčky…) a se speciální pedagožkou se věnovali 

nácviku dovedností, ve kterých měli potíže – nejvíce čtení. 

Každá hodina byla koncipována tak, aby vyhovovala specifickým potřebám 

žáka. 

 

            Důležitou součástí náprav byla tedy přesně vymezená struktura, 

umožňující dítěti tzv.  „vplout“ do určité pravidelnosti, řádu a opakování a také 

zařazení relaxačních chvilek během kolísání pozornosti či únavy jednotlivých 

žáků. 

            

           Žáci si během náprav pomocí speciálních učebnic, pracovních listů a 

postupů procvičili čtení, psaní (prováděli cviky na jemnou i hrubou motoriku), 

na sluchové vnímání využívali počítač a CD (např. CD Čtení jako hraní – 

interaktivní program pro nápravu dyslexie…), využívali speciální pomůcky –

bzučák, čtecí okénko, tabulky na rozlišení měkkých a tvrdých slabik, používali 

hry k udržení pozornosti a soustředění (ČOKO IQ, Sleduj a najdi, Logico – 

piccolo…). 

              

         Většina dětí z náprav se dokáže již déle soustředit na práci, uvědomí si 

chybu a opraví ji. Všichni  si také rozvinuli slovní zásobu pomocí křížovek, 

doplňovaček komiksů, zábavných cvičení a tím si posílili svoje sebevědomí 

v předmětu český jazyk. 

 

Cíl náprav byl tímto splněn. 

 

(zpracovala Mgr. Dagmar Ördögová) 
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9. 6.  Soutěže a olympiády 
 

 
školní kolo matematické olympiády Žáci dobrovolníci 
okresní kolo matematické olympiády Richard Voců 5.C – 6. místo ze 68 

soutěžících 
Ema Lázeňská 5. A – úspěšný řešitel 

školní kolo Pythagoriáda Úspěšní řešitelé - Vavřinec Hlinka 
7.B, Matyáš Svoboda 7.B a Richard 
Voců 5.C 

okresní kolo Pythagoriáda 4. místo Richard Voců 5.C 
Školní kolo olympiády z českého 
jazyka 

1. místo – Agáta Lázeňská 8.A 
2. místo – Sára Kokešová 8.B 
3. místo – Štěpán Veselý 8.B a 
Karolína Bohumínská 9.B 
Zúčastnilo se 42 žáků 

Okresní kolo olympiády z českého 
jazyka 

Zúčastnily se Agáta Lázeňská a Sára 
Kokešová 

Matematický klokan Výborného výsledku dosáhli Richard 
Voců 5.C, Marek Pokorný 5.B, Jan 
Kapal 5.A a Jáchym Otáhal 5.B 

školní kolo dějepisné olympiády 8. - 9. 
třídy 

1. místo – Karolína Bohumínská 9.B 
2. místo – Matyáš Novotný 9.B 

Školní kolo zeměpisné olympiády 1. místo kategorie B – Matyáš 
Svoboda 7.B 
1 .místo kategorie C – Karolína 
Bohumínská 9.B 

školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce 3. ročník 

1. místo – Lucie Matulová 3.B 
2. místo – Sofia Schwabová 3.A 
3. místo – Ondřej Pospíšil 3.C 

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

1. místo – Richard Voců 5.C 
2. místo – Kryštof Lízner 5.C 
3. místo – Adam Príbiš 4.B 

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

1. místo – Adam Čejna 7.C 
2. místo – Šimon Kolařík 7.A 
3. místo – Zuzana Hošková 7.A 

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

1. místo – Markéta Šestáková 9.B 
2. místo – Magda Bláhová 8.A 
3. místo – Agáta Lázeňská 8.A 

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

1. místo – Markéta Šestáková 9.B 

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

2. místo - Markéta Šestáková 9.B 

Školní kolo biologické olympiády Žáci dobrovolníci 
 

Okresní kolo biologické olympiády 2. místo – Vojtěch Kopáč 8.B, postup 
do krajského kola 
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Jarní petrklíč 2018 – soutěžní hudební 
festival 

Bronzová stuha zpěváci– Magdalena 
Tomanová 9.A 
Bronzová stuha komorní soubory – 
flétnový soubor Flauti Piccoli 2 
Bronzová stuha soubory – školní 
pěvecký sbor Gloria 

 
 

 
biologická olympiáda 

 

 

Zhodnocení matematických úspěchů 

 

              Každoročně se pořádají na naší škole matematické soutěže. 

Nejvýraznějšími byly Matematický klokan, Matematická olympiáda a 

Pythagoriáda. K větším úspěchům přispěla i práce ve skupinkách M+.  

             

               Nejnáročnější je matematická olympiáda (MO), proto se se školním 

kolem popasovali jen žáci 5. a 6. tříd. Nejaktivnější však byli žáci 5. tříd, z 12 

účastníků okresního kola si 8 žáků vybojovalo právo postupu do okresního kola 

jako úspěšní řešitelé. Školu reprezentovali 3 nejúspěšnější, Ema Lázeňská a 

Richard Voců se stali i úspěšnými řešiteli kola okresního. 

          

               Úspěšnými řešiteli Pythagoriády školního kola bylo 7 žáků 5. tříd a 2 

žáci 7. tříd. Do okresního kola byli pozváni Richard Voců z 5. třídy (celkově 4. 

místo) a Vavřinec Hlinka s Matyášem Svobodou ze 7. třídy. Všichni byli i 

úspěšnými řešiteli okresního kola.  

          

                Třetí soutěží je Matematický klokan založený na výběru správného 

řešení z pěti nabízených možností. Je zde možné uplatnit jinou taktiku a tudíž se 
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těší největšímu zájmu u žáků. Nejvýraznější úspěch zaznamenal Richard Voců, 

s maximálním počtem 120 bodů skončil na špici výsledkové listiny 

Středočeského kraje.  

          

               Richard dominoval ve všech matematických soutěžích, tudíž je 

pochopitelné, že i v přijímacím řízení na gymnázium skončil v první pětce 

uchazečů. 

            
 

IT soutěž 

 

                V listopadu 2017 se naše škola zúčastnila již 8. ročníku vědomostní 

soutěže IT-Slot (Systém Logických Otázek) o hodnotné ceny. Do soutěže se 

zaregistrovalo 203 základních škol z celé ČR a celkem 4012 žáků odehrálo 

nominační kolo soutěže formou on-line testu. Své znalosti z oblasti IT a logické 

uvažování nejlépe předvedli 3 žáci, Václav Vichta, Markéta Šestáková a Richard 

Lízner. Všichni žáci obdrželi diplom a získali porovnání s celorepublikovým 

průměrem. 

 

               Finálové kolo proběhlo v sídle střední školy pořádající soutěž. I zde 

žáci odpovídali na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím a 

digitální gramotnosti. Slavnostní vyhlášení a předávání cen bylo pro nás 

příjemným zakončením soutěže. Nejlepším řešitelem se stal náš žák, Richard 

Lízner, který za své prvenství obdržel moderní tablet, a škola získala nový 

notebook. 

    

       

 

BOV – badatelsky orientované vyučování 

 

              Badatelsky orientované vyučování je osvědčeným přístupem, který 

podněcuje u žáků chuť zkoumat a dozvídat se nové věci, rozvíjí jejich kritické 

myšlení a podporuje kooperaci. Díky projektu Maják se naše škola stala centrem 

kolegiální podpory ve Středočeském kraji a již 2. rokem se snažíme s nově 

získanými pomůckami tyto metody implementovat do výuky přírodovědných 

předmětů. Navázali jsme kontakt s okolními školami a prohlubujeme vzájemnou 

spolupráci. Pravidelně každý měsíc demonstrujeme zájemcům jednu 

badatelskou lekci s praktickými ukázkami, dělíme se o nabyté zkušenosti a 

účastníkům badatelského odpoledne nabízíme metodické materiály a další 

inspiraci a podporu při využívání těchto metod ve výuce. 
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Anglická olympiáda 

 

             Koncem ledna 2018 se konalo školní kolo anglické olympiády pro 6. - 

9. třídy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, I A (6. – 7. třídy) a II A (8. – 9. třídy). 

Do okresního kola postupovali první dva z každé kategorie. 

 

         Velký úspěch dosáhla Markéta Šestáková v okresním kole v Čelákovicích, 

kde obsadila 1. místo a zajistila si tak postup do krajského kola v Kladně, kde 

vybojovala 2. místo. 

 

        Začátkem května měli možnost vyzkoušet si anglickou olympiádu i děti z 

3. - 5. tříd. Třeťáci měli samostatnou kategorii a 4. a 5. třídy společnou. 

Olympiáda se skládala, stejně jako u starších žáků, z písemné a ústní části. 

 

 

 

              
 

vítězky 
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Výtvarná soutěž k 130 výričí narození Josefa Lady 

 

            V prosinci 2017 se v hrusické sokolovně konalo vyhodnocení a předání 

cen výtvarné soutěže pro děti ke 130. výročí narození Josefa Lady. Soutěže se 

účastnily i žákyně 8. A. Ve velké konkurenci se dvě žákyně - Agáta Lázeňská a 

Julie Štěpánková, umístily na krásném 3. místě. Ceny předával předseda komise 

vnuk Josefa Lady Mgr. Josef Lada. 

 

 
 

 

Kurzy angličtiny Cambridge English 

 

                 S koncem školního roku ke svému závěru dospěly i kurzy Cambridge 

English, které navštěvovala řada našich žáků z 1. i 2. stupně. Ti za celý školní 

rok absolvovali celkem 30 lekcí a v závěru je čekaly certifikáty s hodnocením, 

jak se jim během celého kurzu vedlo.  

                  Hlavním cílem tohoto projektu je naučit děti přirozeně komunikovat 

v každodenních situacích v angličtině a prostřednictvím her a aktivit určených 

speciálně pro tuto věkovou skupinu je motivovat k dalšímu studiu angličtiny. 

Zároveň se účastníci nenásilnou formou připravují ke složení mezinárodních 

zkoušek Cambridge English. 
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9. 7. Anglická knihovna 
 
              Anglická knihovna ve škole funguje již mnoho let a žáci ji pravidelně 

využívají. Knihy jsou vhodné pro žáky prvního i druhého stupně a jejich 

aktuální seznam najdou žáci v informačním systému Škola OnLine.  

 
 
 
 
9. 8. Ročníkové práce žáků 9. tříd 
 
           Již několik let zpracovávají žáci 9. tříd ve 2. pololetí práci na vybrané 

téma, kterou obhajují v závěrečných prezentacích v červnu. Úroveň prací se 

zvyšuje, prezentace navštěvuje i veřejnost. 

        V letošním roce byly práce na vysoké úrovni, proto tři čtvrtiny bylo 

hodnoceno výborně, jen 5 prací bylo hodnoceno pouze dobře. Na školní 

akademii v závěru roku bylo 8 prací ohodnoceno zvláštním oceněním. 

Zpracovaná témata jsou dostupná na webových stránkách školy, práce 

v elektronické i tištěné podobě jsou uloženy ve škole.  

   

                

         
V letošním roce si žáci vybrali a zpracovali například tato témata: 
 
Český jazyk Před 150 lety byl položen základní kámen ND 

 Komiks 

 Youtube – fenomén dnešní doby 

 Miloš Hlávka 

 Fantasy literatura 

 My děto ze stanice ZOO 

 Karel Čapek 

 Patrik Hartl 

Anglický jazyk Elizabeth II 

 New York 

 My favourite book 

Matematika Origami 

 Prvočísla a Erasthenovo síto 

Zeměpis Itálie 

 Austrálie 

 Návrh jednodenního výletu v okolí Kamenice 
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 Návrh poznávacího zájezdu do KRNAP 

 Návrh zahraničního poznávacího zájezdu do vybrané 
destinace 

Dějepis Historie naší rodiny aneb prababička vzpomíná 

 Tanky 1. světové války 

 Život včera a dnes 

 Výročí roku 2018 

 Zbraně 2. světové války 

Výchova k občanství Postavení a pravomoci prezidenta ČR 

Přírodopis Motýli u nás doma 

 Co je celiakie 

 Návrat zubrů do ČR 

Chemie Voda 

 Uhlík 

Fyzika, Informatika Internet věcí 

 Hry 

 Kryproměna 

Svět práce Systém školství ČR 

 Prosperující firma 

Tělesná výchova Gymnastika 

 Jezdectví 

 Mažoretky 

 Streetdance 

 Workout 

 Sledge hokej 

 Breakdance 

Výtvarná výchova Animátorství 

Hudební výchova Hudba jako koníček 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

35 

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 letošním roce sedmé ročníky opět vyrazily na lyžařský kurz na 

Bublavu do Krušných hor. I přes všechny nástrahy vichřice Hewart a posunutí 

termínu se nakonec podařilo odjet a užít si šest příjemných dnů na vylidněných 

sjezdovkách krušnohorského ski areálu. 

 Letos se žáci pod vedením zkušených instruktorů z řad učitelského sboru i 

externích spolupracovníků zdokonalovali v jednotlivých jízdních stylech a 

několik se dokonce na lyže postavilo úplně poprvé. Večery se věnovali 

přednáškám, týmovým a společenským hrám. V pátek se všichni zúčastnili 

slalomových závodů, jejichž vítězkou se stala Julie Balejová ze 7.C. 

 Celý týden si děti společně užily a přivezly si mnoho vzpomínek na 

příjemně prožitý lyžařský kurz. 
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Projekt EDISON 

            Od 12. do 16. února probíhal na naší škole projekt Edison zaštiťovaný 

mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Cílem projektu je seznámit žáky s 

odlišnými kulturami, porovnat život v České republice s jinými státy a zvýšit 

zájem žáků o výuku angličtiny. 

         Do naší školy dorazilo osm stážistů a stážistek ve věku od devatenácti do 

dvaceti čtyř let. Prostřednictvím interaktivních prezentací stážisté žákům 

čtvrtých až devátých tříd představili své domovské země - Kolumbii, Brazílii, 

Itálii, Turecko, Kyrgyzstán, Čínu, Indii a Indonésii. 

          Žáci se mohli mimo jiné dozvědět, jak se v Číně počítá na prstech, jak se 

v Brazílii připravuje káva nebo jak vypadají kyrgyzstánské tradiční nomádské 

sporty. V pátek byl celý projekt zakončen akcí zvanou Global village, kde si 

naši žáci mohli vyzkoušet například hru na indonéský tradiční hudební nástroj, 

nechat napsat své jméno v písmu Hindi nebo ochutnat tradiční jídla. 

         Stážisté po celou dobu návštěvy bydleli v rodinách našich žáků nebo přátel 

školy, jimž tímto velmi děkujeme. Ve volném čase projevovali velký zájem o 

okolí školy, navštívili například Zbořený Kostelec a vyzkoušeli si bruslení v 

Kostelci u Křížků. Často se předháněli, kdo z nich lépe vysloví písmeno ř. 

Věříme, že celá akce byla oboustranně přínosná a příjemná a těšíme se na 

případné zopakovaní. 
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Mezinárodní spolupráce 

 

                Třetím rokem letos pokračovala spolupráce mezi naší školou a 

španělskou Fray Pedro de Urbina High school v Mirandě de Ebro. 

 

                Skupina žáků z 8. A se během školního roku podílela na několika 

aktivitách společně se vrstevníky ze Španělska. 

Na podzim žáci dokončovali projekt z předchozího roku týkající se jídla. Podle 

zaslaných receptů vařili španělské speciality jako „Huevos Rellenos de Atun, 

Banderillas, Almendras Caramelizadas a Magdalenas.“ (jednohubky, plněná 

vejce, pražené mandle a mufiny) 

 

              Hlavní téma pro letošní rok bylo „My country.“ Žáci si připravili 

prezentace o své zemi, doplnili je audionahrávkami a navzájem si je poslali. V 

návaznosti k tématu si na jaře vyměnili dopisy, které napsali v hodinách českého 

jazyka a poté jsme je přeložili do angličtiny. V dopisech odpovídali např. na 

otázky „Které tři věci se ti v naší zemi líbí a které tři se ti nelíbí?“ nebo „Co bys 

v naší zemi změnil?“ 

Před prázdninami se žáci rozloučili přes Skype, popovídali si o zážitcích z 

minulé dovolené a sdělili si, kam se chystají letos. Přestože z konverzace měli 

někteří obavy, tak nakonec zjistili, že jsou schopni vést dialog v anglickém 

jazyce a že se u něj mohou i pobavit. 

 

 

  

prezentace projektu  
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Metoda CLIL v 7.C 

 

             CLIL neboli Content Language Integrated Learning je metoda, při níž 

dochází k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborného předmětu. Žákům 

umožňuje jejich jazykové dovednosti prakticky využívat a současně zvyšuje 

dobu vystavení žáků cizímu jazyku, aniž by se zvyšovala celková doba výuky. 

             Žáci 7.C si touto metodou obohatili a zpestřili výuku přírodopisu během 

celého školního roku s použitím učebnic, pracovních sešitů, CD a deskových her 

Labyrinth. Žáky učebnicí provázeli David, Laura a jejich strýček a díky jejich 

dobrodružství se seznámili během dvou let s různými ekosystémy a historickým 

vývojem rostlin a živočichů od jednobuněčných organismů až po savce. Žáci 

probrali první díl této učebnice na jazykové úrovni A1 a v příštím roce budou 

pokračovat úrovní A2.  

 

 
 

 

Celoroční Etwinningový projekt žáků 7. C 

 

             Žáci 7.C se zapojili s žáky Turecka, Moldávie, Rumunska, Španělska a 

Itálie do projektu o zvířatech: Our purr-fect friends. 

Webové stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/46546 

           V prvním pololetí žáci vytvořili videa, ve kterých představili sebe a svá 

oblíbená zvířata. Vytvořili mezinárodní slovník zvířat, navrhovali logo projektu 

a naši žáci vytvořili kvíz pro ostatní. Žáci Turecka vyrobili budky a boudy pro 

ptáky, psy i hlodavce a ušili pelíšky pro psy a kočky ze starých svetrů. Španělští 

žáci vyrobili vánoční ozdoby se zvířecími motivy a žáci 7.C se věnovali ptactvu 

https://twinspace.etwinning.net/46546/home
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České republiky. Zjišťovali, kteří ptáci se v zimě přikrmují a čím se mají 

přikrmovat a ve skupinách napsali informační letáky. Vyrobili tukové šišky se 

semínky a nakreslili ptáky, kteří zůstávají na území České republiky přes zimu. 

Letáky prezentovali na vánočním jarmarku školy, kde také prodávali své šišky 

pro ptáky s obrázky. Zbylé tukové šišky rozvěsili v areálu školy. 

                  V rámci výuky českého jazyka žáci napsali vlastní bajky a vytvořili 

leporela s originálními ilustracemi. Abychom je mohli představit i našim 

mezinárodním partnerům, žáci je přepsali do digitální podoby a přeložili do 

angličtiny. https://padlet.com/hradecka_lenka/9cdlk6a5285d 

                   Ve druhém pololetí žáci 7.C pracovali v mezinárodních skupinách 

podle toho, které zvíře se jim nejvíce líbí. Žáci si zkusili pracovat na fóru 

twinspace a vytvořili v poppletu obrázkovou a informační mapu o svých 

oblíbených zvířatech. Dále si žáci vyzkoušeli kvízy od španělských studentů a 

připravili si otázky na videokonferenci s žáky z Moldávie, kterých se ptali na 

domácí a oblíbená zvířata.  

                Turečtí žáci navštívili zvířecí útulek a vyzkoušeli si zvířecí origami 

stejně jako my. Čeští žáci se věnovali ohroženým zvířatům v České republice a 

představili je ostatním, ve skupinách pracovali na prezentacích o vlcích, 

medvědech a vydrách.  

                Další aktivitou ve druhém pololetí bylo napsání mezinárodního 

příběhu o zvířatech, kdy každý žák napsal jednu větu pokračování příběhu ve 

sdíleném google dokumentu. Nejdříve jsme hlasovali, jaké zvíře bude hlavním 

hrdinou příběhu a se stejným počtem hlasů zvítězila zebra, kůň a liška a tak byl 

vytvořen velmi zajímavý a originální příběh o těchto zvířatech. Nakonec žáci ve 

skupinkách vytvořili ilustrace k jednotlivým stránkám textu a vznikla knížka 

https://www.storyjumper.com/book/index/57032005 

 

https://padlet.com/hradecka_lenka/9cdlk6a5285d
https://www.storyjumper.com/book/index/57032005
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Celoroční Etwinningový projekt žáků 6. B 
 

              Žáci 6.B spolupracují s žáky z Francie, Portugalska, Turecka, Itálie a 

Polska v projektu o jídle:  My food, your food, our food... 

Webové stránky projektu: https://twinspace.etwinning.net/49085 

         V prvním pololetí se žáci představili, napsali o sobě, své rodině, zálibách a 

svém oblíbeném jídle. Navrhovali logo projektu a navzájem se seznamovali s 

kulturními a stravovacími tradicemi zapojených zemí. Žáci 6.B vytvořili pro 

ostatní obrazovou mapu svých vánočních pokrmů. 

          Ve druhém pololetí žáci 6.B připravili těsto, upekli velikonoční jidášky a 

napsali o svých českých velikonočních tradicích. Nalezli odpověď na 

francouzskou hádanku. Také pomohli vytvořit a odpověděli na kvíz o 

stravovacích návycích dětí, komentovali videa a odpovídali na otázky o 

stravování žáků doma i ve školách. Poštou přišly práce žáků z Francie, kteří nám 

napsali, jaká jídla a jaké potraviny jim chutnají a naopak, které rádi nemají a 

přidali i nějaké obaly svých oblíbených potravin. S projektem se žáci rozloučili 

napsáním dopisů v angličtině, které jsme zaslali do Francie. 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/49085
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eTwinning Quality Label 2017   

 

             Loňský eTwinningový projekt Euro- Food - Taste získal eTwinning 

Quality Label 2017.   

           Na projektu spolupracovali ve školním roce 2016/17 žáci ZŠ Kamenice s 

žáky ze škol z Moldávie, Maďarska a Kypru.                                            

Certifikát Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují 

kritéria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré 

praxe. 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR vyhlásilo výsledky hodnocení 

letošních certifikátů Quality Label.Hodnocení probíhalo na základě kritérií 

stanovených Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning v Bruselu. 

Každá přihláška byla hodnocena třemi nezávislými hodnotiteli. Certifikáty byly 

předány na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která proběhla 12.- 14. 

října 2017 v Olomouci v hotelu Flora. 
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Developing literacy skills 

        V průběhu roku žáci 8.B absolvovali mnoho aktivit pro rozvoj čtenářských 

dovedností.  Nejprve pracovali s větami, pak s krátkými texty. Pozornost byla 

věnována čtení s porozuměním a rozšiřování slovní zásoby. Ve druhém pololetí 

již každý žák přečetl dvě knížky v angličtině nejčastěji na úrovni 3 - pre-

intermediate z naší anglické knihovny. Poté napsal book review, kde popsal 

hlavní postavy, zápletku, proč si tuto knihu vybral, co se mu na ní nejvíce líbilo 

a jestli by ji doporučil ostatním spolužákům. 

 

 

Dopisování 

            V loňském školním roce si začali žáci 3.A a 3.C dopisovat se stejně 

starými dětmi z německého města Soest. Nejprve využili univerzální oslovení 

'Dear Penfriend', protože ještě neznali jména německých kamarádů. Pak jim ale 

přišly odpovědi a další výměna dopisů už pokračovala v konkrétních dvojicích. 

Psali si o tom, odkud jsou, co mají či nemají rádi a také si stihli popřát veselé 

Velikonoce. 

           Dopisování pokračuje i letos. Hned v prvním školním týdnu dětem přišly 

dopisy z Německa. Tentokrát jim kamarádi psali o tom, kde bydlí. Někdo poslal 
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i namalovaný obrázek s domem svých snů. Děti měly z dopisů radost a s menší 

či větší pomocí napsaly odpovědi. Někdo přidal i obrázek a všichni se už moc 

těší, až jim přijde odpověď. 

            Protože německy bychom se s nimi jen velmi těžko dorozumívali a oni 

by zase určitě měli problém s češtinou, využíváme jako komunikační jazyk 

angličtinu. Poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých 

částí světa je jedním z cílů, stanovených v našem ŠVP Přes kameny ke hvězdám 

III.  

           Tato spolupráce mohla vzniknout díky kontaktům z kurzu Language and 

Methodology Refresher jazykové školy Bell v Cambridge, kterého jsem se 

zúčastnila v létě 2015. Kurz byl hrazen z projektu "Inovace pro kvalitní výuku 

angličtiny", který naše škola získala v programu Erasmus+.  Velké díky patří 

kolegyni Lence Hradecké, bez které by nic z toho neproběhlo.  

 

Plavecký výcvik 2. a 3. tříd   

               Žáci 2. a 3. tříd v rámci tělesné výchovy absolvovali plavecký kurs 

v rozsahu 20 hodin. Druhé třídy využily bazén v Benešově, třeťáci jezdili do 

bazénu v Říčanech. Výuku plavání absolvovaly téměř všechny děti, k čemuž 

přispěla dotace MŠMT na dopravu. Celý náklad byl pokryt školou (lekce 

plavání), obcí jako zřizovatelem (pronájem bazénu) a dotací MŠMT (doprava). 

                 Řada dětí se též zapojila do Říčanského plaveckého poháru škol pro 

amatérské plavce. Do finále bylo vybráno 23 našich plavců, bohužel vzhledem 

k posunutému konci školního roku se finále zúčastnili jen jedinci. 
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100 let Československa 

 

                Žáci 9.A a 9.B se od listopadu zapojili do projektu 100 let 

Československa v naší škole s příznačným podtitulem "Rodino, vyprávěj!", 

který připravily Národní muzeum v Praze a Slovenské národné múzeum v 

Bratislavě v rámci chystané společné Česko-slovenské a Slovensko-české 

výstavy.  

               Rozhovory s pamětníky zpracovala většina žáků metodou orální 

historie. Nejlepší práce, u nichž byly souhlasy pamětníků, jsme odeslali NM v 

Praze a uspořádali z nich v únoru – březnu 2018 výstavu v budově školy. 

Oceněním je volná vstupenka pro 30 žáků do NM v Praze, kterou využijeme v 

rámci říjnových oslav. 

 

 
  

 

 

Aktivity v tělesné výchově 

 

                 Tělesná výchova v naší škole byla v letošním roce díky ztíženým 

podmínkám během výstavby nové tělocvičny, rekonstrukce velké části školy a 

zároveň úpravy komunikace vedoucí kolem obecního sportoviště, které škola 

využívá k výuce také, paradoxně obohacena o nové činnosti. 

                 

                S dětmi jsme trávili co nejvíce času mimo školu a využívali okolní 

lesy k orientačnímu běhu, přičemž během přesunu do lesa jsme oprášili pravidla 

pohybu po komunikaci, což je součástí výuky nejen v dopravní výchově, ale i ve 
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výchově tělesné. V lese jsme využívaly prostředí k tomu, abychom děti, které 

dnes díky nepřetržitému toku informací neumí příliš odpočívat a zklidnit se, 

naučili vnímat ticho a zvuky lesa, tedy relaxovat. A následně jsme po dostavbě 

tělocvičny využívali její velkou rozlohu. Takže jsme během několika málo 

deštivých dnů zkoušeli netradiční hry jako například ufobal (hra na dvě branky 

s házecím talířem) a různé psychomotorické hry (pro posílení kolektivního 

ducha a odreagování). 

To vše samozřejmě doplněné všemi povinnými součástmi osnov – atletikou, 

gymnastikou, míčovými hrami., atd. 

 

                 Loni jsme se také poprvé zúčastnili Říčanského plaveckého poháru 

škol Na Fialce. Plavecká škola Na Fialce vyhradí vždy jeden den jednomu 

ročníku a přijedou žáci z různých škol závodit mezi sebou. To nám ale 

nevyhovuje, neboť je to pro naši školu finančně i organizačně náročné. Dohodli 

jsme se tedy s organizátory, že v jeden den přijedeme se všemi žáky 

přihlášenými napříč školou. V minulém roce se totiž osvědčilo, že spolu závodit, 

jedou od druháků po deváťáky všichni. Na soutěži se navzájem podporují a tím 

se více poznají. Je to tak první krok k prevenci šikany. 

                  Letos jsme pro velký zájem vyrazili znova a mnoho našich žáků se 

probojovalo do finále. To nás těší o to více, že není sice důležité vyhrát, ale 

zúčastnit se, nicméně každá výhra potěší a posílí dětské sebevědomí. A jsme 

opět u prevence šikany, která je v dnešní době velmi důležitá. 

 

                 Další aktivita, ze které se, doufáme, stane tradice, je volejbalové 

utkání vyučujících s žáky devátých tříd. Vyučující tělesné výchovy vyzvaly 

deváťáky na souboj ve volejbale, a ti se i přes pozdní večerní příjezd 

z desetidenního pobytu u moře v Itálii předchozí den a s tím související únavu, 

dostavili v počtu 9 účastníků a bojovali ze všech sil. Odehrály se dva sety 

s úžasnou atmosférou, které oba skončily s malým rozdílem okolo 6 bodů. Tedy 

úspěch na obou stranách. A nejdůležitější je pocit sounáležitosti, který doufám, 

tímto v naší škole vytváříme.  

(zpracovala Mgr. Eva Jandová) 

 

 

 

Projektová výuka ve 3. C a mezitřídní spolupráce 

 

                Projektové vyučování je nejkomplexnější vyučovací metodou. Tento 

způsob výuky úspěšně zařazuje i vyučující v 3. C. Žáci měli tímto způsobem 

např. za úkol zpracovat téma Česká republika a její významné osobnosti. 

Nejprve byli žáci rozděleni do několika homogenních skupin, kdy každá skupina 

zpracovávala zadané podtéma. Potřebné informace vyhledávali, spojovali a 

prezentovali ostatním. Výstupem byla vytvořená nástěnná mapa ČR. 
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Podobně žáci zpracovávali téma Lidské tělo a Přírodní společenstva. 

 

 
              

 

 

             

               Spolupráce mezi třídami je na naší škole již obvyklou činností. 

V letošním školním roce spolupracovali žáci 3. C s žáky ze 7. C a 1. C. 

V několika projektových dnech společně se svými staršími spolužáky vytvářeli 

komiks. Nejprve vytvořili popis hlavních postav včetně jejich ilustrací a 

následně vymysleli příběh, který zpracovali jako komiks.  



 

 

48 

 
 

 

 

 

              Pro žáky 1. C si žáci 3. C ke konci školního roku připravili a uspořádali 

zábavné dopoledne plné her a úkolů. Akce proběhla v lesíku nad Hamerským 

rybníkem. Na různých stanovištích děti např. stavěly domečky pro lesní skřítky, 

hádaly lesní zvířata, trefovaly se na cíl, řešily různé šifry. Při plnění úkolů žáci 

3. C své mladší spolužáky na jednotlivá stanoviště doprovázeli a bylo-li třeba, 

byli připraveni jim pomoci.  

 

 

 

Jarní slavnost  

 

          Těsně před Velikonocemi si žáci 2.A a 2.C uspořádali jarní slavnost. 

Rozloučili jsme se se zimou – průvod dětí vynesl a podpálil Moranu, kterou 

jsme společně vyrobili. Následovaly velikonoční dílny, v kterých jsme si 

připomněli několik technik zdobení kraslic, ale i různé velikonoční tradice. 

Každý žák si domů odnesl spoustu výrobků na výzdobu. 
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Výlet na horu Blaník  

 

         Hned v září se druhé třídy vydaly na horu Blaník. Už ve škole se děti 

dozvěděly, kdo byl kníže Václav, proč vlastně slavíme 28. 9. jako státní svátek a 

co znamená, že dodržujeme svatováclavskou tradici. Na Blaníku pak společně 

pátraly po úkrytu rytířů.  
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Divadlo S+H  

          

              Druháci vyrazili do Prahy do Divadla S+H na představení „Hurvínkova 

nebesíčka“. Představení bylo velmi zábavné, jak jinak než se školní tematikou. 

Někteří jedinci měli to štěstí a mohli se podívat do zákulisí a pochovat si 

Hurvínka a Máničku. Děti byly moc spokojené. 
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Projektové dny II. A  

 

            I v letošním školním roce zpestřilo vyučování druhákům několik 

projektových dnů, které navazovaly na lidové tradice, Den Země, Dětský 

sportovní den… 

 

   
Halloween nebo dušičky? 

 

 

 

  třída plná andělů 
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 svátky Jara 
 

 

 

Exkurze do Protivína 

              Poslední květnový den se třídy II.A, B, C a III.B rozjely do Protivína - 

navštívit Krokodýlí ZOO. Žáci viděli různé druhy krokodýlů - i světových 

unikátů a dozvěděli se mnoho zajímavého z jejich života. Odpoledne si prohlédli 

v místním muzeu kostry velkých savců a hodně se líbily zmenšené modely 

hradů a zámků vyrobené ze špejlí.  
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Přírodovědný program pro 1. třídy  

 

              Žáci 1. tříd se zúčastnili výukového přírodovědného programu Skřítek a 

zvířátka, Do lesa s Habřílkem ve spolupráci s Muzeem Říčany. V lese děti 

hledaly různé stopy, které by jim napověděly, jaká zvířata tam žijí. Pro bádání 

používaly lupy. Program byl doplněn hrami Na mravence (rozdělování podle 

pachových stop - vůně) a Na veverky (schovávání a hledání oříšků).  

 

              Na program navazovala i exkurze na nedalekou farmu v Tehově.  Děti 

si zblízka mohly prohlédnout mláďata domácích zvířat, pohladit si je a ještě se 

dozvěděly mnoho zajímavého o jednotlivých zvířatech a o práci na farmě. 

Tečkou prohlídky byla ochutnávka tvarohového výrobku z tamní mlékárny. 

 

Výlet na křemenný lom (Mgr. Eva Malá) 

               Na začátku června vyrazila třída 1. B na pěší výlet k opuštěnému 

křemennému lomu za obcí Pohoří. Bílé kameny děti tak uchvátily, že si jich do 

batůžků nacpaly mnoho kilogramů a statečně je nesly na zádech rodičům na 

skalky. Opět se potvrdilo, že dobrodružství nemusí "číhat daleko", ale že je často 

máme doslova " za barákem". 

 

 

 



 

 

54 

Projektové dny ve 2.C  

 

              Svatý Martin - páteční výuku 10. listopadu žáci 2. C věnovali 

svatomartinské tradici. Připomněli si příběh sv. Martina, všechny tradice a rčení 

spojené s jeho osobou i tímto svátkem. Upekli posvícenské hnětýnky a vyrobili 

si bílého koně (Martin však tentokrát na něm nepřijel). 

 

               Zimní olympiáda – i žáci 2.C se účastnili zimních olympijských her – 

zahájili je čtenářskou dílnou o historii a olympijských symbolech, využili 

metodu „VÍME, CHCEME VĚDĚT, DOZVĚDĚLI JSME SE“, výtvarně 

zpracovali jednotlivé sportovní symboly a samozřejmě sledovali výsledky 

našich olympioniků, které si ve škole zapisovali na nástěnku. 

 

 

       
 

 

Exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie 

 

             V listopadu se žáci 9.A a 9.B účastnili projektu Týden vědy a techniky v 

Ústavu organické chemie a biochemie v Praze 6, kde absolvovali několik 

přednášek na různá témata v oblasti chemie a biochemie. Prohlédli si laboratoře 

a seznámili se s krátkým úvodem do české vědy. Žáci, pracující ve čtyřech 

skupinkách, prošli několika okruhy témat: např. výbuch alkalických kovů ve 

vodě, 3D tisk, výzkum nanočástic pro medicínu a spoustu dalších.  
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Zde jsou některé reakce dětí: 

 Nejvíc mě zaujal generátor, který dokáže udělat stejnou teplotu jako 

Slunce 

 Všechny pokusy byly velmi zajímavé 

 Někdy to tedy bylo moc informací najednou 

 Moc se mi líbil pokus s fosforeskujícími barvami 

 Dozvěděla jsem se tam hodně nových věcí 

 Vadilo mi, že naše průvodkyně neuměla česky a museli jsme s ní 

komunikovat pouze anglicky 

 Překvapilo mě, v jak krásném a čistém prostředí chemici pracují 

                                                                               

 

Exkurze do Planetária a Techmánie Plzeň 

 

             V říjnu se žáci obou šestých tříd vypravili do Planetária a Techmánie 

v Plzni, kde si mohli prohlédnout a vyzkoušet různé pokusy a zajímavé 

exponáty, z nichž mnohé jsou světovými unikáty. Pět žáků z každé třídy 

dokonce mělo příležitost zkusit si originální gyroskop, s jehož pomocí si mohli 

představit, jak vypadá stav beztíže.  
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7.ABC na návštěvě u Premonstrátů v Milevsku 

 

 Poslední lednové pondělí navštívili žáci sedmých tříd premonstrátský 

klášter v Milevsku. Aby si mohli ověřit informace z učebnice „jak se žije 

v klášteře“, průvodcem byl sám jeden bratr z řádů premonstrátů a bývalý zdejší 

kaplan Pius Zdeněk Vágner. 

  

          Společně s ním měli žáci možnost navštívit kostel sv.Jiljí, baziliku 

Navštívení Panny Marie, prohlédnout si sakristii, barokní prelaturu (4 pokoje a 

kapli opata) a podívali se i do části, kterou bratři obývají společně – např. do 

jídelny. 

   

            V současné době spadá Milevský klášter pod správu Královské kanonie 

premonstrátů na Strahově. Žije zde pět bratří, kteří spravují 14 farností (21 

kostelů) v Milevsku a širokém okolí. Jejich hlavní náplní je společný život a 

společná modlitba, služba farnostem v okolí kláštera, duchovní a kulturní 

centrum, svátostná služba, biblické hodiny, katecheze, zázemí pro duchovní 

obnovu a odpočinek. 

 

 

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 den Celá škola 

exkurze Vánoční turnaj v přehazované 2. stupeň 

 Říčanský plavecký pohár dobrovolníci 

 Napříč školou – sportovně orientační den Celá škola 

 Den Země – projektový den Celá škola 

 Adaptační pobyt – 3 dny 6. AB 

 Lanové centrum – sportovní pobyt 8.AB 

 Zážitkový kurz Monínec 6. AB 

 Exkurze Blaník 2. ABC 

 Exkurze Praha – Královská cesta 5. ABC 

 Exkurze Kutná Hora 3.BC 

 Korunovační klenoty 4.A, 9.B 
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 Premonstrátský klášter Milevsko 7.ABC 

 Židovské muzeum 9.AB 

 Křivoklátsko 5.AC 

 Úřad práce 8.AB 

   

Zahraniční  Advent ve Vídni Výběr žáků 

výjezdy Itálie - Gargáno 9. AB 

 Osvětim 9.AB 

   

Vystoupení žáků Kamenické pískání dobrovolníci 

 Školní akademie všichni 

 Jarní petrklíč dobrovolníci 

   

Divadlo, Divadlo – Kde se vzaly Vánoce 3.ABC 

film, koncert Divadlo Spejbla a Hurvínka 2.ABC 

 Divadlo Na Fidlovačce 6.AB 

 Výstava mumií 6.AB 

 Divadlo – Jsi nula – prevence kyberšikany 4.A, 5.ABC, 6.AB 

   

Besedy Normální je nekouřit 6. AB 

 Bolest jménem šikana- beseda 7. ABC 

 Partnerství a vztahy 8. AB 

 Sex, AIDS a vztahy - beseda 9. AB 

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

 Program proti šikaně – 2 dny 7.C 

 Kyberšikana - beseda 5.B 

 Krkavcovití – Ornita Praha Celá škola 

 Beseda HIV 8. a 9. ročníky 

 Řemesla 8.AB 

 Šifra mistra Braila Celá škola 

 Projekt proti šikaně 7. třídy 

 Beseda dopravní výchova - prevence 1.-4. třídy 

 Právní vědomí 9.AB 

 Beseda s kriminalistou 7.-9. třídy 
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Deváťáci v Itálii 
 
 
 

 
Osvětim 
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Osvětim 
 
 

 
Lidice 
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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. Pro celou školu byly organizovány tří projekty – Projekt ke Dni Země, 
Sportovní den u příležitosti Dne dětí a projekt Napříč školou, který byl zaměřen 
všestranně a jeho cílem byla týmová spolupráce. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
Nabídka pro starší žáky: 
 

6. ročník Hlavní téma : ODPADY 
6. A Žáci si vabrali práci v jedné ze tří skupin: 

Hřbitov odpadů, Pet art nebo Třídíš, třídím, třídíme 
 

6. B 
6. C 
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7. ročník Hlavní téma: VČELSTVO 
exkurze Exkurze Včelí svět – Vodní dům 
 

 

Den Země ve Včelím světě 

 

           V rámci oslav Dne Země žáci sedmých tříd navštívili unikátní expozici 

Včelí svět v Hulicích. Viděli makety včelích úlů, které představují život včel 

v jednotlivých ročních obdobích, prošli včelím úlem s obřími plástvemi, na 

dotykových monitorech si prohlédli anatomii včely a zahráli kvíz ze života včel. 

Zajímavé bylo povídání o produktech včel, které si děti mohly zakoupit. 

Poměrně vzácný akátový med ochutnali nejlepší řešitelé pracovního listu, který 

průběžně vyplňovali. Domů si každý odvezl vlastnoručně vyrobenou svíčku 

z voňavého včelího vosku.  
 
 
 
                                    

8. ročník 
Hlavní téma: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

8.A Exkurze Muzeum vodárenství – program Voda hrou 
8.B 
 
 
 

9. ročník  
9.A Exkurze do Vojenského muzea v Lešanech 
9.B Exkurze do automobilka Škoda Mladá Boleslav 

 

Projekt Napříč školou 

               V pátek 22. září se na naší škole konal projektový den „Napříč 

školou“. Akce se týkala všech žáků 2. stupně. Během dne měly děti absolvovat 

běh s plněním různých úkolů, druhá část dne se týkala luštění šifry.  

 

             Děti byly rozděleny do družstev tak, aby v každém družstvu byl 

zástupce každého ročníku. Soutěžilo celkem 45 družstev po čtyřech dětech. 

Každý soutěžící musel splnit některé z úkolů na trase: transport a ošetření 

raněného, poznávání bylin, třídění odpadu, zdolání překážek a spoustu dalších.  

  

              Děti, které zrovna nebyly na trase, se zdokonalovaly v míčových hrách 

a luštily zašifrovanou zprávu. Myslíme si, že takovéto akce pomáhají k lepšímu 

poznávání mezi dětmi a respektování se. Většině dětí se sportovně – vědomostní 

den líbil a těší se na podobné aktivity.  
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Žákovský parlament 
 
                Žákovský parlament působil na naší škole již čtvrtým rokem. 

Pokračovali jsme v tom, co se nám osvědčilo – v systému organizace schůzek, 

přenášení informací ze tříd a do tříd, ve spolupráci s vedením školy a třídními 

učiteli, se školní kuchyní a hlavně v organizaci osvědčených i nových akcí pro 

naše spolužáky. 

                

              V závěru školního roku se nám obzvlášť vydařil Sportovní den a akce 

Jídelníček na přání. Na závěr Sportovního dne jsme opět zorganizovali 

charitativní běh, za startovné jsme získali téměř 6 tisíc Kč, které na začátku 

příštího roku již podruhé předáme zástupci organizace UNICEF. 

 

              Členové parlamentu ZŠ Kamenice po celý rok spolupracovali i 

s místním časopisem Zpravodaj z Kamenice. Pravidelně měsíčně byly redakční 

radě nabízeny informativní příspěvky, jejichž autory byli nejen učitelé, ale 

častěji i žáci. Byli i tak motivováni k tomu, aby se zajímali o dění v obci, aby 

sledovali i internetové stránky školy a obce. 

 

 

Beseda s pracovníkem UNICEF 

   

             V lednu letošního školního roku měli žáci pracující ve Školním 

parlamentu možnost zúčastnit se besedy s pracovníkem UNICEF Miroslavem 

Svatošem. Během devadesáti minut se dozvěděli, jak UNICEF pomáhá ve světě, 

jak se zaškolují dobrovolníci, v jakých zemích UNICEF působí a pomáhá. 

Všechny informace poté parlamenťáci rozšířili do svých tříd.  

  

            Součástí besedy bylo i slavnostní předání šesti tisíců korun, které jsme 

vybrali na konci loňského školního roku během charitativní akce v rámci 

Sportovního dne. Za darovanou částku jsme získali pro naši školu certifikát, 

který máme vystavený v prostorách školy. 

  

             V letošním roce jsme během stejné akce vybrali podobnou sumu peněz, 

které opět poputují na dobrou věc, tedy nadaci UNICEF. 

 

(zpracovala Mgr. Irena Houbová a Pavla Ježová) 
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Etická výchova                                  
         

 Naše škola je jednou z mála škol, která se rozhodla zabývat se více 

etickou výchovou. Její výuce je věnována jedna hodina týdně v šesté třídě, 

protože věříme, že v tomto věku jsou děti ještě dostatečně tvárné a ovlivnitelné, 

aby dokázaly pochopit základní pojmy etické výchovy, a zároveň již dostatečně 

zodpovědné, aby teoretické poznatky uměly převést do praxe.  

 

 Klíčovým pojmem etické výchovy je prosociálnost. Toto slovo je 

odvozeno z latinského slova socius – druh, společník. Prosociálnost souvisí se 

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

           Prosociálním nazýváme takové chování, které je zaměřené na pomoc 

nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů, bez nároku na 

vnější odměnu. To znamená, že motivem je nějaká vnitřní potřeba. V praxi to 

znamená, že se děti snažíme vést k takovému chování, které z nich vychovává 

samostatně konající jedince, kteří dokáží myslet na druhé a neomezují jejich 

svobodu. Snažíme se je dovést k základnímu cíli etické výchovy – pozitivnímu 

ovlivňování postojů a chování člověka. Nejčastěji v hodinách pracujeme pomocí 

zážitkových metod a diskuzí. 

 

Principy etické výchovy 

1. Každý člověk má svoji důstojnost – respektujme individualitu druhých. 

2. Člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme žáky v 

samostatném a zodpovědném rozhodování. 

3. Nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost – za vhodných 

podmínek realizujme zážitkové aktivity. 

4. Pro vzdělávání je důležité výchovné společenství založené na důvěře – 

podporujme toto společenství častým vyjadřováním pozitivních citů. 

5. Učitel výchovně působí především svým příkladem – zaměřme se na 

tento nejdůležitější prostředek výchovy tím, že budeme pracovat na 

vlastní sebevýchově. 

 

             Na zařazování těchto principů do výuky se snaží pracovat celý 

pedagogický sbor, což se projevuje příjemnou a tvůrčí atmosférou ve škole. 

Principy etické výchovy se prolínají i do třídnických hodin, hodin občanské 

výchovy a v podstatě prostupují všechny předměty. 

 

          Základními tématy etické výchovy jsou: komunikace, pozitivní hodnocení 

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

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

prosociálnost. Tato témata se snažíme realizovat i pomocí různých projektů 
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zařazených přímo do výuky i mimo ni (např. školní parlament či ekotým), ve 

kterých se myšlenky spolupráce a práce pro druhé daří velmi dobře naplňovat.  

 

               Etická výchova vychovává z dětí samostatné jedince schopné 

rozhodování a zodpovědného jednání, proto jsme velmi rádi, že se stala nedílnou 

součástí našeho ŠVP.  

(Danka Dudková, učitelka etické výchovy) 

 
 
11. Evropské granty a projekty 
 
11. 1. Projekt Spirála 
 
                Tento projekt byl náš první, plnili jsme jej v letech 2009 – 2011 a 
v současné době skončila i jeho pětiletá udržitelnost. Získali jsme v něm 4,7 
milionů korun a byl zaměřen na osobnostně sociální výchovu, environmentální a 
mediální vzdělávání.  
 
                 V tomto projektu začaly některé akce, které již nyní mají zajímavou 
tradici, např. ročníkové práce, spolupráce s obecně prospěšnou společností 
Projekt Odyssea či oblíbené exkurze do ekocentra Vlašim.              
 
  
 
11. 2. Projekt Paprsek 
 
              Tento druhý projekt je již také ukončen, plnili jsme jej v letech 2011 – 
2013. Získali jsme v něm 2,3 milionů korun a byl zaměřen na čtenářskou 
gramotnost, anglický jazyk, zapojení asistenta do výuky a tvorbu digitálních 
učebních materiálů.          

 
             U tohoto projektu není nutná udržitelnost, byl koncipován jako 
jednorázový. 
 
  
 
11. 3. Projekt Cesta      
  
            V letech 2013 - 2014 jsme plnili projekt z druhého kola projektu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Cesta k lepší budoucnosti.  
 
            Projekt byl zaměřen zejména na podporu řemeslných oborů a 
technického vzdělávání. Vznikl také školní informační systém, který se stal 
školním a pracovním prostředím pro naše žáky. 
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              Hodnota tohoto projektu byla 2,3 milionů korun a ani u tohoto projektu 
není nutná udržitelnost. 
 
 
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.   

 

11. 6. Projekt Výzva 56 

          Ve školním roce 2015/2016 jsme plnili evropský grant z Výzvy 56, který 

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

jazykové kompetence učitelů. 

          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.  
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          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 

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 nástavba naší školy a tím bude 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.  

11. 8. Projekt Maják 

               V projektu Maják – síť kolegiální podpory jsme jako partnerská škola 

zapojeni od ledna 2017. Tento projekt byl podpořen v rámci operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je rozvoj badatelsky orientované 

výuky přírodovědných předmětů se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu 

žáků o tyto předměty. Partnerské školy mezi sebou spolupracují a sdílí příklady 

dobré praxe formou videí, navazují spolupráci i s okolními školami. V rámci 

tohoto projektu realizujeme na škole jeden den v měsíci badatelské odpoledne. 
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Zveme žáky naší školy a vyučující okolních škol. Termíny badatelských 

odpolední uveřejňujeme na webových stránkách školy. 
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11. 9. Šablony I pro ZŠ Kamenice 

               Je to zatím náš poslední projekt, do kterého jsme se zapojili od září 

2016 do srpna 2018. Jeho hodnota je pro naši školu 1,4 milionů, finance jsou 

dány podle počtu žáků. Každá škola si vybírá s předem daných šablon, které 

podle svých potřeb různě kombinuje. Tento projekt je zaměřen zejména na tzv. 

měkké dovednosti, ne tedy na nákup techniky. 

              Díky tomuto projektu můžeme financovat školního psychologa, 

školního asistenta, vzdělávání učitelů, doučování žáků, tandemovou výuku či 

Klub zábavné logiky.  

 
12  . Prevence ve škole 
 
        Funkci koordinátora prevence negativních jevů vykonává paní učitelka 
Dagmar Ördögová, výchovného poradce paní učitelka Danka Dudková.               
        
         Každý školní rok je vypracován minimální preventivní program, kde 
plánujeme aktivity týkající se prevence sociálně patologických jevů. 
         Hodnocení tohoto programu zpracovala Mgr. Dagmar Ördögová a je 
uvedeno v příloze č. 1 
         Pořádáme také velké množství pořadů a besed zaměřených na prevenci, 
jejich výčet je uveden v akcích školy. 
 
 
 

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, který jsme spojili 
s vánočním prodejním Jarmarkem. Využili jsme k tomu úplně nové prostory, 
které jsme tak mohli ukázat návštěvníkům. Žáci z každé třídy projevili 
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podnikatelského ducha a své vlastní výrobky si také prodali. Učitelé zajistili 
skvělé domácí občerstvení, školní sbor Gloria se postaral o krásnou adventní 
náladu a všichni jsme si to společně užili.  
A děti si samy rozhodly, že část výtěžku použijí pro svou třídu dle vlastního 
rozhodnutí a domluvy. 
 

 
 
 
 
             Letos nově komunikujeme s rodiči přes Školu on line. Veškerou 
dokumentaci, včetně žákovské knížky a třídních knih, máme elektronicky. 
Rodiče tak mohou sledovat známky kdekoli, vidí, co se ve škole probírá, mají 
přehled o docházce svého dítěte, což může působit jako prevence záškoláctví.  
             Přes počáteční obtíže, které někteří rodiče měli, věříme, že systém bude 
přínosem pro všechny zúčastněné strany. 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 



 

 

71 

14. Prezentace školy 
 
 
         Hlavním zdrojem informací o škole a její činnosti jsou 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. 
 
            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.        
  

 

           

 

15. Školní družina 
 

   Kapacita školní družiny při ZŠ Kamenice ve školním roce 2017/2018 

byla 214 žáků. Školní družina zajišťovala provoz v době od 6:30 hod. do 7:40 

hod. (ranní školní družina) a od 11:40 hod. do 17:00 hod (odpolední školní 

družina). 

V tomto školním roce bylo ve školní družině (dále ŠD) zapsáno 199 žáků 

z 1. až 4. tříd. Zapsaní žáci byli rozděleni do 8 družinových oddělení. 

Družinová oddělení byla, z prostorových důvodů, umístěna v přízemí 

budovy 2. stupně ZŠ (1. až 5. a 8. družinové oddělení) a v prvním patře 

v budově 1. stupně ZŠ (6. a 7. družinové oddělení). Jen jedno družinové 

oddělení mělo pro svou výchovně-vzdělávací činnost místnost vyčleněnou 

pouze pro ŠD. Zbylá oddělení využívala kmenové třídy 1. stupně. V dubnu 

2018, po dokončení přístavby školy, došlo k přemístění části ŠD do nových 

učeben pro 1. a 2. třídy. Celkem se jednalo o 5 družinových oddělení, která 

využívala kmenové třídy 1. stupně pro odpolední provoz ŠD. Družinová 

oddělení 1, 2 a 3 zůstala v přízemí budovy 2. stupně ZŠ. Zde družina zajišťovala 

odpolední provoz a též provoz ranní družiny. 

http://www.kameniceskola.cz/
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Vybavení všech oddělení ŠD odpovídalo věkové skupině dětí do těchto 

oddělení zařazených. Jednalo se zejména o nábytek, hračky a potřebný materiál 

pro pestré volnočasové aktivity konané v dobu jejího provozu. V odděleních 

bylo zmíněné vybavení průběžně obnovováno a doplňováno. 

Mimo uvedené místnosti využívala ŠD pro své činnosti školní hřiště, 

venkovní prostory ZŠ, školní dětské hřiště vybavené např. houpačkou, 

pískovištěm, kreslicí tabulí a blízké okolí ZŠ v katastru obce Kamenice (les, 

okolí rybníka, alej k Ringhofferově hrobce, sportovní hřiště, dětské hřiště 

v centru obce aj.). 

Personálně byla ŠD obsazena 5 kvalifikovanými vychovatelkami a 

3 vychovatelkami bez potřebné kvalifikace. Vychovatelky si své pedagogické 

odborné znalosti prohlubovaly samostudiem (četbou odborné literatury, časopisů 

nebo odborného materiálu na internetových stránkách) a účastí na odborných 

seminářích. 

Veškeré činnosti školní družiny směřovaly k aktivnímu a smysluplnému 

využívání volného času žáků. Toto je jednou z nejdůležitější části prevence 

rizikového chování u dětí a mládeže. Volnočasové aktivity pozitivně rozvíjely 

dětskou osobnost, zdravé sebevědomí, pomáhaly utvářet kladné vztahy mezi 

dětmi atp. Aktivity byly rozděleny do několika zájmových oblastí, z nich lze 

uvést např. tělovýchova a sport, rukodělné činnosti, přírodovědné činnosti. 

Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, 

který tvořily různé formy pravidelných i příležitostných aktivit. Mezi ně patřily 

společenské, kolektivní a pohybové hry, rukodělné činnosti, pobyt venku a 

vycházky do přírody, sportovní činnosti, přírodovědné činnosti, výchovné 

besedy, výroba dárků pro maminky či budoucí prvňáčky.  

Mezi činnosti ŠD většího rozsahu již tradičně spadaly oslavy nového 

roku, karneval a zábavné odpoledne k MDD. Oslava MDD proběhla v tomto 

školním roce formou dětského představení. Vychovatelky zajistily a do školy 

pozvaly bublinářku Ingrid a kouzelníka Jakuba (DUO JAKING). Ti dětem 

předvedli pěknou a zajímavou BUBLINKOVO - KOUZELNICKOU SHOW. 

ŠD i v tomto školním roce spolupracovala s Ekotýmem naší školy, s 

komunitním centrem a dalšími organizacemi při uvolňování žáků na různé 

zájmové kroužky. 

(zpracovala Jiřina Procházková) 
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Novoroční oslavy v družinách 

Ve čtvrtek 4. ledna děti a vychovatelky ze všech osmi družin přivítaly 

nový rok 2018. Nejdůležitější částí oslav bylo rozbalování dárků. Většinou to 

byly nové hry a hračky do družiny. V naší družině měly děti velkou radost z 

loutkového divadla a z programovatelného robota. Každá družina měla 

připravený svůj vlastní program. Většinou to byly různé soutěže, hry, 

občerstvení a také zábavné tvoření. V naší družině si děti vyrobily královské 

koruny a připomenuly si tím nadcházející svátek Tří králů. 

(zpracovala Šárka Sušánková) 

 

 

 

Bublinkovo – kouzelnická show 

V letošním školním roce se děti v rámci školní družiny zúčastnily u 

příležitosti Dne dětí bublinkovo - kouzelnické show. Žáci prvních až čtvrtých 

tříd si kouzlení mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Do programu se aktivně 

zapojily i paní vychovatelky. Kouzlilo se s míčky, nafukovacími balonky, 

mincemi a viděli jsme i známý trik s králíkem v klobouku. Druhá polovina 

představení patřila bublinám. Bublinám malým, velkým i těm největším, do 
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kterých jsme se mohli nechat zavřít. Viděli jsme tedy bubliny různých tvarů a 

velikostí. Nápaditost, nadšení a zápal mladí iluzionisté přenesli i na nás a my si 

tak užili zábavné odpoledne.  

(zpracovala Hana Gallusová) 
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   16. Zájmová činnost   

Zpráva o činnosti Komunitního centra při Základní škole v Kamenici 

Ve školním roce 2017/2018 připravilo Komunitní centrum velkou nabídku 

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

 

Pro školní děti: 

 Logopedie 

 Připrava z matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky pro žáky  

7.tříd, 2 kurzy 

 Příprava z matematiky a českého jazyka  na přijímací zkoušky pro žáky  

      9. tříd, 2 kurzy 

 Pohybové hry pro žáky 2. – 3. tříd, 1 kroužek 

 Basketbal pro žáky 4. – 7. tříd, 1 kroužek 

 Florbal pro žáky 1. - 4. tříd, 2 kroužky 

 Hudební kurzy - zobcová flétna, soubor zobcových fléten, sborový zpěv 

pro žáky 1. – 9. tříd, kroužek kytara a klavír, celkem 5 kroužků 

 Hudebně dramatický kroužek, 1 kroužek 

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

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

 Kroužek paličkování 1 kroužek 

 Kroužek pletení 1 kroužek 

 Šachy, 1 kroužek 

 Volejbal pro starší žáky, 2 kroužky 

 Aerobic pro žáky 3. -6. tříd, 1 kroužek 

 Šikovné ručičky pro 1. - 3. tříd, 2 kroužky 

 Kroužek vaření pro žáky 2. – 7. tříd, 2 kroužky 

 

Pro dospělé: 

 Anglický jazyk, 2 kurzy 

 

Pro předškolní děti: 

 Logopedie 

 

Kroužky a kurzy vedlo celkem 23 lektorů. 

 

První týden v září proběhla prezentace kroužků na Veletrhu zájmových 

činností před kulturním domem v Kamenici. Zde jsme nabízeli přehled kroužků 

Komunitního centra pro školní rok 2017/2018. A připravili jsme zábavné 

aktivity, které pomohly dětem se s některými kroužky a lektory seznámit. 
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Z dalších aktivit: 

 

Týden her pro prvňáčky 

 

Poslední týden prázdnin před školním rokem 2017/18 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 10 dětí. 

 

 

 

 

 

 

Lampiónový průvod  

  

V listopadu 2017 se za pomoci dobrovolníků a dětí ze školy konal již 

tradiční lampiónový průvod za pohádkou v zámeckém parku ve Štiříně.  

 

 

Minivystoupení hudebně dramatického kroužku 

             

            Ve čtvrtek 14. 12. 2017 sehrál hudebně dramatický kroužek pod vedením 

paní Šárky Valáškové vystoupení pro rodiče a kamarády. Jednalo se o loutkovou 

pohádku O zvonkové víle. V pátek 8. 6. 2018 se dramatický kroužek Kamínek 

rozloučil malým zahradním divadelním představením „Líza a upíři“. Jednalo se 

o dětskou činohru. 

 

 

Činnosti v rámci Komunitního centra 

  

              V Komunitním centru proběhlo několik rukodělných dílniček.V prvním 

pololetí školního roku to byly dvě - první „Korálkování“ (výroba přívěsků na 

klíče a vánočních ozdob), druhá „Vánoční lampy a lampičky“ (zdobení, sklenic 

vánočními motivy) s Markétou Bártovou. 

 

              Dále proběhly dílničky na téma „Jehelníček“ (ozdobná nádoba na 

knoflíky a jehly,apod.,) a výroba záložek do knih z barevného filcu. Komunitní 

centrum se též účastnilo vánočního Jarmarku, kde se prezentovalo rukodělnými 

výrobky z keramiky, korálků a dalších materiálů s vánoční tematikou. Pomohly 

jsme též s výrobou drobných dárečků - přívěsků a záložek a drobností pro naše 

budoucí prvňáčky.  
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Akce kroužků sborového zpěvu a flétnového souboru 

 

Flétnový soubor a kroužky sborového zpěvu předvedly v listopadu 

vystoupení na akci Vítání občánků ve Štiříně. V čase předvánočním předvedly 

své dovednosti při vystoupení na vánočních trzích v Kulturním domě a zpívání 

 u vánočního stromku v Ládví. Hudební kroužky též účinkovaly na slavnostním 

otevření školy a na tradičním vánočním koncertě hudebních kroužků pro rodiče 

a přátele ve škole.  

 

           V březnu se zúčastnily hudební soutěže „Jarní petrklíč“,kde získaly 

mnohá ocenění. Předvedly se na květnovém jarním koncertě v naší škole. Na 

závěr úspěšného hudebního roku proběhl již 18. ročník Kamenického pískání, 

kde účinkovala většina žáků hry na flétnu. Kroužek sborového zpěvu se se 

školním rokem rozloučil vystoupením na školní akademii.  

 

Využití místnosti Komunitního centra  

Odpoledne využívaly některé děti tuto místnost k čekání na odpolední 

vyučování, na kroužky a na doučování nebo na rodiče. Většinou to byly starší 

děti, které již nemohou navštěvovat družinu, ale i děti z družiny, které v době 

vycházek družiny potřebují odejít. 

(Za KC vypracovala Daniela Kratochvílová) 

 
 
 
Zpracovali: 
 
Mgr. Pavlína Tolarová a kolektiv pedagogů ZŠ Kamenice 
 
 

 
                                                                   ______________________________ 
                                                                                 ředitelka školy 
V Kamenici 20. července 2018 
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Příloha č. 1 

                     Hodnocení minimálního preventivního programu                                                                                                  

                                         školní rok 2017/2018   

      

             Program plynule navazoval svými aktivitami na MPP z roku 2016/2017 

a jeho cíle byly určeny tak, aby mohly (pomocí jednotlivých akcí) pokračovat i 

v následujících letech.  

     

             Vždy je pro nás nejdůležitější to, aby naši žáci každodenně přicházeli do 

bezpečného prostředí školy. Vedeme je proto k vzájemné ohleduplnosti, 

respektu a ke kritickému přístupu k důsledkům negativního chování. Aktivity, 

které napomáhají k rozvoji těchto dovedností a schopností, jsou obsaženy 

v MPP 2017/2018 a byly splněny. 

   

               Mimo jiné se každý týden žáci pravidelně setkávali při třídnických 

hodinách, kde se formou sociálních her učili komunikovat, vyjadřovali svůj 

názor, ale také se snažili respektovat názory druhých. V těchto hodinách třídní 

učitelé nahlédli lépe do kolektivu a pomohli žákům vytvářet pravidla chování, 

zhodnotili fungování vztahů ve třídě…  Hodiny občanské výchovy i již zmíněné 

třídnické hodiny přispěly velmi dobře k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji 

každého dítěte.  

   

                Náznaky šikany jsme řešili ihned, k rozvoji skutečné šikany nedošlo. 

Stejně tak, hned v zárodku, řešíme i drobné hádky a nesrovnalosti mezi dětmi. 

Zde vidíme velký význam třídnických hodin. Výhodou je také zavedení 

elektronické schránky důvěry pro naši školu a zapojení do projektu – Nenech to 

být. S touto pomocí se dozvíme některé rozpory již na samém začátku.  

  

              Velmi se osvědčily i pravidelné konzultace poradenského pracoviště 

naší školy 1x za 14 dní (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní 

speciální pedagog a vedení školy), či schůzky těchto zaměstnanců dle aktuální 

potřeby a adaptační kursy pro vybrané ročníky na začátku školního roku. 

    

              V letošním roce jsme také pokračovali v programu spolupráce prvních a 

devátých tříd. Náplní byla vzájemná pomoc v průběhu vyučování, vytvoření 

řady společných aktivit… Tyto činnosti významně přispívaly k osobnostně – 

sociálnímu rozvoji našich žáků.  

    

             Další aktivitou byla i velmi užitečná práce školního parlamentu. 

Zástupci každé třídy se pravidelně scházeli a řešili aktuální témata ve škole. Již 

druhým rokem pokračovala spolupráce s vedením školy, se školní jídelnou či 

technickými zaměstnanci školy. Pomocí školního parlamentu se žáci naučili 

komunikovat nejen mezi sebou napříč ročníky, ale také s dospělými, měli 
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možnost vidět a porovnávat věci i z pohledu druhé strany, tolerovat pak s větší 

ochotou názory svých vrstevníků i dospělých. Toto hodnotíme velmi pozitivně. 

  

                Kromě akcí pořádaných v rámci MPP k utužení kolektivu a k prevenci 

všech patologických jevů se všechny třídy v průběhu roku zúčastnily i řady 

kulturních akcí v KC Kamenice v naší obci, jezdily na naučné pořady do 

hlavního města – Prahy a do okolních měst i obcí Středočeského kraje (viz. 

Jednotlivé akce a přehledy tříd).  

   

               I když jsme se, my učitelé, vlastním příkladem a chováním snažili 

kladně působit na všechny žáky naší školy, nebylo ani v tomto školním roce 

v našich silách zabránit nevhodnému chování některých dětí. I tento školní rok 

jsme proto řešili drobné prohřešky v podobě podezřelých absencí a nevhodného 

chování.  Na jednotlivých schůzkách se žáky i s jejich rodiči se následně 

dohodla pravidla, která by měla být dodržována oboustranně. Někdy ze strany 

rodičů byla zjištěna až příliš velká benevolence a tolerance, a tak jsme museli o 

nápravu požádat nejen poradenské pracoviště naší školy, ale i OSPOD. 

 

               Řešení těchto problémů také znesnadňuje (jako bohužel i v minulých 

letech) nedostatek kompetencí pedagogických pracovníků a malá pravomoc při 

řešení problémů, nepropojenost jednotlivých institucí, či pomalá zpětná vazba 

z těchto institucí. 

 

 

Akce konané ve školním roce 2017/2018 v rámci MPP 

 

Září: 

Zapojení se do projektů: ,,Kraje pro bezpečný internet,, (www.KPBI.cz) a  

,,Nenech to být ,, (www.nntb.cz) – projekty proti šikaně a kyberšikaně  – celá 

škola 

Projekt Erasmus +Inovace pro výuku cizích jazyků – dopisování si s dětmi 

z Německa – třídy 

4. AC  

25.9.-  27. 9.  Adaptační kurz (pobyt) – středisko Monínec  třídy - 6.AB 

 

Říjen: 

30.10 - 31.10. Projekt proti šikaně – Odyssea  třídy -7.AB 

 

Listopad: 

9.11. - 10.11. Projekt proti šikaně – Odyssea  třída -7.C 

11.11. Knihovna KC Kamenice - třídy 6.B, 7.AB, 8.AB 

16.11. Příběhy bezpráví – naučný pořad – třídy 9.AB 

http://www.kpbi.cz/
http://www.nntb.cz/
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30.11. Autorské čtení – Knížka jako kamarád (Marek Šolmes Srazil) – 1.- 3. 

ročníky (www.ignu.cz)  

 

Prosinec: 

1.12. Beseda o kyberšikaně – třída 5.B 

11.12. ASET – besedy prevence II. stupeň – třídy 8.AB a 6.B 

18.12. ASET- besedy prevence II. stupeň – třídy 7.ABC 

 

Leden: 

9.1. -10.1. Zábavný, dopravně - preventivní program (www.ZAPS.cz) – 1. – 4. 

třídy 

15.1. Úřad práce Praha – třída 9.B – prohlídka s přednáškou 

16.1. Rodičovská kavárna – odpolední program – přednáška o šikaně – p. Vácha  

22.1. Právní vědomí – naučná beseda – p.Kašpar – třídy 9.A a 9.B 

 

Únor: 

6.2. TEP faktor Chotilsko – týmová spolupráce – třídy 7.ABC 

 

Březen: 

5.3. Beseda na téma HIV/AIDS s HIV pozitivním přednášejícím – 8.a 9. ročníky 

20.3. Preventivní beseda s kriminalistou – 7.-9. ročníky 

27.3. Cech KPT- beseda o řemeslech třídy 8.AB 

27.3. Beseda s otcem Timotejem – téma ,,Velikonoce ,, -odpolední akce  

 

Květen: 

2.5.- 4.5. Šifra Mistra Brailla ( www.beluska.cz ) – názorná přednáška o životě 

lidí se zrakovým postižením – celá škola 

 

Červen:  

4.6. Návštěva úřadu práce třídy 8.AB 

6.6. Prevence kyberšikany (divadelní představení – KC Kamenice) –  celá škola 

 

 

   

(zpracovala Mgr. Dagmar Ördögová) 

 

 

 

http://www.ignu.cz/
http://www.zaps.cz/
http://www.beluska.cz/
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Příloha č. 2 

Výroční zpráva EVVO 2017/2018 

      

          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.                    

 

EVVO ve výuce, projekty a projektové vyučování  

 

V pátek 20. dubna probíhal již tradičně na naší škole projektový den - Den 

Země 2018. Aktivity tříd a žáků jsou usměrňovány školním vzdělávacím 

programem, ale je tu samozřejmě velký prostor pro naplnění zájmů a nápaditosti 

dětí. Takže děti na přírodovědných procházkách zkoumaly ekosystém okolních 

rybníků a lesů, čistily studánky, kutaly zkameněliny trilobitů ve Skryjích, prošly 

štolu Halíře, zkoumaly na „hřbitově odpadů“, vyráběly Pet Art, navštívily Vodní 

dům a včelstva v Hulíně, Muzeum vodárenství, ale i třeba automobilku Škoda 

Mladá Boleslav.  

 

Ročníkové práce. Žáci 9. ročníků již několik let vypracovávají absolventské 

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

návykové látky, Voda, Motýli u nás doma, Návrat zubrů do ČR. 

 

Od školního roku 2016/2017 zavádíme na naší škole badatelskou výuku v rámci 

projektu Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání 

organizovaném Muzeem Říčany. Tento rok formou interního mentoringu. Od 

podzimu se Mgr. Jana Zítková a Mgr. Petra Fendrychová střídala ve výuce v 1. 

A a 1. C. s lektorkou Muzea Říčany Mgr. Lenkou Kubcovou. S dětmi zkoumaly: 

Jak se šíří semínka, Houby, Stromy, Čaje, Počasí, Zuby, Ptáky v zimě, Jak staví 

ptáci hnízda, Co je uvnitř semínek, Zeleninu a ovoce. Děti v obou třídách se při 

tom přirozeně zdokonalovaly v dovednostech potřebných pro práci ve 

skupinách, kladení otázek, tvorbě domněnek a jejich ověřování. Při výuce venku 

děti pozorovaly, zkoumaly pomocí pomůcek, které díky projektu na škole nově 

máme. Porovnávaly, co zjistily, s atlasy a klíči. I my pedagogové jsme se díky 

projektu navzájem učili, jak učit venku, sdíleli přípravy, pomůcky i zkušenosti. 

Rozvíjeli svoje pedagogické dovednosti v oblasti plánování, hodnocení, 

provádění pokusů a prezentace výsledků. 
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Zapojení do Mezinárodního programu EKOŠKOLA 

 

 Šestým rokem jsme zapojeni do Mezinárodního programu Ekoškola. V ČR 

koordinuje tento program vzdělávací centrum TEREZA. V rámci plnění 

programu se snažíme 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. 

Členkami jsou Natálie Komersová a Denisa Jacyková z 6. B, Hana  Wichtreiová 

z 7.B, Marta Kudrnáčová a Klára Štěpáníková z 4.A, Sofie Jacyková z 3.B a 

Hana Kovaříková z 9. B. 

Na schůzkách se scházíme dobrovolně, vzájemně se poznáváme, učíme se 

spolupracovat a využívat nové nápady. 

 

Činnost Ekotýmu: 

1. Organizace sběru papíru ze tříd a kabinetů učitelů. 

2. Třídíme drobné elektrozařízení, baterie, vysloužilá svítidla, cartridge. 

3. Pečujeme o rostliny ve škole. 

4. Pečujeme o živočichy ve školním ZOO koutku. 

5. Akce „Svačinky“. V rámci projektu „ovoce a mléko do škol“ dostáváme 

svačinky. Na krabičky od „mlíček“ jsme do každé třídy donesli 

odpadkový koš na třídění nápojových kartonů.   

6. Vedeme kroniku, kde máme fotografie a zápisy k našim aktivitám.  

 

 

 

Soutěže podporující EVVO 

 

Biologická olympiáda. Výsledky školního kola biologické olympiády: 

Kategorie C, 6. – 7. roč.  :                                Kategorie D, 8. – 9. roč. : 

1. místo   Kopáč Vojtěch 7. C                          1. místo  Zemanová Dominika 9.B 

2. místo   Malý Ondřej     7. B                          2. místo  Štekrová Jennifer 9. B 

3. místo   Jedličková Josefína 6. B                    3. místo   Lázeňská Agáta 8. A 

 

Do okresního kola postoupil Vojtěch Kopáč, umístil se na 2. místě a postoupil 

do krajského kola. 
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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 koš na papír a 

nápojové kartony. Ve vestibulu školy se nachází dva červené kontejnery na sběr 

drobného elektrozařízení, sběrová krabice na baterie, vysloužilé žárovky a 

cartridge. Před školou máme tři venkovní kontejnery na papír, plasty a směsný 

odpad. Navíc škola pořádá dvakrát ročně dny sběrového papíru. 

 

            Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL 

vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 325,00 kilogramů starého 

elektra. Tím jsme uspořili 7,88 MWh elektřiny, 559,91 litrů ropy, 30,10 m3 

vody a 0,15 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 

plynů o 1,45 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,24 tun“.  

 

           S programem Recyklohraní tak naše škola opět přispěla nemalou měrou 

k ochraně životního prostředí, navíc získáváme body, za které můžeme dětem 

pořídit drobné pomůcky a dárky. 

 

Vzdělávací akce v oblasti EVVO 

Koordinátorka EVVO absolvovala seminář Přírodovědný Inspiromat na 

Fakultě didaktiky fyziky MFF. 

Výukový program „Krkavcovití“. Zástupci sdružení Ornita přiblížili dětem 

zajímavou a poutavou formou způsob života, hnízdění a projevy inteligence této 

skupiny pěvců. Nejzajímavější pro všechny jsou především živé ukázky ptáků: 

straky, sojky, vrány a krkavce. 

 

Medializace EVVO 

 

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

v této oblasti. 

Zpravodaj - krátké zprávy do obecního časopisu 

Internetové stránky školy 

 

 

(Zpracovala Mgr. Jitka Dvořáková, koordinátor EVVO) 

 

 


