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1. Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola Kamenice,
okres Praha - východ
úplná základní škola s 1. až 9.ročníkem
Sídlo školy: Ringhofferova 57, 251 68 Kamenice
Právní norma: příspěvková organizace
IČO: 43755089
Zřizovatel školy: Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice
Škola sdružuje: 1. Základní škola
2. Školní družina
3. Školní jídelna
Vedení školy:
ředitelka
Mgr. Pavlína Tolarová
zástupkyně ředitelky
Mgr. Hana Kudrnáčová
vedoucí školní jídelny
Ivana Urbancová
vedoucí školní družiny
Bc. Jiřina Procházková
vedoucí provozních zaměstnanců Jiří Přibyl
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Školská rada:
za zřizovatele Ing. Pavel Zítko
Mgr. Lucie Moučková
za zákonné zástupce

Mgr. Roman Dziadkiewicz– předseda
Ing. Markéta Čejnová

za pedagogické pracovníky Mgr. Pavla Veselá
Mgr. Jitka Dvořáková
e-mail: info@kameniceskola.cz
webové stránky: www.kameniceskola.cz

2. Úvod
ZŠ Kamenice byla v minulosti spádovou školou pro několik okolních obcí,
kromě Kamenice to byly obce Sulice, Radějovice, Křížkový Újezdec a Kostelec
u Křížků (pouze 2. stupeň). Počet žáků se však každý rok zvyšuje a je velký
problém všechny zájemce umístit. Prostory pro nové třídy jsou již vyčerpány a
bez stavebního zásahu již není možné školu zvětšovat. Proto byly v posledních
dvou letech přijímány do 1. ročníků děti s trvalým bydlištěm v obci Kamenice a
děti, které mají ve škole staršího sourozence.
Zřizovatel (obec Kamenice) spolu se starosty okolních obcí se intenzivně
snaží vyřešit nedostatečnou kapacitu škol v okolí, jedná s různými institucemi,
snaží se získat dotaci na přístavbu nové školy a vyřešit tak problém
s nedostatkem učeben. Za posledních 6 let narostl počet žáků více než o čtvrtinu
a dle demografického vývoje toto číslo ještě poroste.
Tento trend se nepříznivě projevil při zápisu do 1. tříd pro následující školní
rok, kdy jsme 23 žadatelů museli odmítnout pro nedostatek místa.
Škola je úspěšným žadatelem o dotace z ESF a státního rozpočtu. Prvním
byl projekt z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost pod
názvem SPIRÁLA – modernizace výuky v krocích v hodnotě 4,5 milionu korun.
Ten byl ukončen v červnu 2011 a v současné době probíhá tzv. udržitelnost
projektu.
Od stejného data jsme začali plnit projekt EU peníze do škol pod názvem
PAPRSEK – gramotnost pro 21. století v hodnotě 2,3 milionu korun.
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Druhým projektem z Operačního programu vzdělání pro
konkurenceschopnost je projekt s názvem Cesta k lepší budoucnosti jsme začali
plnit v dubnu 2013 a jeho hodnota je asi 2,5 milionu korun. Projekt byl ukončen
v prosinci 2014.
Do projektu Erasmus+ se zapojilo 6 učitelů anglického jazyka, tito
učitelé vycestovali v období letních prázdnin 2015 na dvoutýdenní studijní
pobyty do Velké Británie za účelem zdokonalení se v jazykových a metodických
dovednostech.
V tomto školním roce jsme se zapojili 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 červnu jsme získali grant z „Výzvy č. 56“, která je zaměřena na
specifické šablony – a to podporu čtenářství a výjezdy pedagogů a žáků do
zahraničí. Tento grant budeme plnit v příštím školním roce.
Ve škole probíhá velké množství akcí, zúčastňujeme se různých soutěží,
žáci jezdí na exkurze, plní drobné i větší projekty, což je vše podrobněji popsáno
v následujících kapitolách.

3. Personální údaje
3.1. Pedagogičtí pracovníci
V letošním školním roce ve škole pracovalo celkem 36 učitelů, 7
vychovatelek školní družiny a 2 asistentky pedagoga.
Učitelský sbor je sice stabilní, ale přesto dochází každý rok k drobným
změnám, zejména v důsledku nárustu počtu žáků.
Od září 2014 posílíla naše řady Mgr. Jana Zítková, učitelka na 1. stupni a
Mgr. Miloš Říčař, učitel matematiky a fyziky.
Od března 2015 nastoupila Ing. Markéta Čejnová, která se stala zastupující
učitelkou za Mgr. Zuzanu Hůlkovou (dlouhodobá nemoc a mateřská dovolená) a
Mgr. Jindřiška Hloušková, která zastoupila Mgr. Stanislavu Kateřinu
Šamlotovou (také dlouhodobá nemoc a mateřská dovolená).
Na pozici asistentky pedagoga pokračovala v práci Markéta Mrázková
Markéta Bártová. Obě byly přideleny konkrétním žákům na základě žádosti ke
KÚ Středočeského kraje.
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Přehled všech zaměstnanců školy je uveden v následujících tabulkách .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pedagogičtí pracovníci
Brtnová
Věra
Cerda
Jana
Csobová
Čejnová
Markéta
Čížkovský
Josef
Dudková
Danka
Dvořáková Jitka
Šamlotová
Stanislava
Fendrychová Petra
Fuchsová
Dina
Hartvichová Vlasta
Hlinková
Ludmila
Hloušková Jindřiška
Houbová
Irena
Hradecká
Lenka
Hrubiznová Miloslava
Hůlková
Zuzana
Ježová
Pavla
Kalát
Tomáš
Krausová
Hana
Kremlová
Lenka
Kučerová
Jitka
Kudrnáčová Hana
Malá
Eva
Olejníčková Blanka
Pikorová
Lenka
Plíhalová
Martina
Prokopíková Helena
Říčař
Miloš
Salačová
Helena
Sváčková
Olga
Šilerová
Kamila
Šímová
Květa
Štichová
Zuzana
Tolarová
Pavlína
Turková
Lenka
Veselá
Pavla

Mgr.

pozice
TU 7. A

učí ve šk. roce
Nj, Aj, Ch, Vv

aprobace
VŠ, spec. ped.

Ing.

TU 9. B

M, Fy, I

VŠ + pedagogika

Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr. Dr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

TU 4. B
TU 6. A
TU 9. C
TU 9. A
TU 5. B
TU 1. A
učitelka
TU 8. A
učitelka
TU 5. B
učitelka
učitelka
TU 4. C
TU 4. B
TU 6. B
učitel
učitelka
TU 2. A
TU 2. B
zást. řed.
TU 2. C
TU 8. B
TU 8. C
TU 3. A
učitelka
učitel
TU 1. B
TU 5. A
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
TU 3. B
TU 4. A

Zastupující TU 4. B
Čj, D, Tv
Čj, Vo, Hv, Dí
Př, D, Vo
1.st., Inf.
1. st., Nj
Tv
Čj, D, Svp
Aj
Zastupující TU v 5. B
Čj, Vo
Aj, Vo
1. st., Aj
1.st, I
Čj, Fj, Vv
Aj, Z, Tv
M, Vv
1.st, nápravy SPU
1.st.
M, Z
1.st.
Z, Př, Etická v.
Aj, Př, Pv
1.st.
Vv, Pv, Prv
M, Fy, Tv
1.st, Rj
1. st
Aj
I, Aj
1.st., Hv
M, Pv
1.st., Nj
1.st.

VŠ
Čj, D
Čj, D
Př
1. st.
1. st
Tv
Čj,D
Čj, Aj
M, Fy
Čj, Vo
Bi, Rv, Aj
1. st.
1.st.
studující VŠ
VŠ, studující
VŠ + pedagogika
1.st.
1.st.
M, Z
1.st.
Z, Př
VŠ + pedagogika
1.st.
1. st., spec.ped.
M, Fy
1.st., Rj
1.st.,Rj
1. st.
1. st.
studující VŠ
M, Zt
1.st.
1.st.

Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Pracovníci ŠD, asistenti pedagoga
Bártová
Gallusová
Procházková
Macháčková
Strejcovská
Mrázková

Markéta
Blanka
Jiřina
Jana
Dagmar
Markéta

Velková
Wiedemannová

Olga
Jana

Bc.
Bc.
Mgr.

Dis.

asistentka pedagoga
vychovatelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka, asistentka
pedagoga
vychovatelka
vychovatelka

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

Provozní zaměstnanci
Přibyl
Jiří
Piščáková
Eva
Podlipná
Venuše
Ptáčková
Andrea
Nápravníková
Přibylová
Kateřina
Wiedemann
Jiří
Wiedemannová
Jana

školník, topič
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
ekonom, správce sítě
THP

3.3. Školní jídelna
Školní jídelna pracovala pod vedením paní Ivany Urbancové, hlavní
kuchařkou je paní Marie Doležalová a Eva Hladíková, mimo ně provoz zajišťuje
ještě 7 kuchařek.
Školní jídelna vařila též pro MŠ Kamenice, MŠ Kostelec, MŠ Řehenice, MŠ
Pohoří a MŠ Hlubočinka.
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Zaměstnaci ŠJ
Urbancová
Doležalová
Babánková
Hladíková
Hnátková
Langerová
Malá
Nováková
Smetanová
Zoulová

vedoucí jídelny
hlavní kuchařka
pomocná kuchařka
hlavní kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka

Ivana
Marie
Jana
Eva
Marcela
Linda
Jaroslava
Marie
Jiřina
Jana

3.4. Členění učitelů podle věku a pohlaví
věk
do 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
1
1
0
1
0
3
8%

ženy
2
9
9
9
4
33
92%

celkem
3
10
9
10
4
35

%
8%
28%
25%
28%
11%

Průměrný věk učitelů na naší škole je 45 let.
3.5.

Kvalifikovanost pedagogů

Ve škole pracuje 36 učitelů a 7 vychovatelek. Celkem 31 učitelů má
příslušnou kvalifikaci – VŠ pedagogickou nebo jinou VŠ + příslušné
pedagogické vzdělání. Většina pedagogů, kterým kvalifikace chybí, studují
vysokou školu, případně si doplňují pedagogické vzdělání.
Výchovná poradkyně paní Vlasta Hartvichová je plně kvalifikovaná,
absolvovala studium výchovného poradenství a řadu dalších kurzů. Ředitelka
školy paní Pavlína Tolarová absolvovala funkční studium pro ředitele škol a
každý rok se dále vzdělává v různých seminářích a kurzech. Školní metodik
prevence paní Věra Brtnová, vystudovala speciální pedagogiku na VŠ. Na
odborných pozicích ještě pracuje paní Stanislava Šamlotová, která vystudovala
specializační vzdělávání pro koordinátory ICT a paní Jitka Dvořáková, která má
kvalifikaci pro práci koordinátora EVVO. V letošním roce si také doplnila
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vzdělání v oblasti koordinátora školního vzdělávacího programu paní Květa
Šímová, která absolvovala 250 hodinové školení.
Vedoucí školní družiny paní Jiřina Procházková má rovněž vysokoškolské
vzdělání – obor vychovatelství.

4. Vzdělávací program školy
Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu „Přes kameny ke
hvězdám II“, který byl revidován, zejména z důvodu změn ve výuce druhého
cizího jazyka. Podle tohoto programu vyučujeme od 1. září 2013.
Cizí jazyk je zařazen od 3. třídy, byl zvolen anglický jazyk. Od sedmého
ročníku mají žáci možnost výběru 2. cizího jazyka – německý, ruský nebo
francouzský. Každý rok nemusí být otevřeny všechny tři skupiny jazyků, vždy
záleží na počtu zájemců. V 7. třídách se tak žáci učili německy nebo francouzky,
v 8. a 9. třídách se učili německy, rusky a francouzky.
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 tedy mohli
vzdělávat některé skupiny anglického jazyka ve 4. až 6. třídách.
Ve výuce dochází také k dělení tříd do různých skupin, dělení se nejčastěji
využívá při výuce cizího jazyka (ve všech ročnících na 1. i 2. stupni), tělesné
výchovy, pracovní výchovy a informatiky.
4.1.

Asistenti pedagoga

Na naší škole pracovaly v tomto školním roce dvě asistentky pedagoga,
paní Markéta Bártová a paní Markéta Mrázková.
Obě byly přiděleny přímo čtyřem určitým žákům na základě naší žádosti ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje. Žádost musela být doporučena
Pedagogicko – psychologickou poradnou a podrobně zdůvodněna. Obě
asistentky byly hrazeny ze státního rozpočtu a byly určeny žákovi z 3. A, 4. A,
4. C a 6. B. U každého z nich trávila paní Bártová nebo Mrázková přibližně 2 - 3
hodiny denně a pomáhala tak zvládnout jejich školní obtíže. Většinou se jednalo
o žáky se syndromem ADHD.
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5. Počty žáků
Základní škola Kamenice poskytuje základní vzdělání pro žáky od 1. do 9.
postupného ročníku. K 31. březnu 2015 navštěvovalo naši školu 569 žáků. Škola
měla celkem 23 tříd a 7 oddělení školní družiny.
Ve většině ročníků jsou již tři paralelní třídy, pouze ve třetím, pátém,
šestém a sedmém ročníku jsou dvě třídy.
Oproti loňskému školnímu roku jsme opět zaznamenali zvýšení počtu žáků,
přibližně o 20. Tento nárůst je již několik let patrný a je způsoben mimo jiné
výstavbou v obci, či velkým nedostatkem míst ve školách v okolní oblasti.

5.1. Vývoj počtu žáků v posledních letech
Školní rok
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

počet žáků na 1. st.
207
219
255
286
297
309
304
308
333
předpoklad 580 žáků

počet žáků na 2. st.
196
196
191
180
182
197
229
243
236

celkem
403
415
446
466
479
506
533
551
569
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5.2. Třídy a žáci podle ročníků k 31.3.2015
ročník

počet tříd
1
2
3
4
5
6
7
8
9

počet žáků
3
3
2
3
2
2
2
3
3

82
69
56
72
54
54
56
71
55

5.3. Žáci přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016
počet prvních tříd
3

počet dětí přijatých do prvních tříd
90

počet odkladů
12

K zápisu se dostavilo celkem 113 dětí a jelikož jsme mohli otevřít pouze
tři první třídy, nemohli být všichni zájemci přijati. Byli přijati všichni zájemci z
obce Kamenice (a obcí ke Kamenici náležících) a sourozenci našich žáků, kteří
jsou i z jiných obcí.

5.4. Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy
V červnu 2015 ukončilo školní docházku 55 žáků 9. ročníků. Všichni byli
umístěni na základě přijímacích zkoušek, pohovorů nebo bez nich. Šestnáct žáků
z nižších ročníků bylo přijato na víceletá gymnázia.

víceletá gymnázia z 5. ročníku

víceletá gymnázia ze 7. ročníku

5. A – 6 žáků

7. A – 6 žáků
7. B – 4 žáci
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SŠ a SOU z 9. ročníku
Gymnázium

8 žáků

Lycea

3 žáci

Umělecké školy

2 žákyně

Střední odborné školy

30 žáků

Střední odborné učiliště

12 žáků

6. Hodnocení žáků
6.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
třída

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
celkem

prospěli s
vyznamenáním

1. pol.
26
28
28
22
24
21
27
28
19
17
16
20
19
11
13
12
9
8
10
4
4
6
4

2. pol.
25
28
28
22
24
22
25
27
19
12
14
17
18
12
12
13
12
8
9
6
2
7
5

376

367

prospěli

1.pol.

neprospěli

2.pol.
1

1.pol.

2.pol

1

1
5
6
10
7
9
17
13
19
20
15
14
18
15
12
13

3
1
5
11
11
10
10
15
15
18
16
17
15
17
17
13
12

1

194

207

4

1

1

1
2

3
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Výsledky celkového hodnocení jsou velmi dobré, 84% žáků na 1. stupni a
40 % žáků na 2. stupni získalo vyznamenání. Vyznamenání je výrazně četnější
na 1. stupni, s postupem do vyšších ročníků ubývá a vyznamenání mají jen ti
nejlepší.
Drtivá většina žáků je hodnocena klasifikačními stupni, pouze u mladších
žáků se v některých případech objevuje kombinace slovního hodnocení a
klasifikačních stupňů. Slovní hodnocení bylo nejčastěji využíváno u žáků cizinců. Někteří učitelé využívají měsíční nebo pololetní slovní hodnocení
prostřednictvím žákovských knížek.
Podrobný přehled klasifikace v grafu je k nahlédnutí na konci zprávy
v přílohách.
6.2. Celkové hodnocení žáků – chování

třída

tř. důtka
1. pol.

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
celkem

2. pol.

řed. důtka
1. pol.

2. pol.

2. st. z
chování
1. pol. 2. pol.

3. st. z chování
1. pol.

2. pol.

pochvaly
1. pol

2. pol.

15
1
6
3
1
2
1
3
2

5
2
5
2
1
1
5

3

4
2

22

27

6
20

1

1
1
2

3
1

1
2

2
5

3

1
3
1

5

3
13

1
1

3

1
1
1

3

0

0

15

3
10
2
11
1
1
2
3
74
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6.3. Komisionální přezkoušení žáků
třída

opravné zkoušky*

pochybnosti o
správnosti hodnocení
1. pol.
2. pol.
0
0

1. pol.

2. pol.
0

1. – 5. ročník
6.A
6.B
7.A
7.B
1
8.A
2
8.B
8.C
9.A
9.B
3
9.C
celkem
3
0
3
*opravné zkoušky se dělají pouze na konci školního roku, v pololetí žák neprospěl

6.4. Počet omluvených a neomluvených hodin za celý školní rok
třída

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
celkem

počet omluvených
hodin
1. pol.
2. pol.
645
1067
670
1511
328
1031
523
1394
811
915
613
1112
1099
1489
890
1421
914
1242
1710
1922
1391
1374
1097
1717
1015
1414
913
1201
1107
2221
1213
2094
1587
2092
792
1930
946
1145
1272
2363
1551
2203
1319
2402
1313
2006
24019
37266

průměr na žáka třídy
1. pol.
24,8
23,9
22,4
22,7
33,8
27,9
39,3
31,8
38,1
74,4
53,5
40,6
36,3
32,6
41
39,1
54,7
31,7
39,4
57,8
81,6
66
77,2
41,6

2. pol.
41
54
36,8
60,6
38,1
50,6
53,2
50,8
51,8
83,6
52,9
63,6
50,5
42,9
82,3
67,6
72,1
77,2
47,7
102,7
116
120,1
118
64,5

počet neomluvených
hodin
1. pol.
2. pol.

139

139
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Výchovná opatření – důtky - byly udělovány na 1. stupni nejčastěji za
neplnění školních povinností nebo drobné kázeňské prohřešky. Na 2. stupni byly
kázeňské problémy častější, řešili jsme nejčastěji vulgární chování, neplnění
školních povinností či podvody se žákovskou knížkou.
Vážnější přestupky se také vyskytly, i když byly spíše ojedinělé.
Situace byla vždy podrobně rozebrána se žákem i rodiči na výchovných
komisích.
Tyto problémy řešila většinou ředitelka školy a Mgr. Vlasta
Hartvichová, která je výchovnou poradkyní na naší škole. Má proto na starosti
nejen poradenství a pomoc při výběru středních škol, ale i pomoc při různých
kázeňských prohřešcích.
Funkci koordinátora negativních jevů vykonávala Mgr. Věra Brtnová, která
se také podílela na řešení problémových případů. Podrobněji je vše popsáno
v kapitole prevence.
V průběhu školního roku byly také často udělovány výchovná opatření –
pochvaly, nejčastěji za reprezentaci školy, pomoc spolužákům nebo práci pro
třídu a kolektiv. Pochvaly byly udělovány průběžně do žákovských knížek,
významnější ocenění se objevila i na vysvědčení jednotlivých žáků.

7. Průběh a výsledky vzdělávání
Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu „Přes kameny ke
hvězdám“. Výuka na 1. stupni se uskutečňuje převážně v kmenových třídách,
v informačním centru, v učebně informatiky, učebně jazyků nebo v interaktivní
učebně, na 2. stupni jsou využívány odborné učebny informatiky, jazyků,
fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, dějepisu, dílen a informační
centrum (knihovna).
Celkově má škola 13 interaktivních tabulí, 1 učebnu informatiky s 24
místy připojenými k internetu, informační centrum s 12 počítači napojenými na
internet, digitální jazykovou učebnu s 20 místy, 6 pevně umístěných projektorů
s plátnem a 3. až 5. ročníky mají ve třídách po jednom počítači s připojením
k internetu.
Během letních prázdnin 2015 byl zbytek školy pokryt wifi připojením
k internetu, nyní je tak připojena celá škola.
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7. 1. Popis učeben
učebna
Informační centrum
s knihovnou a studovnou
Interaktivní učebna 1. stupeň
Jazyková učebna
Přírodovědná učebna
Učebna chemie
Učebna fyziky
Učebna informatiky
Učebna hudební výchovy
Učebna dílen
Učebna keramiky
Cvičná kuchyňka
Velká tělocvična
Malá tělocvična
Venkovní hřiště
Venkovní amfiteátr
Kmenové třídy s vybavením
Kmenové třída s vybavením
Běžné kmenové třídy

vybavení
Interaktivní tabule Smart Board, vizualizér, tiskárna, 12 PC
pro žáky s internetem – pořízeno z fondu EU
Interaktivní tabule Smart Board, vizualizér, tiskárna,
internet – pořízeno z fondu EU
Digitální jazyková laboratoř pro 20 žáků – pořízeno z fondu
EU
Interaktivní tabule Inter Write, pomůcky pro Př a Z,
internet
Dataprojektor s PC, pomůcky pro Ch, internet
Dataprojektor s PC, pomůcky pro Fy, internet
Dataprojektor s PC, 24 PC pro žáky, internet
PC, televize, video, pomůcky pro Hv
20 míst určených pro práci se dřevem, kovem a plastem,
nářadí a sklad materiálu
keramická pec
3 vybavené kuchyňské linky, sporáky, nádobí, lednice,
mikrovlná trouba
určená pro míčové hry a ostatní sporty
určená pro mladší žáky
nový umělý povrch
určený pro shromáždění žáků, výuku venku…
třída 2.B, 3.A, 4.A,C, 5.B, 6.B, 7.A,B, 8.B,C, – interaktivní
tabule BOXED – pořízeno z fondu EU
třída 6. A, 8.A, 9.C - vybavena projektorem a plátnem
Vybaveny školním nábytkem, ve třídách staré budovy (1.
stupeň) je všude zaveden internet a v každé třídě je PC pro
žáky.

Výuka byla sledována ředitelkou i zástupkyní ředitelky školy při
hospitační činnosti, všechny sledované hodiny byly vedeny správně, byly
sepsány hospitační protokoly a provedeny následné pohovory s učiteli.
Vyskytovaly se pouze drobné nedostatky, které byly vždy s příslušným učitelem
rozebrány.
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.
Byly také kontrolovány ostatní povinnosti učitelů, jako třeba dohledy nad
žáky, či dodržování délky vyučovacích hodin.
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V měsíci dubnu proběhly hodnotící pohovory ředitelky školy s každým
učitelem v délce 20 – 45 minut, které měly za cíl rekapitulovat a zhodnotit
uplynulý školní rok z pohledu každého jednotlivce, zamyslet se nad tím, co se
podařilo, co by bylo dobré zlepšit a ze všeho vyvodit cíle jednotlivých učitelů
pro příští školní rok. Pohovory byly pro obě strany velmi prospěšné a všechny
nás nutily k důkladnějšímu zamyšlení.
7. 2. Testování žáků
V letošním školním roce neproběhlo žádné povinné testování ČŠI, proto
jsme se zapojili do testování SCIO – Stonožka pro 3. ročníky.
Výsledky testování žáků 3. ročníků
Žáci 3. ročníků absolvovali testy v pěti oblastech – matematika, český
jazyk, anglický jazyk, člověk a jeho svět a klíčové kompetence.
Český jazyk – výsledky naší školy jsou špičkové, patříme mezi 10%
nejúspěšnějších škol v testování.
Matematika - výsledky naší školy jsou špičkové, patříme mezi 10%
nejúspěšnějších škol v testování.
Anglický jazyk – zde patříme mezi školy se slabšími výsledky, což je
pravděpodobně způsobeno tím, že do testování se zapojily školy, které začínají
s výukou anglického jazyka v 1. nebo 2. třídě. Naše škola začíná s výukou až ve
3. třídě a testování tedy proběhlo po 7 měsících výuky.
Člověk a jeho svět - výsledky naší školy jsou špičkové, patříme mezi 10%
nejúspěšnějších škol v testování.
Klíčové kompetence - výsledky naší školy jsou špičkové, patříme mezi 10%
nejúspěšnějších škol v testování.
Celkově patří naše škola mezi 10% nejlépe hodnocených škol, což je vynikající
výsledek. Třídními učitelkami v těchto testovaných třídách jsou paní Martina
Plíhalová, Lenka Turková a v oblasti člověk a jeho svět ve 3.B také paní Helena
Prokopíková.
Vynikající žáci byli Phoebe Kolmanová, Hugo Kubový, Alžběta Zimová,
Josefína Jedličková, Jiří Mergeš nebo Magdalena Nová. Žákyně Patricia
Oginčuková dokonce získala ocenění SCIO za nejlepší výsledek ve
Středočeském kraji.
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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.
8.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
jméno
Pavla Ježová
Mgr. Tomáš Kalát
Zuzana Štichová

studium
studuje pedagogickou fakultu
doplňuje si pedagogické vzdělání na UK v Praze
studuje pedagogickou fakultu

8.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

druh školení

délka

Žák s ADHD
Workshop Etická výchova – motivace
žáků

6 hodin

Koordinátor etické výchovy
Koordinátor ŠVP

250 hodin
250 hodin

kurz Aj ve Velké Británii
kurz práce s tablety, ICT ve výuce
Chemie kolem nás

2 týdny
40 hodin
5 hodin

4 hodiny

kdo se zúčastnil
většina učitelů + vychovatelky
ŠD
všichni učitelé
Danka Dudková
Helena Salačová – dokončení
studia
Květa Šímová - dokončeno
Květa Šímová
Lenka Pikorová
Věra Brtnová
Kamila Šilerová
Helena Prokopíková
Věra Brtnová
20 pedagogů
Věra Brtnová
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Optické experimenty
Nj - konverzace
Inkluzivní vzdělávání pro VP
Seř Člověka v tísni – Kdo jiný
semináře k Aj
semináře k Aj
Vzdělávací seminář ASUD
Práce s Office 365
Matematika podle Hejného

4 hodiny
84 hodin
6 hodin
84 hodin
84 hodin
6 hodin
10 hodin
6 hodin

Jana Cerda Csobová
Petra Fendrychová
Vlasta Hartvichová
Vlasta Hartvichová
Lenka Hradecká
Lenka Pikorová
Vlasta Hartvichová
zájemci
Hana Kudrnáčová

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

9. Žáci se specifickými vzdělávacími
potřebami
ZŠ Kamenice se intenzivně věnuje všem svým žákům a vždy se snaží
o individuální přístup, který respektuje všechny zvláštnosti každého dítěte.
Do naší školy dochází řada žáků se specifickými poruchami učení, které
jsou takového charakteru, že by je opravňovaly zařadit do specializované třídy.
Jedná se o různé stupně dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, lehké mozkové
dysfunkce, ADHD apod. Těchto žáků bylo v letošním školním roce 46.
Protože takovéto třídy na naší škole nejsou a jejich dostupnost je
z Kamenice obtížná, integrujeme tyto žáky v běžných třídách na základě
individuálních plánů.
Tato integrace je účinná pouze za předpokladu intenzivní spolupráce
s rodinou, protože těmto žákům je nutné věnovat velké množství času při
domácí přípravě. Žáci jsou integrováni na 1. stupni ve všech předmětech, na 2.
stupni především v českém a cizím jazyce.
Kromě toho mají mnozí další žáci specifiské poruchy učení takového
charakteru, že jsou na doporučení PPP zvýhodněni.
Již pravidelně probíhá na naší škole ve 2. – 5. třídách výuka pro děti
s poruchami učení, tzv. nápravy poruch učení. Nápravy vede paní učitelka
Kremlová a jsou pro naše žáky zdarma. Dětem se vyučující věnuje individuálně,
vždy v délce 30 minut. Výhodou je, že se paní učitelka může soustředit na
konkrétní problémy dítěte a ty potom společně řešit. Žák je po celou dobu plně
zaměstnán a tempo se může přizpůsobit individuálním potřebám.
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Pracujeme s programem Pavučinka, který se zaměřuje hlavně na
procvičování rozlišování slabik DI, TI, NI – DY, TY, NY, dlouhých a krátkých
samohlásek a na analýzu a syntézu slov. Využíváme také nových pracovních
sešitů pro děti s SPU a jiných didaktických pomůcek. V těchto hodinách by se
měly děti naučit používat různé pomůcky, které jim zjednodušují učení, čtení a
orientaci v textu.
Úspěch záleží především na soustavném procvičování, na vypracování
domácích úkolů, na každodenní práci dětí, což předpokládá spolupráci s rodiči, a
to se bohužel vždy nedaří. Snad některé z nich v příštím roce přesvědčíme, že
oni jsou ti nejdůležitější a že hlavně na nich závisí, zda jejich ratolesti překonají
problémy, které mají.
9. 1.

Práce výchovného poradce

V oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení velmi intenzivně
působí výchovná poradkyně Mgr. Vlasta Hartvichová, která má odpovídající
vzdělání i praxi. Její činnost je velmi různorodá a mnozí žáci a rodiče si již
nedokáží představit rozhodování bez její zasvěcené rady.
9. 2.

Zpráva výchovné poradkyně Mgr. Vlasty Hartvichové

Stejně jako v předešlých letech jsem plnila úkoly vyplývající z plánu
činnosti výchovné poradkyně a aktuálních potřeb naší školy. Při své práci se
řídím etickým kodexem výchovných poradců, taktem i elementární lidskou
slušností. Snažím se vždy každému pomoci. Letošní rok byl velmi náročný. Od
začátku do konce školního roku se řešilo mnoho závažných problémů. Každý
týden docházelo k mimořádným situacím i jednáním. Je vidět, že jsme velkou
školou. Řada lidí se na mne obrací s celou škálou osobních problémů, supluji
práci psychologa, jsem jejich „vrbou“. V dnešní „hektické“ době potřebují lidé
vyslechnout, což ráda a ochotně činím a vážím si jejich důvěry.
Konzultační hodiny – každé pondělí od 10:00 do 11:45 a odpoledne od
16:15 do 17:30, velmi často i podstatně déle, v případě potřeby kdykoliv (letos
téměř denně) byly využívány.
Náročnou událostí se stala návštěva ČŠI. Ačkoliv mnoho z VP ve své
zprávě nezmínila, verbálně chválila.
Celoročně


Řešení aktuálních každodenních i mimořádných situací či problémů ve
škole – řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných

20
























problémů žáků.
Těsná spolupráce s vedením školy, zejména s Pavlínou Tolarovou,
ředitelkou školy, její zástupkyní Hanou Kudrnáčovou, preventistkou
negativních jevů Věrou Brtnovou a ostatními učiteli pedagogického sboru.
Prevence sociálně patologických jevů, zvláště projevů šikany, záškoláctví,
vandalismu, vulgárního vyjadřování atd.
Jednáni s rodiči.
Účast na výchovných komisích, při jednáních s rodiči apod.
Hospitační činnost v problémových třídách a u integrovaných žáků.
Pomoc žákům při řešení osobních problémů, např. s učením, v
mezilidských vztazích, v rodině, se zdravotními problémy (např.
anorexií).
Pomoc jejich rodičům (rozvody, problémy s výživným, ...)
Účast na školeních a setkáních výchovných poradců.
Vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a
žáků talentovaných, nadaných.
Metodická pomoc, zpracování a evidence nejen IVP, ale i žáků
zohledněných či handicapovaných.
Zpětná vazba IVP - evaluace.
Vedení kartoték tříd, problémových či nadaných žáků atd.
Spolupráce s poradenskými pracovišti PPP, OSPOD v Říčanech, IPS,
Policie ČR, odbornými lékaři…
Zprostředkování odborných vyšetření žáků.
Schránka důvěry.
Práce s internetem, tiskem – získávání nových a aktuálních informací,
seznámení s legislativou ...
Aktualizace nástěnek výchovného poradce na různých místech budovy
školy a internetové prezentace na webu školy.
Vytváření informačních systémů pro učitele, žáky a rodiče.
Informační činnost a osvěta letákovou formou, na webu školy, v místním
Zpravodaji atd.
Informace pro žáky, především 8. a 9. tříd, případně adepty víceletých
gymnázií z 5. a 7. tříd a jejich rodiče.



Kariérové poradenství – volba povolání.



Spolupráce se SŠ.



Využívání www. Infoabsolvent, webových stránek škol, Atlasu školství,
příruček, propagace a osobní návštěva veletrhu škol Schola Pragensis aj.



Průzkum zájmu – 7., 8. roč., orientačně i v nižších tř.



Instrukce k vyplnění přihlášek (říjen – listopad na umělecké SŠ, únor –
březen – na ostatní SŠ)



Evidence přijatých, pomoc s psaním odvolání atd.

21



Zpracování výsledků přijímacího řízení (viz přílohy)
Dosáhnout pozitivních výsledků by nebylo možné bez důvěry v moji práci
a hlavně bez spolupráce a jednoty všech pedagogů při působení na žáky.
Právě za tuto vynikající pracovní atmosféru je vhodné na závěr všem
kolegyním a kolegům poděkovat. Především však chci vyjádřit veliký dík
za vytvoření optimálních podmínek ke své práci paní ředitelce!
Zpracovala Mgr. Vlasta Hartvichová

Naše škola nemá v současnosti žádné žáky se zdravotním postižením ani
žáky, kteří by byli psychologickou poradnou diagnostikováni jako mimořádně
nadaní. Máme však několik žáků talentovaných, pro něž jsou organizovány
různé soutěže, nejčastěji předmětové olympiády nebo sportovní, hudební,
literární, výtvarné aj. akce. Talentovaným žákům umožňujeme také individuální
rozvoj v oboru, o který mají zájem.
9. 3. Soutěže a olympiády
školní kolo matematické olympiády
okresní kolo matematické olympiády
Matematický klokan v okrese Praha –
východ
kategorie Cvrček
Matematický klokan v okrese Praha –
východ
Kategorie Kadet
školní kolo Pythagoriáda
okresní kolo Pythagoriáda

okresní kolo Pythagoriáda 5. třídy

školní kolo zeměpisné olympiády

Žáci dobrovolníci
Marek Bizík (8.B) – 7 místo, Ondřej
Moučka (6.B) a Tomáš Plíhal (8.B)
Daniel Vojník a Kristýna Říhová
(3.B) – patří mezi 3 nejlepší řešitele
z celkového počtu 2376
Marek Bizík (8.B) – patří mezi 10
nejlepších řešitelů z celkového počtu
1193 řešitelů
dobrovolníci
Marek Bizík (8.B)– úspěšný řešitel
Matouš Laitl (7.B)– účastník
Veronika Štumbauerová (8.B) účastník
Viktor Chaloupka, Veronika Víšková,
Magda Bláhová, Klára Mojžíšková,
Ellen Wdóvková, Helena
Hankovcová, Magda Poláková,
Kateřina Matoušková
1. místo ve 3 kategoriích – Lízner
Richard (6.A), Semíková Lucie (7.A)
a Patrik Borner (8.B)
2. místo ve 3 kategoriích – Kinský
Antonín (6.A), Ota Škvor (7.A) a
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školní kolo dějepisné olympiády
olympiáda v českém jazyce – školní
kolo
školní kolo olympiády v anglickém
jazyce 8. a 9. třída
okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce 6. a 7. třída
školní kolo olympiády v anglickém
jazyce 6. a 7. třída
okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce 6. a 7. třída
Jarní Petrklíč 2013 – dětský hudební
festival
Kameniceké pískání – flétnová soutěž

Michal Malý (8.B)
1. místo – Kateřina Vesecká 8.B
2. místo – Tadeáš Diviš – 8.A
3. místo – Marek Bizík – 8.B
1. místo–Dziadkiewiczová Lucie– 9.C
2. místo Filip Roubíček – 8.B
3. místo – Lucie Asníková – 8.C
11. místo – Lucie Dziadkiewiczová
17. místo – Filip Roubíček
1. místo – Tomáš Dudáček – 7.B
2. místo - Matouš Laitl – 7.A
3. místo – Barbora Pavlová – 7.B
2. místo – Tomáš Dudáček
5. místo – Matouš Laitl
Bronzová stuha – soubor Hudebnice
z Kamenice
Bronzová stuha flétnový soubor –
Flauti piccoli
Žáci dobrovolníci

Jarní petrklíč

Postupující do okr. kola MO
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9. 4. Anglická knihovna
V naší provozujeme anglickou knihovnu pro žáky a učitele naší
školy.V současné době máme v knihovně již 260 knih.
Knihy jsou rozděleny do 6 úrovní podle stupně zjednodušení a postupně
shromažďujeme i knihy nezjednodušené (16 titulů). Podařilo se nám získat i
celé sady stejných knih, které je možné využít při práci se skupinou žáků.
Knihovna funguje na základě sponzorských darů jednotlivců, případně
jsme využili možnosti nakupovat knihy se slevou za premiové body při odběru
určitého počtu jazykových učebnic.

9. 5. Ročníkové práce žáků 9. tříd
Již několik let organizujeme v druhé polovině školního roku tzv. ročníkové
práce žáků devátých tříd. Vyučující vypíší témata z nejrůznějších oborů, žáci si
z nich vyberou to téma, které je zajímá, a v následujícím období tvoří dle
předem daných kritérií svou ročníkovou práci. Mohou ji konzultovat se svým
vyučujícím, mají k dispozici internet i knihovnu.
V závěru roku svou práci prezentují před ostatními spolužáky a před komisí
učitelů. Mají k dispozici veškerou techniku ve škole, čehož téměř všichni
využívají.
V letošním roce si žáci vybrali a zpracovali následující témata:
9.A
Boxanová Pavlína
Fiala Šimon
Furst Patrik
Hamplová Nikola
Havlíčková Markéta
Hejátko Filip
Horálek David
Hrabalová Marie
Jarý Dominik
Kučerová ester
Mergl Martin
Sirotina Anastasíja
Stehlík Josef

téma
Drogy a kouření
Rozdělení státní moci v ČR
Současné problémy globální společnosti
Zprávy z vesmíru
Co si pouštíme do uší, aneb hudba mojí generace
Prázdninové studium v anglicky mluvící zemi
Uplatnění absolventů na trhu práce ČR
Odpady a my
Metaz Týnec nad Sázavou
Voltiž
Divadlo Semafor
Alfons Mucha
Vývoj EU
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Šafář Richard
Šér David
Triznová Pavla
Tůma Jan
Uhrová Anna
Zvoníčková Soňa
9.B
Barták Jaroslav
Beneš Filip
Bohumínská Michaela
Branžovská Aneta
Burianová Nela
Čechová Karolína
Govzan Vasil
Nováková Tereza
Pavlová Dominika
Petržílek Martin
Skořepová Denisa
Škoda Jiří
Šťastná Jana
Šundová Tereza
Švejda Martin
Vanta Dominik
Vaško Tadeáš
Volfová Anna
Volfová Petra
9.C
Bláha Matěj
Dubšík Kryštof
Dziadkiewiczová
Lucie
Havlíčková Nikola
Juřica Tomáš
Kalinová Klára
Karbanová Eliška
Kopáčová Anežka
Kroupová Eva
Kukaň Karel
Kumsta Adam

Pythagoras a jeho odkaz
Chráněná území v obci Kamenice a blízkém okolí
Zajímavé soudní případy
Ohniska napětí ve světě
Jezdectví
Hodiny včerejška i zítřka
Moje banka
Josef Škvorecký
200 let od narození K.J.Erbena
Profesionální rodokmen naší rodiny
Zbraně 2. světové války
Návykové látky
Využití chemie při vyšetřování trestných činů
Canicross
Tuky ve výživě
Výroba piva
Judo
Konec 2. světové války
Když bolí duše
Mýty a fakta farmaceutických výrobků
Thai box
Evropská unie
MMA
Výroba léčiv
Nezaměstnanost – globální problém?
Lidské tělo očima fyzika
Papírové utěrky x elektrické sušáky
Hudba mého srdce
Týnecká kamenina
I omyl má svou cenu
Historie tovární výroby v Kamenici v průběhu času
La cuisine française
Historie - inspirace literární tvorby
JAWA Týnec nad Sázavou
Zlomové okamžiky 2. světové války
Eukleides – „Matematika nezná žádné královské
cesty.“

25

Muchová Tereza
Proseniuc Alexander
Salamakha Karolína
Šimková Denisa
Toman Jakub

Český krteček dobývá Čínu
Historie automobilů
Moje cesta k budoucímu povolání aneb Jak si splnit
sen
Cestovní ruch
Tenis

prezentace a

praktická ukázka

Většina prací byla na velmi dobré úrovní, 11 žáků získalo zvláštní
ocenění.
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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
I letos jsme uspořádali lyžařský kurz pro žáky 7. tříd, který jsme stejně
jako v minulých letech zorganizovali na Bublavě v Krušných horách. I přes
letošní špatnou zimu, kurz proběhl podle plánu a na sněhu.
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Klub mladého diváka
Žáci 7. – 9. tříd měli možnost navštívit 4 představení ročně v rámci Klubu
mladého diváka, který pro ně organizovala paní učitelka Sváčková.
Zážitkové kurzy
Již tradičně se žáci 6. tříd zúčastnili třídenních zážitkových pobytů
v přírodě, kde za asistence třídních učitelů a profesionálních lektorů Projektu
Odyssea zlepšovali vzájemnou komunikaci a pracovali na lepších vztazích ve
třídě. Tyto pobyty jsou pro žáky velmi důležité a užitečné, protože zejména
v šestých ročnících bývá ve třídách hodně nových žáků a je tudíž dobrá
příležitost lépe se poznat.

Výlet do Londýna
Již třetím rokem se žáci 9. tříd mohli zúčastnit 8 denního poznávacího
výletu do Londýna. Zájem o tento výlet s každým dalším rokem roste. Začínalo
se s 10 dětmi, loni jich už bylo kolem 20 a letos jsme se přehoupli přes 30. Na
poslední chvíli muselo sice zaskočit několik náhradníků z řad 8. tříd, ale ti za to
byli velmi rádi.
Žáci navštívili nejznámější a nejzajímavější místa v Londýně. Za zmínku určitě
stojí Big Ben, Westminster Abbey, Tower Bridge, Buckingham Palace, Tower,
St. Paul’s Cathedral, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, China Town, Hyde
Park, Greenwich a nultý poledník, válečný křižník Belfast, nádraží King’s Cross
s nástupištěm 9 3/4 , Oxford Street, Bank of England, Leadenhall Market a
British Museum. Projeli se po Temži, užili si vyhlídkovou jízdu autobusem a
ovládli labyrint londýnského metra.
Na poslední den a noc se celá výprava přesunula autobusem National Express do
městečka na jižním pobřeží Anglie, Brightonu. Žáky čekalo mořské akvárium
Sea Life Centre, venkovní prohlídka královského paláce Royal Pavillion,
procházka po několikakilometrové pobřežní promenádě a pro některé odvážlivce
a otužilce tolik očekávané koupání v moři.
Poslední večer se nesl v duchu hodnocení, jednak ze strany učitelů – nejlepší
tým, nejlepší kuchař, nejlepší orientační pomocník v terénu, tak i ze strany dětí.
Bodovalo moře, noční Londýn, Belfast, na opačném pólu se ocitly pěší přesuny
po Londýně. Několik žáků se dokonce chtělo stěhovat do Londýna.
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Zkoušky Cambridge English na ZŠ Kamenice
V rámci speciálních kurzů vedených lektorkami Jazykové školy
Language Corner se po celý rok pečlivě připravovalo 25 žáků a deset z nich se
rozhodlo ucházet se o svůj první certifikát z university v Cambridge.
Tito žáci zasedli 29. května ke zkušebním testům a museli prokázat svou
znalost angličtiny v oblasti psaní, čtení, poslechu i mluvení. Získaný certifikát
jim pomůže jakožto bonus k přijímacím zkouškám na střední a vysokou školu.
Navíc přípravné kurzy a certifikáty slouží jako velká motivace k dalšímu studiu
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angličtiny. Získané zkušenosti jsou obrovskou devizou u přijímacích zkoušek a
maturity.
Slavnostní předávání certifikátů proběhne v září 2015.

Výlet do Rakouska a Německa
Pro žáky, kteří se učí jako druhý jazyk němčinu, jsme uspořádali dvoudenní
výlet do Salzburgu a solného dolu v Německém Berchtesgadenu. Více než
padesát žáků mohlo vidět historické centrum Salzburgu, rodný dům W. A.
Mozarta, pevnost Hohensalzburg a dozvědělo se mnoho zajímavostí o těžbě soli.
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Výlet do Polska
Na podzim byla pro žáky 8. a 9. tříd naplánována exkurze do Polska, žáci si
prohlédli historické město Kraków, sešli do solných dolů Wieliczka a velmi
silným zážitkem pro ně byla návštěva koncentračního tábora v Osvětimi.
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Plavecký výcvik 2. a 3. tříd
Plavání bylo organizováno pro oba dva ročníky v délce celkem 40
výukových hodin a využili jsme plavecký bazén v Benešově.

Kurz prevence proti šikaně
Letos absolvovaly třídy 3. A, 5. A a B dvoudenní preventivní program Kurz prevence šikany. Společně s lektory z programu Odyssea si žáci
vyzkoušeli různé hry a aktivity zaměřené na zlepšování vztahů ve třídě. Učili se,
jak je důležité dodržovat stanovená pravidla, vzájemně si pomáhat a
spolupracovat. Kurz byl financován částečně rodiči, částečně z výnosů z aukce
obrazů, kterou jsme loni uspořádali.
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Dopravní výchova pro žáky 3. tříd
Již tradičně absolvují žáci 3. tříd velmi vydařenou akci v Policejním muzeu
Praha pod názvem Kolo tety Berty.

Planetárium
V rámci výuky přírodovědy žáci 3. tříd navštívili v Planetáriu Praha pořad Pozorujeme noční oblohu.
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Ekocentrum Vlašim
Již tradičně se žáci 2. až 6. tříd zúčastňují velmi kvalitních pořadů
v ekocentru ve Vlašimi, které jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání.
Přehled jednotlivých typů je uveden v tabulce.

“Od zrnka k bochníku”

Zážitkový týden v outdorovém centru Březová
Třídní kolektivy s oblibou vyráží na sportovní kurz do Březové, kde si
mohou vyzkoušet vysoká lana, skok do prázdna, rafty, lukostřelbu, či noční hru
a team park. Letos se zúčastnili žáci 8. tříd a pobyt si opravdu užili.
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Bruslení ve Velkých Popovicích
I v letošním školním roce jsme využili nabídky bruslení ve Velkých
Popovicích v rámci tělesné výchovy. Byli nám přiděleni profesionální
instruktoři, kteří se dětem věnují po celou dobu bruslení. Učí je bruslit, ukazují
nové prvky, hrají s nimi hry, soutěží s nimi aj. Bruslení má určitou strukturu a
pravidla. Je to velmi pěkné zpestření hodin Tv.

pravidelné bruslení 4. tříd
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Botanicus – výlet 4.B a C do centra lidových řemesel
Žáci čtvrtých tříd si mohli nedaleko Lysé nad Labem vyzkoušet stará
řemesla jako je provaznictví, kamenictví, drátěnou, hrnčířskou, loutkařskou
nebo perníkářskou dílnu, mincovnu, kovárnu, výrobu svíček, papíru, či mýdla.
Prohlédli si také zeleninové a ovocné zahrady, nebo chov domácích zvířat.
Některé výrobky si mohli také sami vyrobit a odvézt domů.

Exkurze a beseda se starostou obce
V učivu vlastivědy ve 4. ročníku je mimo jiné látka o obcích, jejich
členění a pojmy s tím související. Jak nejlépe dětem tuto látku přiblížit?
Uskutečnili jsme proto exkurzi na kamenický obecní úřad, kde se dětem
věnoval pan starosta Kamenice Ing. Pavel Čermák. Nejdříve pan starosta
provedl děti po skupinkách celým obecním úřadem a po té se všichni přesunuli
do kulturního domu, kde následovala „beseda“. Děti pokládaly panu starostovi
rozmanité otázky, pan starosta trpělivě odpovídal. A žáci si určitě budou lépe
pamatovat vše, co souvisí s funkcí starosty a chodem celé obce.
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společné focení s panem starostou

Vánoční dílny žáků 4. tříd
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Divadlo? Divadlo! Aneb Den dětí netradičně
Na Den dětí se celá 8. A vypravila do Stavovského divadla v Praze,
aby se zúčastnila jedné z tvůrčích dílen. Žáci si mohli projít Stavovské divadlo a
poznat, co se děje v divadle přes den, proč si herci přejí „zlom vaz“ a jak se
vlastně dělá divadlo.
Netradiční formou hry mohli projít celé divadlo od sklepa až po půdu a
plnit zábavné soutěžní úkoly ve skupinách. Žáci se dozvěděli mnoho i o náplni
práce jednotlivých divadelních profesí, které jsou divákovu oku běžně skryté a
sami si vyzkoušet, jaké to je stát na divadelních prknech, navrhnout scénu,
vyzkoušet improvizaci či scénku s předepsaným obsahem. Zajímavým zážitkem
byla též návštěva bohaté kostymérny a vůbec podzemí celého divadla.
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Sbírka pro Kedjom - Keku
Všechno začalo docela obyčejně tím, že se na své bývalé učitelky obrátila
jedna studentka VŠ s prosbou, zda by nemohli jejich žáci vyrobit kasičky pro
sbírku Voda pro Kamerun, pořádanou na vysázení stromů v oblasti deštných
pralesů občanským sdružením Kedjom - Keku. A tak se při výtvarné výchově
pustili všichni deváťáci a žáci 8. A do výroby papírových kasiček, přidali se
k nim i šesťáci ve školní dílně.
Při lepení a zdobení děti z 8. A spontánně napadlo, že by takovou sbírku
chtěly udělat také. Po dohodě s organizátory a doručení zapečetěné a řádně
orazítkované kasičky sbírka proběhla od 23. do 27. března 2015. Osmáci celý
týden poctivě vyráželi každý den ráno do ostatních tříd, a využili dokonce i
návštěvy rodičů při třídních schůzkách. Když se kasička předávala, vážila 3,57
kg, po úředním otevření se zjistilo, že bylo vybráno neuvěřitelných 6 654,- Kč,
za něž se vysází v Kamerunu 333 stromů. Zásluhou žáků, rodičů, pedagogů a
ostatních zaměstnanců školy v Kamenici se podařilo získat desetinu z celkové
částky této celostátní sbírky.

Doplnění výuky přírodopisu
Výuka přírodopisu byla v 6. třídě doplněna ve spolupráci se ZO Struhařov
Českého svazu včelařů besedou s učitelem včelařství a praktickou ukázkou na
včelnici se cvičným úlem ve Všedobrovicích.
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Chemie v praxi
K výuce chemie patří také laboratorní práce, kdy si žáci sami vyzkouší
jednoduché reakce a postupy práce. V osmé třídě se učí nejdříve pracovat s
jednoduchými aparaturami a provádí snazší postupy, v deváté třídě se seznamují
se složitějšími postupy doprovázenými výpočty.

Také v letošním roce jsme v rámci zvýšení zájmu o přírodní vědy jeli
s 24 žáky na akci pořádanou SPŠ chemickou v Praze. Dopoledne si žáci osmých
tříd ve 3 členných družstvech vyzkoušeli práci v laboratoři pod vedením starších
studentů.
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Škola bez hranic
Naše škola se zapojila do projektu ŠKOLA BEZ HRANIC jazykové
školy Channel Crossings s.r.o., spolufinancovaného Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt byl zaměřen zejména na rozvíjení jazykových kompetencí žáků i
učitelů. Jednou z aktivit byl projektový den v anglickém jazyce. Byl určen
žákům 6. ročníků, kteří se pod vedením rodilých mluvčích seznamovali
s významnými evropskými osobnostmi.
Učitelé své kompetence rozvíjeli pomocí metodických workshopů či
jazykových kurzů v prezenční i e-learningové podobě a následně mohou využít
tyto znalosti a dovednosti při výuce.
A v neposlední řadě se žáci setkávali napříč celým druhým stupněm s
anglickým jazykem v hodinách přírodopisu a občanské výchovy, při kterých
využívali zbrusu nové učebnice Labyrinth.
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Recitace
V lednu 2015 nás poctil svou návštěvou významný člen činohry Národního
divadla, pan Václav Postránecký. Recitoval Shakespearovy sonety a velmi
zajímavě vyprávěl nejen o jejich slavném autorovi, ale také o herectví a divadle.
Pro žáky 8. tříd to byl úžasný zážitek.

Věda není nuda
Hned na začátku školního roku se žáci 8. tříd vypravili na Vědecký
jarmark, který zorganizovala VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. ve spolupráci s VŠCHT
Praha, ČVUT v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR,
Národním technickým muzeem, Škodou Auto Mladá Boleslav, ČEZ a dalšími
institucemi, které si pro návštěvníky připravily mnohé zajímavosti.
Patronem se stal prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., který celou akci
zahájil a přirovnal vědu k nádhernému dobrodružství.
ČVUT představilo svou SegWay i 3D tiskárnu, kriminalisté objasnili
místo činu, ukázali nám daktyloskopii i to, jak dlouhodobé užívání drog změní
vzhled člověka k nepoznání. Česká zemědělská univerzita předvedla bezpilotní
vrtulník, Česká televize přenosový vůz s kamerami, NESTLÉ postup výroby
oblíbených sladkostí.
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Na stanovišti VĚDA NÁS BAVÍ se dala postavit vlastní činná sopka.
Líbily se pokusy s tekutým dusíkem, suchým ledem nebo s nitrocelulózou, která
vypadá jako papír, ale jakmile se zapálí, najednou vzplane a nic po ní nezbude.
Mnohé zaujala zdravá výživa. Tam se účastníci dozvěděli, jaká je
správná dávka vitaminu C na jeden den, jak vypadá potravinová pyramida či
výroba různých druhů potravin. Některé pokusy si mohli sami vyzkoušet, nebo
si ověřit své dovednosti a znalosti v mnoha soutěžních kvízech.
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Další akce
Zúčastněné
třídy

Typ akce
Lyžařský výcvik

základní kurz sjezdového lyžování Bublava

7. ABC

Plavecký výcvik

Bazén Benešov

2. a 3. ročníky

Výlety, sport

Sportovní centrum Březová

8. ABC

Zážitkový program Železná Ruda

3. A

Poznávací výlet Krkonoše

4. BC

Sportovní pobyt Rokytnice

4. A, 6. AB

Moravský kras

5. AB

Posázavská stezka

2. A

Zahraniční

Salzgurg

2. stupeň

výjezdy

Londýn

9. ABC

Polsko

8. ABC

Berlín

Výběr žáků

Legoland

9. ABC

Kamenické pískání

dobrovolníci

Jarní petrklíč v Jesenici – pěvecká soutěž

vybraní žáci

Festival flétnových souborů Kladno

vybraní žáci

Kamenické pískání

vybraní žáci

Školní akademie

všichni

Divadlo,

Divadlo Lavina – prevence proti kyberšikaně

9. ročníky

film, koncert

Divadlo – Finanční gramotnost - prevence

8. ročníky

Brouk Pytlík

1. - 3. třídy

Zázračný pramínek

1. - 3. třídy

Vánoce s kamarády

1. - 3. třídy

Kouzla a čáry tajemné Prahy

1. - 4. třída

Přemyslovská knížata - Pernštejni

7. – 9. třída

Přemyslovští králové - Pernštejni

7. – 9. třída

Černé divadlo

všichni

Rumcajs

1. – 3. třída

Divadlo na Fidlovačce

2. stupeň

Vystoupení žáků
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Besedy

Exkurze

Normální je nekouřit

6. AB

Bolest jménem šikana- beseda

7. AB

Partnerství a vztahy

8. ABC

Sex, AIDS a vztahy - beseda

9. ABC

První pomoc

1. ABC

Festival Jeden svět na školách + beseda a film

9. AB

Beseda s kriminalistou v Policejním muzeu

5. AB

Beseda v Policejním muzeu – Kolo tety Berty

3. ABC

Migrace – pořad ADRA

9. třídy

Skutečná cena potravin – pořad Adra

9. třídy

Fy – radioaktovní odpad

9. třídy

Tonda obal na cestách – interaktivní beseda

4. ABC

Pohádkový semafor – dopravní výchova

2.AB, 4.AB

Besedy ve třídách – Etická výchova v zaměstnání

2. stupeň

zážitkové kurzy

5. – 6. třídy

ekocentrum Vlašim – Ekohrátky

2. ABC

ekocentrum Vlašim – Od zrnka k bochníku

3. AB

ekocentrum Vlašim – Jak krtek ke kalhotkám přišel

4. ABC

ekocentrum Vlašim – Cesta za papírem

5. AB

ekocentrum Vlašim – Jak chutná prales

6. AB

Finanční gramotnost – Muzeum hl. města Prahy

5. AC

Exkurze Říp

2. ABC

Skanzen Přerov nad Labem

6. AB

Sklárna Ruckel

8. ABC

Pivovar Velké Popovice

8. ABC

Škoda auto Mladá Boleslav

8. ABC

Jaderná elektrárna Temelín

9. ABC

IQlandia – věda a technika hrou

6. AB

Lysá nad Labem – centrum řemesel

4. BC

Exkurze Čapí hnízdo

1. ABC, 5.B
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pořad Adra

centrum řemesel Lysá nad Labem

exkurze Vlašim
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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.

Projekt ke Dni Země
Největším celoškolním projektem byl projektový den u příležitosti Dne
Země. Žáci 1. stupně pracovali na aktivitách po jednotlivých třídách, starší žáci
si vybírali z nabídky několika aktivit vždy pro jednotlivé ročníky.

Přehled je uveden v následující tabulce:
třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B

aktivita
Exkurze Čapí hnízdo
Orientační závod v přírodě
Pěší výlet Panská skála
Čištění studánek
Projekt zdravé svačinky
Struhařovský rybník
Hry v přírodě
Exkurze Čapí hnízdo

Starší žáci vybírali z této nabídky:
6. ročník
Hřbitov odpadů

Hlavní téma: ODPADY A MY
Délka rozkladu odpadových materiálů, proč třídíme,
vykopání odpadu a zápis do karty, obnova hřbitova odpadů
Pet art
Vyžití PET lahví v rukodělné a výtvarné činnosti
Čistička odpadních Návštěva ČOV Kamenice, výroba plakátu, kořenová
vod
čistička
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Hřbitov odpadů

Pet Art
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7. ročník
Voda pro život

Hlavní téma: VODA A PŮDA
Pořady ekocentra při Muzeu v Říčanech

Práce 7. ročníků

8. ročník
Hasičská
záchranná stanice
Kyselé nebo
zásadité
Biokuchyňka
Spalovna Malešice

Hlavní téma: ČLOVĚK A VZDUCH
Návštěva laboratoře v HZS
Stupnice pH, zjišťování hodnoty pH – laboratorní práce,
zápis o práci
Zdravý životní styl, zajímavé recepty
Exkurze do spalovny odpradů, využití energie ze spalovny
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Práce 8. ročníků
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9. ročník
Temelín

Hlavní téma: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

Temelín

Projekt Zdravé svačinky na 1. stupni
Tohoto projektu se zúčastnily některé třídy na 1. stupni, cílem bylo
dozvědět se něco víc o zdravém jídle a jídlo se také naučit připravovat. Žáci ve
skupinách celé dopoledne připravovali pomazánky (tuňákovou, avokádovo mrkvovou, cizrnovou, vajíčkovou s pohankou…), ty pak zdobili, ochutnávali a
porovnávali. Během dopoledne se dozvěděli mnoho zajímavého a užitečného o
správném složení zdravého jídla a pití, vymýšleli reklamu ke své pomazánce a
nejoblíbenější pomazánky ze všech tříd pak budou v nabídce školního bufetu.
Projekt byl uspořádán ve spolupráci s www.zdravidoskol.cz
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Projekt 4. tříd – TOULKY ČESKOU KRAJINOU
V prvním pololetí žáci čtvrtých tříd plnili projekt „Toulky českou
krajinou“. Toto téma bylo vybráno na základě učiva ve Vlastivědě právě ve
čtvrtém ročníku. Nejdříve proběhla třídní kola – každý žák ve své třídě
prezentoval své „nej“ místo v České republice, vše podle předem zadaných
kritérií. Potom proběhly závěrečné prezentace nejlepších prací mezi všemi
čtvrtými třídami.
Rozhodování bylo velmi těžké, ale na konec byl z každé třídy vybrán
jeden zástupce s tím nej místem a nej prezentací:
4. A - Filip Hubálek
4. B - Natálka Havlíková
4. C - Martin Šiler
Díky tomuto projektu třídy 4. A, B, C virtuálně navštívily spoustu zajímavých
míst naší vlasti a získaly cenné informace a také nápady na rodinné výlety.

Kamenický talent
Ve čtvrtých třídách se hledal "KAMENICKÝ TALENT". Z každé třídy se
přihlásilo několik účinkujících, kteří vystoupili se svým připraveným číslem.
Porota byla složena jednak z řad dětských zástupců z 9. tříd - Karolína
Salamakha, Alina Kovach, Jakub Toman a jednak dospělé poroty - Šárka
Sušánková, Markéta Mrázková, Markéta Bártová.
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jedna ze soutěžících

Etická výchova

Motto:
D í tě
Je-li káráno, naučí se odsuzovat.
Žije-li v nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li v posměchu, naučí se vyhýbavosti.
Ale
Žije-li v povzbuzování, naučí se smělosti.
Žije-li v toleranci, naučí se trpělivosti.
Žije-li s pochvalou, naučí se oceňovat.
Žije-li v poctivosti, naučí se spravedlnosti.
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Žije-li v bezpečí, naučí se věřit.
Je-li přijímáno a obklopeno přátelstvím,
naučí se ve světě hledat lásku.
Etická výchova má na naší škole již několikaletou tradici. Letos je to
již pátý školní rok, co se u nás etická výchova vyučuje. V loňském školním roce
jsme navíc dosáhli významného úspěchu, získali jsme jako jedna z prvních škol
titul Etická škola bronzového stupně. K získání titulu také dopomohla obecně
prospěšná společnost Etická výchova, která pomáhá organizovat veškeré
aktivity i spojení s firmou DuPont.
Od začátku projektu se nám podařilo proškolit všechny pedagogy
v základech etické výchovy, 3 učitelky absolvovaly 40 hodinový kurz a 2
učitelky úspěšně ukončily na podzim dlouhodobý kurz etické výchovy (250
hodin). Další kurz, zaměřený na umění komunikace, absolvovali také všichni
pedagogové. Pracovníci ŠD iniciovali vzdělávací kurz pro všechny pedagogické
pracovníky týkající se komunikace s dětmi s diagnózou ADHD.
Etická výchova dostala své pevné místo v rozvrhu hodin, je dotována
1 hodinou týdně v 6. ročnících. Témata etiky jsou také pravidelně zařazována do
pondělních třídnických hodin. Je rovněž integrována do všech výukových
předmětů. Uspořádali jsme besedu pro rodiče, kde jsme představili aktivity
používané v etické výchově. Děti v 5. a 6. ročnících vyjíždějí každoročně na
týdenní kurzy se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností – tzv. osobnostní a
sociální výchovu. Podobné zaměření mají i týdenní výjezdy 8. ročníků (lanové
centrum Březová) a u příležitosti oslav Dne dětí, jednodenní návštěva týmových
a sociálních her TEPfaktoru.
Do třídnických hodin v 8. třídách byla zařazována také témata
z finanční gramotnosti a sexuální výchovy. V 6. ročnících jsme se v letošním
roce zaměřili na prevenci agresivního chování a šikany Tohle tedy ne! Cílem
bylo rozpoznání, pojmenování a usměrňování vlastních citů. Důležitý krok pro
usměrnění negativních citů u dětí – jejich identifikace, práce s nimi a jejich
postupné přeměny - jako prevence před nežádoucími formami chování,
rozpoznání jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy.
Zabývali jsme se také etiketou, která není pouze suchopárným
souhrnem pravidel o tom, kdo má přednost či jak se správně podává ruka. Říká
nám, že ve společnosti si nejsme všichni rovni, že jsou lidé, kteří si zasluhují
větší úctu. Je to úžasná disciplína, která nám pomáhá hledat cestu k ostatním
lidem, vytvářet a rozvíjet vztahy s nimi a naučí nás poznávat i sami sebe. A
ukáže nám souvislosti mezi tím, co víme, a tím, co děláme.
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V tomto školním roce jsme poprvé začali používat nové učebnice
etické výchovy. Etická výchova pro 1. - 9. ročník ZŠ kolektivu autorů Marie
Navrátilové, Hany Brichové, Marcely Matějcové a dalších 150 pedagogů. Jedná
se o ucelenou řadu učebnic, pracovních listů i metodických příruček, kterou
používají učitelé nejen v hodinách etické výchovy, ale i v třídnických hodinách
především k inspiraci či motivaci žáků. Jako další moderní prvek výuky
používáme audiovizuální pomůcku“ Zprávy agenta Kixe“ o stavu Země, kde
agent Kix hodnotí a napravuje chování a jednání lidí na planetě Zemi. Tato
aktivita je u žáků velmi oblíbená.
Projekt Boxuj za změnu - měníme svět kolem sebe k lepšímu, velmi úzce
souvisí s environmentální výchovou a činností školního ekotýmu. Etika je
tmelem každé společnosti. Jejím cílem je žít v takovém světě, který umožňuje
příjemný život. Předpokládá to však, aby každý jedinec ve společnosti byl
obdarován vlastnostmi, jako je např. vzájemná ohleduplnost, úcta k práci jiných,
k přírodě, tolerance, schopnost pomáhat … Zatím tomu bohužel tak není.
Změnit by se toho mělo hodně. Je třeba nebýt lhostejný. Měnit svět kolem sebe
k lepšímu přitom může každý z nás. O tuto změnu se pokoušíme i my ve škole,
samozřejmě podle našich možností. Změna je opravdu potřebná. Boxování
přitom nechápeme jako agresi, ale metaforu toho, že někdy se změny nedělají
snadno. Boxer nese svou kůži na trh, dostává rány, ale soupeř odchází ze zápasu
málokdy beze šrámu.
Jak můžeme boxovat? V několika kategoriích. V letošním roce jsme zvolili
nejprve tzv. muší váhu.

Ústředním tématem celé akce je šetření přírodními zdroji, vzájemná pomoc a
ohleduplnost. Pod záštitou ekotýmu proběhl 27. 3. 2015 výměnný kamarádský
obchod „Handl párty“. I když to bylo poprvé a akce se účastnili hlavně žáci
prvního stupně, lze říci, že aktivita byla po všech stránkách zdařilá.
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Všechny naše aktivity a snažení směřují k tomu, že z našich žáků chceme
vychovat osobnosti, které budou tvůrci kvalitní kultury, budou zvládat umění
žít, budou vyznávat sociální hodnoty a zároveň budeme pyšní na to, že jsou to
právě žáci naší školy! Je to cesta náročná, klikatá, ale vzhledem k příjemnému
klimatu a dělné atmosféře v naší škole, se nám práce daří.
Blanka Olejníčková, učitelka etické výchovy

Projekt spolupráce 1. a 9. tříd
Tento projekt probíhal během celého školního roku a spočíval ve
vzájemné spolupráci nejstarších a nejmladších žáků školy.
Během roku se třídy pravidelně setkávaly při různých příležitostech –
společné malování, hallowenské překvapení, výroba světýlek, mikulášské
putování za světýlky, návštěva Mikuláše, čertů a andělů, společné čtení,
velikonoční celodenní dílny. Poslední a největší akcí bylo společné přespání ve
škole a následný námořnický den. Deváťáci při těchto akcích zjistili, jak je
někdy těžké zabavit mladší kamarády a prvňáci se ubezpečili, že mají ve škole
ochránce.

56

11. Evropské granty a projekty
11. 1. Projekt Spirála
V červnu 2008 jsme se přihlásili do prvního kola projektu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, náš projekt pod názvem SPIRÁLA – modernizace výuky
v krocích byl úspěšný a získali jsme 4,7 milionů korun. Plnili jsme jej v období
od 1.1. 2009 do 30. 6. 2011. Tento projekt je spolufinancován evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Následujících 5 let je pro nás také velmi důležitých, protože v rámci tzv.
udržitelnosti musíme zachovat všechny aktivity, přičemž každý rok
odevzdáváme monitorovací zprávu.
Náš projekt sestával ze čtyř vzájemně propojených a navazujících aktivit:
1. Osobnostní a sociální výchova - je to základní pilíř celého projektu a
cílem je podpořit dobré klima ve škole a kvalitu vztahů. Žáci pátých a
šestých tříd absolvují vždy v září třídenní zážitkové kurzy spolu s třídními
učiteli a školenými lektory ze společnosti Projekt Odyssea, kde se věnují
vzájemné komunikaci, řešení konfliktů, týmové spolupráci, a to formou
her v přírodě. Byl vytvořen nápadník her a materiálů do třídnických
hodin.

2.

Environmentální vzdělávání - zde učitelé příslušných přírodovědných
předmětů vytvořili výukové materiály podporující interaktivní výuku.
Žáci získali novou interaktivní učebnu, na 1. stupeň byl zaveden internet a
do 3. - 5. tříd byly koupeny nové počítače tak, aby je bylo možné využít i
při výuce. Žáci se v rámci udržitelnosti projektu zúčastňují různých
exkurzí s environmentální tematikou, nejčastěji se jedná o výukové
pořady v ekocentru Vlašim, se kterými máme výborné zkušenosti.

3. Mediální výchova - obě předchozí aktivity se žáci učili prezentovat v
médiích, i proto jim je nabízen nový volitelný předmět mediální výchova.
Náplní předmětu je zejména tvorba školního časopisu a vysílání školního
rozhlasu.

4. Vznik informačního centra - poslední aktivitou bylo přebudování
knihovny na informační centrum. Vznikla nová učebna s interaktivní
tabulí a 6 počítači, kde pořádáme mimo jiné všechny besedy a vzdělávací
pořady.
Naším hlavním cílem je zkvalitnění výuky v naší škole, s důrazem na
interaktivní výuku, modernizaci vybavení a zkvalitnění vzdělávání
pedagogických pracovníků. Věříme, že absolvováním tohoto projektu jsme
k tomu výrazně přispěli.
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11. 2. Projekt Paprsek
Od června 2011 jsme plnili grant PAPRSEK – gramotnost pro 21. století
(EU peníze školám) v hodnotě 2,3 milionu korun, který byl ukončen v prosinci
2013 a ve kterém jsme se věnovali těmto aktivitám:
1. Zlepšování čtenářské gramotnosti u našich žáků – ve druhých až pátých
třídách byli žáci vždy jednou týdně rozděleni v hodině čtení podle
čtenářských dovedností. Učitelé vytvářeli sady materiálů, které jsou
k dispozici nejen učitelům naší školy.
2. Posílení dovedností žáků v anglickém jazyce – zvolili jsme práci
s rodilými mluvčími, kteří jsou zapojeni do hodin spolu s českou
učitelkou. Tato aktivita byla v některých třídách zachována díky
sponzorským darům rodičů. Pozitivem bylo také vzdělávání učitelů v této
oblasti, protože se mohli zúčastnit řady metodických kurzů a 4 učitelky
angličtiny absolvovaly v létě jazykový kurz v Anglii. I zde učitelé
vytvářeli sady materiálů do výuky.
3. Posílení počítačové gramotnosti – zde učitelé vytvářeli digitální učební
materiály, tzv. DUM, které využíváme v různých předmětech. Zapojilo se
celkem 9 učitelů, vzniklo 180 kusů výukových materiálů.
4. Zlepšení matematických dovedností – také tady byly dělené hodiny a
vznikaly materiály využitelné i v budoucnu.
5. Zapojení asistenta pedagoga do výuky – na této pozici pracovala paní
Markéta Mrázková, z velké většiny se žáky 1. stupně.

11. 3. Projekt Cesta
Od dubna 2013 do prosince 2014 jsme plnili projekt z druhého kola
projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Cesta k lepší
budoucnosti. Projekt měl několik aktivit:
1. Podpora řemeslných oborů a technického vzdělávání při volbě střední
školy – žáci zpracovávali informace o různých technických oborech,
v návaznosti na to absolvovali tzv. týdny řemesel, kde si mohli vyzkoušet
přímo na střední škole určitá řemesla. S tím souvisely i exkurze do
úspěšných středočeských firem, kde by mohli najít v budoucnu uplatnění.
Aktivita by měla přispět k lepšímu rozhodování našich žáků a následně
také k lepšímu uplatnění na trhu práce.
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exkurze ve sklárně

V rámci podpory technického vzdělávání žáci prošli v tomto roce těmito
zajímavými aktivitami:
 Žáci 8. tříd navštívili Střední průmyslovou školu Smíchov, kde byli
seznámeni s možnostmi a úspěchy školy. Pak se rozdělili do skupin a
absolvovali několik aktivit. Seznámili se s CNC stroji, programováním
na PC a v učebně fyziky bylo předvedeno několik pokusů se světlem.

 Žáci 8. tříd se zúčastnili programů v Národním technickém muzeu.
Pomocí tabletů plnili nejrůznější úkoly, například si mohli postavit město
podle svých představ. Navštívili expozici architektury, domácích
spotřebičů a dopravy. Akce je velmi bavila a rozšířila jejich obzory v
oblasti volby povolání.
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 Pro žáky 8. a 9. tříd byly uspořádány workshopy v Akademii věd
zaměřené na praktickou chemii a fyziku.

 Divadlo ÚdiF (Úžasné divadlo fyziky) pro žáky 2. stupně bylo velkým
překvapením, protože to byla doslova profesionální fyzikální show.
Účastníci mohli pochopit podstatu a příčinu jevů a mohli se stát součástí
atraktivního vystoupení.
 Věda není nuda - žáci 8. a 9. ročníků navštívili Ústav fyzikální chemie
Jaroslava Heyrovského - Akademie věd ČR. Ke shlédnutí bylo plno
zajímavých věcí, např. laboratoř, kde se vytvářejí nanočástice stříbra, žáci
postavili jednoduchý obvod, kde jako zdroj energie sloužilo ovoce a
zelenina, zkoušeli acidobazické reakce a pracovali s elektronickou
stavebnicí.
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2. Tvorba školního informačního systému, který vytvořil pracovní a výukové
prostředí pro žáky i učitele. Tento informační systém pro nás vyvinul
partner v projektu Smíchovská střední škola a je v provozu od října 2014.
3. Výuka v angličtině pro žáky 9. tříd – pro školní rok 2013/2014 vznikl
nový volitelný předmět, který kombinoval dějepis a zeměpis s
angličtinou. Žáci vytvářeli materiály o historii a zajímavostech
Kamenicka v anglickém jazyce. Tato aktivita byla pouze jednoroční a
skončila v červnu 2014.
Celý tento projekt byl ukončen v prosinci 2014 a jeho hodnota byla 2,3 milionů
korun. Mimo všech popsaných aktivit, které byly žákům hrazeny, byly
nakoupeny 4 interaktivní tabule a 14 notebooků pro pedagogy. I u tohoto
projektu bude nutná udržitelnost v délce 5 let.
11. 4. Projekt Inspirace
Po celý školní rok 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
motebookem nebo tabletem.
Během letních prázdnin se také podařilo zbytek školy připojit k wifi síti,
která je nyní učitelům k dispozici ve všech prostorách školy. Využití tabletů tak
bude nyní bez problémů.
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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 dvoutýdenního
jazykově metodického kurzu ve Velké Británii v rámci projektu Inovace pro
kvalitní výuku angličtiny.
Mgr. Květa Šímová a Mgr.Helena Prokopíková se zúčastnily kurzu
Language&Methodology Refresher (Young Learners) ve škole Bell v
Cambridge. Kurz se věnuje těmto tématům: jak učit slovní zásobu, podporovat
žáky v mluvení, gramatika hrou, využití písní, her a vyprávění, jak učit
výslovnost a pomoci žákům s poslechem.
Mgr.Kamila Šilerová jela na kurz Language&Methodology Refresher
(Secondary) do školy Bell v Cambridge. Součástí kurzu jsou tyto témata:
techniky jak učit gramatiku, jak motivovat žáky k mluvení, zábava s frázovými
slovesy, časté chyby žáků a jejich náprava, využití vyprávění ve výuce,
výslovnost a časté anglické fráze.
Mgr. Lenka Pikorová, Mgr. Lenka Hradecká a Mgr. Věra Brtnová se zúčastnily
kurzu Methodology and Language for Secondary Teachers ve škole Pilgrims v
Canterbury. Program kurzu zahrnuje: využití hudby, příběhů a obrázků ve
výuce, různé styly vyučování, práce žáků ve skupinách, výslovnost, využití
zdrojů na internetu, prvky Clil, jak řešit problematické chování, sebehodnocení a
hodnocení žáků a způsoby prezentování a procvičování gramatiky.

11. 6. Projekt Výzva 56
V červnu 2015 jsme získali evropský grant z Výzvy 56, který jsme
zaměřili na podporu čtenářství, výjezd skupiny žáků do Velké Británie a
jazykové kompetence učitelů. Začneme jej plnit v září 2015, budou nakoupeny
knihy pro žáky, bude uspořádán zájezd pro 10 žáků do Velké Británie (žáci
budou mít vše hrazeno) a 4 učitelé pojedou na dvoutýdenní jazykový kurz do
Velké Británie.
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12 . Prevence ve škole
Funkci koordinátora prevence negativních jevů zastává od tohoto školního
roku paní učitelka Věra Brtnová, výchovného poradce paní učitelka Vlasta
Hartvichová.
Každý školní rok je vypracován minimální preventivní program, kde
plánujeme aktivity týkající se prevence sociálně patologických jevů.
Hodnocení tohoto programu zpracovala Mgr. Věra Brtnová a je uvedeno
v příloze č. 1
Pořádáme také velké množství pořadů a besed zaměřených na prevenci,
jejich výčet je uveden v akcích školy.

13. Spolupráce školy s rodiči
Setkávání s rodiči probíhá zejména při třídních schůzkách a
konzultacích. Třídní schůzky se pravidelně konají v říjnu a v dubnu, konzultace
přibližně jednou za 2 měsíce, či přímo s vyučujícím po předběžné dohodě.
Snažíme se o to, aby rodiče chodili na tyto konzultace i s dětmi a aby
byla posílena spolupráce žák – učitel – rodič. V některých případech se to daří a
věříme, že si na tento systém rodiče i děti zvyknou a v dalších letech to postupně
přispěje k lepším vztahům a menšímu počtu nedorozumění.
Rodiče mají možnost domluvit se s kterýmkoliv vyučujícím na
individuálních konzultacích podle potřeby.
Letos jsme opět pořádali Den otevřených dveří, podívat se přišli rodiče,
prarodiče našich žáků, ale zejména rodiče budoucích prvňáčků. Návštěvníci se
mohli podívat do výuky, každou hodinu vystoupil pěvecký sbor pod vedením
paní učitelky Štichové nebo mohli absolvovat prohlídku celé školy s průvodci
z řad žáků 9. ročníků.
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Někteří učitelé komunikují s rodiči i přes své třídní stránky, kde jsou
vkládány různé informace i materiály do výuky.
V průběho letošního školního roku byl také spuštěn školní informační
systém, kde žáci i rodiče najdou známky, úkoly, třídní informace nebo výukové
materiály. Používání je náročné i pro učitele, zejména s časových důvodů,
projekt měl mnoho chyb a nepřesností, které jsme během roku odstraňovali,
přesto věříme, že si najde místo u většiny uživatelů.
Při škole pracuje školská rada, která vznikla z voleb v říjnu 2014 a
pracovala ve složení:
zástupci zákonných zástupců – Mgr. Roman Dziadkiewicz
Ing. Markéta Čejnová
zástupci zřizovatele - Ing. Pavel Zítko
Ing. Lucie Moučková
zástupci školy – Mgr. Pavla Veselá
Mgr. Jitka Dvořáková

14. Prezentace školy
Hlavním zdrojem informací o škole a její činnosti se postupně staly
webové stránky školy, objevují se zde organizační záležitosti, informace o
pořádaných akcích a aktuality. Rodiče mohou využít elektronické omluvenky, či
zaslat e-mailovou zprávu kterémukoliv učiteli.
Neméně důležitá je také pravidelná dvoustrana naší školy v kamenickém
Zpravodaji, který je zdarma distribuován do všech domácností. I zde se může
veřejnost dočíst o nejnovějších událostech a akcích ve škole. Uveřejňování
článků koordinovala paní učitelka Mgr. Irena Houbová, která pracovala jako
členka redakční rady časopisu. Do Zpravodaje si zvykli pravidelně přispívat
učitelé i žáci naší školy.
Žáci naší školy také vydávají časopis COOL SCHOOL, který je určený
zvláště spolužákům a učitelům a pracují na něm zejména žáci mediální skupiny.
Ti také připravují pravidelná vysílání školního rozhlasu.
Zájemci o dění ve škole mohou hledat informace nejen na našich
webových stránkách www.kameniceskola.cz, ale nově také na Facebooku, který
spravuje paní učitelka Jana Cerda Csobová.
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15. Školní družina
Školní družina při ZŠ Kamenice má kapacitu 186 žáků a zajišťuje
provoz ranní školní družiny od 6:30 hod. do 7:40 hod. a odpolední školní
družiny od 11:40 hod. do 17:00 hod.
Ve školním roce 2014/2015 byla kapacita školní družiny (dále ŠD)
navýšena z dosavadních 153 žáků na 186 žáků a byla zcela využita žáky z 1. až
3. tříd. Žáci ze 4. a 5. tříd nebyli do ŠD přijati z důvodu naplnění kapacity ŠD
žáky z nižších ročníků, kteří měli při umístění přednost. Zapsaní žáci byli
rozděleni do 7 družinových oddělení.
Umístění ŠD je v přízemí budovy 2. stupně ZŠ s výjimkou šestého a
nového sedmého oddělení, které jsou z prostorových důvodů umístěny v budově
1. stupně ZŠ. Jen jedno družinové oddělení využívalo pro svoji činnost hernu
určenou pouze pro ŠD. Ostatní družinová oddělení využívala kmenové třídy 1.
stupně.
Oddělení ŠD jsou vybavena odpovídajícím nábytkem pro tuto věkovou
skupinu dětí, v odděleních využívající kmenové třídy 1. stupně je využíváno
standardní vybavení tříd. Všechna družinová oddělení jsou vybavena koberci,
hračkami a potřebným materiálem pro různé volnočasové aktivity. Vše bylo
průběžně obnovováno a doplňováno. Mimo zmíněné místnosti (herny) využívala
ŠD pro volnočasové aktivity školní hřiště, venkovní prostory ZŠ a blízké okolí v
katastru obce Kamenice (les v okolí rybníka, alej k Ringhofferově hrobce,
sportovní hřiště, dětské hřiště v centru obce aj.).
Personálně byla ŠD obsazena 5 kvalifikovanými vychovatelkami a 2
vychovatelkami bez potřebné kvalifikace.
Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání spojeným s prevencí
rizikového chování u dětí a mládeže, bylo vést žáky ke smysluplnému a
aktivnímu využívání volného času. Dále pak byli žáci vedeni ke vzájemnému
respektu, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného chování.
Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, při
kterém využívaly různé formy pravidelných a příležitostných volnočasových
aktivit. Mezi ně patřily např. kolektivní a společenské hry, rukodělné činnosti,
pobyt venku a vycházky do přírody, sportovní činnosti, vánoční besídky,
karneval, výroba dárků pro maminky, oslavy, zábavné soutěžní odpoledne a
výlety.
Školní družina v tomto školním roce uspořádala 4 výlety. V měsíci květnu
navštívili žáci čtvrtého družinového oddělení dětské lanové centrum v Areálu
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Barochov, kde si vyzkoušeli zdolat různé překážky a jízdu na koních. Žáci
prvního a druhého družinového oddělení byli na prohlídce Chvalského zámku.
Dozvěděli se něco o historii a prohlédli si výstavu „Ptačí svět“ a „Lastury všech
moří“. Třetí a sedmé družinové oddělení navštívilo začátkem června stálou
expozici na pražském Výstavišti „Mořský svět“. Žáci si zde prohlédli akvária s
mořskými živočichy a získali zajímavé informace o jejich životě. Páté a šesté
družinové oddělení bylo v červnu na prohlídce Letiště Václava Havla, na kterém
žáci poznali i prostory letiště, kam by se jako cestující běžně nedostali.
ŠD i v tomto školním roce spolupracovala s komunitním centrem a
dalšími organizacemi při uvolňování žáků na různé zájmové kroužky.

na houbách

výrobky z přírodnin
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karneval

areál Barochov

Chvalský zámek
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Mořský svět

Letiště V. Havla

16. Zájmová činnost
Již 14. rokem pracovalo na naší škole Komunitní centrum, jehož hlavním
úkolem je zajištění vzdělávacích a zájmových aktivit pro naše žáky i pro širokou
veřejnost. Komunitní centrum slouží také jako pomoc při setkávání obyvatelstva
a zlepšení komunikace mezi školou a veřejností.
Je řízeno Ing. Šárkou Sušánkovou, jejíž činnost je již nyní hrazena pouze
z výběrů za kroužky. Činnost Komunitního centra hraje významnou úlohu
v prevenci negativních jevů.
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Další zájmová činnost probíhala ve škole ve spolupráci se Sportovním
klubem Kamenice (zejména gymnastické oddíly a orientační běh), či s jinými
subjekty (judo, hip hop, kytara, mažoretky).
16.1. Nabídka kroužků
předškolní děti

školní děti

dospělí

logopedie
cvičíme s dětmi – cvičení a hry v malé tělocvičně – pro děti 2
až 4 roky s doprovodem
Školička, kroužek pro děti 3-5 let
angličtina pro 1. až 5. třídu – celkem 4 kurzy
francouzština pro žáky 2. – 5. tříd 1 kurz
basketbal pro žáky 2. – 5 tříd
přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd –M
přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd –Čj
přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd
logopedie
zobcová flétna, soubor zobcových fléten, sborový zpěv –
celkem 19 kurzů
pohybově dramatický kroužek pro všechny žáky
výtvarný kroužek pro 1. – 5. třídy
Základy kresby a malby
keramika pro všechny žáky – 5 kurzů
pohybové hry pro žáky 3. a 4. tříd
pohybové hry pro žáky 1. a 2. tříd – 2 kroužky
florbal pro starší žáky
míčové hry pro žáky 5. a 6. tříd
gymnastika hrou – pro žáky 1. a 2. tříd
šachy – 2 kroužky
kroužek vyšívání
kroužek vaření
bubnování pro starší žáky
kroužek animování pro žáky 2. – 9. tříd
fotografický kroužek
florbal
volejbal pro starší žáky – 2 kroužky
anglický jazyk – 2 kurzy
dopolední angličtina s hlídáním dětí – 2 kurzy
regenerační cvičení – 1 kurz

Kroužky a kurzy vedlo celkem 26 lektorů.
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16.2. Další aktivity
Týden pro prvňáčky
Poslední týden prázdnin před školním rokem 2014/15 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 14 dětí.
Lampiónový průvod
V listopadu 2014 se za pomoci dobrovolníků a dětí ze školy konal již
tradiční lampiónový průvod za pohádkou v zámeckém parku ve Štiříně.
Akce souborů sborového zpěvu a flétnového souboru
Flétnový soubor a kroužky sborového zpěvu předvedli v listopadu
vystoupení na akci Vítání občánků. V prosinci vystoupily v rámci Dne
otevřených dveří v naší škole. Před Vánoci předvedly své dovednosti při
vystoupení na vánočních trzích v Kulturním domě. V březnu se děti zúčastnily
soutěže Jarní petrklíč v Jesenici, kde získaly tři bronzové stuhy v soutěži fléten a
malých sborů. V květnu byl uspořádán ve vestibulu školy velký jarní koncert
sborů a flétnového souboru. Na konci května se děti zúčastnily přehlídky
flétnových souborů Kladenská flétnička. V úterý 16. června proběhlo
Kamenické pískání, kde naši malí flétnisté ukázali, co se naučili za tento školní
rok. Poslední vystoupení dětských souborů bylo na konci června na školní
akademii.
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Využití místnosti Komunitního centra
Odpoledne využívaly některé děti tuto místnost k čekání na kroužky, na
doučování nebo na rodiče. Většinou to byly starší děti, které již nemohou
navštěvovat družinu.
Vedoucí Komunitního centra měla na starosti školní knihovnu, půjčování knih
žákům z druhého stupně.
Komunitní centrum získalo čtyři nové míče díky projektu recyklohraní, do
kterého je naše škola zapojena.

17. Kontroly ve škole
17.1. Česká školní inspekce
V letošním školním roce proběhla v měsíci únoru plánovaná kontrola České
školní inspekce. Závarečná zpráva je k dispozici na stránkách www.csicr.cz
v registru inspekčních zpráv – IČO 43755089.
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17.2. Ostatní kontroly
Zřizovatel provedl kontrolu účetnictví, v účetnictví také proběhly
kontroly sociální správy a zdravotních pojišťoven. Každoročně také probíhají
hygienické kontroly ve školní kuchyni. Všechny kontroly byly bez závad.

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

mzdové prostředky celkem
odvody na pojistné
Odvody na FKSP
učebnice
školní pomůcky
vzdělávání pedagogů
nemocenské dávky
zákonné pojištění zaměstnavatele
plavání

21 421 268
5 389 075
153 435
120 823
292 168
20 689
32 192
66 159
22 440

2. Peníze z rozpočtu obce – jsou určeny pro provoz školy a roční vyúčtování
je uvedeno v příloze – Zpráva o hospodaření školy v roce 2014.

______________________________
ředitelka školy
V Kamenici 21. srpna 2014
Zpracovali:
Mgr. Pavlína Tolarová
Mgr.Věra Brtnová
Mgr. Vlasta Hartvichová
Mgr. Blanka Olejníčková
Mgr. Jitka Dvořáková
Ing. Šárka Sušánková
Bc. Jiřina Procházková
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Příloha číslo 1

Hodnocení minimálního preventivního
programu - školní rok 2014/2015
Školní metodička prevence: Mgr. V. Brtnová
V průběhu školního roku byl realizován Minimální preventivní program
(dále MPP), jež byl vypracován dle základních metodických dokumentů MŠMT
ČR a usnesení vlády pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže. Naše škola nabízí žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům
konzultace a poradenství v Pedagogicko – psychologické poradně v Praze
Hloubětíně, se kterou škola spolupracuje. Cílem MPP je zabezpečit rozvoj dítěte
v osobnost, která je samostatná a jedná zodpovědně vůči sobě a společnosti, je si
vědoma možných rizikových druhů jednání jako např. kouření, alkohol, dogy,
vandalismus, rasismus, xenofobie, domácí násilí, poruchy příjmu potravy a
kyberšikana.
MPP ve školním roce 2014/2015 byl zacílen na žáky I. a II. stupně naší
základní školy. Je plynulým pokračováním MPP z předešlého roku, na který
svými aktivitami a cíli navazuje, aby bylo dosaženo co možná největší efektivity
působení na žáky naší škole od prvního do devátého ročníku. Jeho cíle a plnění
těchto cílů se nám nepodařilo ve všech bodech, nicméně kladně hodnotíme, že
ve škole vládne přátelská atmosféra bez závažných konfliktů a případné
problémy se nám většinou daří řešit rychle. Přehled všech aktivit v jednotlivých
ročnících je přílohou této zprávy.
Na I. stupni jsme se soustředili především na seznamování se
s problematikou chování, které se dotýká sociálně patologických jevů. Do nich
jsme zařadili informace o škodlivosti kouření a alkoholu na lidské zdraví,
pozornost jsme věnovali bezpečnosti v dopravě.
Pozornost věnujeme také aktivitám zaměřeným na zdravý životní styl,
vedeme žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost vůči svému zdraví.
Tomuto tématu se věnují vyučují i na druhém stupni, kteří navazují na konkrétní
znalosti z I. stupně. Žáci si své znalosti dále prohlubují průběžně ve všech
předmětech.
V zavedených třídnických hodinách rozvíjí především třídní učitelé
sociální kompetence žáků a zvyšují jejich sociální dovednosti. Tak jako
v loňském roce i letos jsme věnovali pozornost osobnostní a sociální výchově
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formou zážitku a to především v již zmiňovaných třídnických hodinách nebo
pod vedením zkušených lektorů.
Ve všech vyučovacích hodinách zvyšujeme komunikativní schopnosti
našich žáků. Nejen jasně a plynule hovořit, ale také umět požádat srozumitelně o
pomoc, adekvátně reagovat na podněty a na kritiku. Vyučující se snaží
odstraňovat případné nedostatky v chování žáků, např. umět se vyrovnat
s konfliktem, ovládat své chování v zátěžové situaci, porozumět sami sobě.
Napomáháme žákům formovat jejich postoje, budovat sebeúctu.
Jedním z hlavních cílů prevence je aktivní práce s třídním kolektivem a
spolupráce s rizikovými jedinci. Dětem poskytujeme informace o tom, kde
hledat pomoc při vzniku problému, jak se chovat v případě vzniku problému
s užíváním návykových látek. Snažíme se zaměřit také na spolupráci s rodiči,
získání jejich důvěry při spolupráci na dlouhodobém zlepšení klimatu školy.
V letošním roce jsme se zaměřili především na včasné omlouvání absencí,
na pravdivé a podložené omluvenky ze strany rodičů, podchycení začínající
šikany, eliminaci projevů rizikového chování, pozdní příchody, neplnění
školních povinností.
Přestupky jsme řešili ve spolupráci s vedení školy, třídními učiteli, pokud
možno s výchovnou poradkyní a rodiči zúčastněných s cílem sjednat nápravu. O
všech přestupcích a jejich řešení jsou zápisy. Při jejich řešení jsme se snažili
upozornit na možné důsledky konkrétního chování.
Všechny realizované programy byly vybírány tak, aby odpovídaly věku,
úrovni vědomostí a zájmům žáků. Naší snahou vždy je, abychom nabídli
programy, které zaujmou svým obsahem, ale také působí efektivně. Důraz jsme
kladli na vytváření pozitivního klimatu ve škole v průběhu celého školního roku.
Dětem nabízíme prostřednictvím Komunitního centra množství smysluplných
aktivit k využití jejich volného času. Každoročně je zde široká nabídka kroužků.
Kladně hodnotíme především mapování vztahů ve třídách pomocí
třídnických hodin. Naopak za problém vidíme špatnou spolupráci s některými
rodiči nejproblémovějších žáků při jejich nedostatečných studijních výsledcích
nebo neadekvátním chování. Řešení těchto problémů také znesnadňuje
nedostatek kompetencí pedagogických pracovníků a malá pravomoc při řešení
problémů, nepropojenost jednotlivých institucí.
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Preventivní aktivity pro žáky ve školním roce 2014/2015
Název

Zaměření

Termín

Ročník

Divadelní představení

Sociální a osobnostní
dovednosti

Září, říjen

I.ročník

Se světýlky za čertíky
Vánoce ve třídě

Spolupráce 1.+9. tř.
Sociální a osobnostní
dovednosti

Prosinec
Prosinec

Návštěva knihovny

Sociální a osobnostní
dovednosti

Březen

Úklid Ladova kraje

Sociální a osobnostní
dovednosti

Duben

Čapí hnízdo

Osobnostní dovednosti

Duben

Nocování ve škole

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Námořnický den

Spolupráce
1.+9.ročníku

Červen

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Čapí hnízdo

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Plavecký výcvik

Osobnostní a sociální
dovednosti

Prosinec – únor

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Prosinec

Úklid Ladova kraje

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Den Země

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Kolo tety Berty
Neviditelná výstava

Dopravní výchova
Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben
Červen

Ekocentrum

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Lanové centrum

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Kolo tety Berty
Plavecký výcvik

Dopravní výchova
Osobnostní a sociální
dovednosti

Listopad
Říjen-prosinec

Odyssea
Divadelní představení

Prevence šikany
Osobnostní a sociální
dovednosti

Září, říjen, prosinec
Prosinec

Ladův kraj

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

II.ročník

III.ročník
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Den Země

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Zdravé svačinky
Neviditelná výstava

Zdravá výživa
Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen
Červen

Školní výlet

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Ekocentrum Vlašim

Osobnostní a sociální
dovednosti

Září

Volební den

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Bruslení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Listopad - prosinec

Olympijský víceboj

Osobnostní a sociální
dovednosti

II.pololetí šk.r.

Velikonoční dílna

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Den Země

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Zdravé svačinky
ŠvP

Zdravá výživa
Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen
Červen

Pražský hrad PIS

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Ekocentrum

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Odyssea
Policejní muzeum
Divadelní představení

Prevence šikany
Právní povědomí
Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen
Prosinec
Leden, únor

Ladův kraj

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Den Země

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Zdravé svačinky
Školní výlet

Zdravá výživa
Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen
Červen

Zážitkový kurz
Odyssea

Osobnostní a sociální
dovednosti

Září

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Jsi nula
Ekocentrum

Prevence šikany
Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen
Říjen

Moderní je nekouřit

Prevence užívání
návykových látek

Prosinec

Lidové vánoce

Osobnostní a sociální
dovednosti

Prosinec

IV.ročník

V.ročník

VI.ročník
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IQLandia

Osobnostní a sociální
dovednosti

Únor

Velikonoční skanzen

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Den Země

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Ladův kraj

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

ŠvP

Osobnostní a sociální
dovednosti

Květen

Ekocentrum

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Beseda včely

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Naše cesta

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Bruslení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Listopad

Muzeum Policie ČR

Prevence šikany a
trestné činnosti

Prosinec

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Únor

Beseda
Salzburg

Prevence šikany
Osobnostní a sociální
dovednosti

Únor
Duben

Ladův kraj

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Den Země

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Školní výlet

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Vědecký jarmark

Osobnostní a sociální
dovednosti

Září

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Září

Osvětim

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Akademie věd

Osobnostní a sociální
dovednosti

Listopad

Nižbor

Osobnostní a sociální
dovednosti

Prosinec

Škoda auto

Osobnostní a sociální
dovednosti

Prosinec

Láska a vztahy

Osobnostní a sociální
dovednosti

Leden

VII.ročník

VIII.ročník
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Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Únor

Ladův kraj

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Den Země

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Tepfaktor

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Exkurze Malešice

Ekolog.+ Osobnostní a
sociální dovednosti

Duben

ŠvP

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

Finanční gramotnost

Osobnostní a sociální
dovednosti

Září

Workshop

Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Beseda

Cesta k budoucnosti,
Osobnostní a sociální
dovednosti

Říjen

Akademie věd

Osobnostní a sociální
dovednosti

Listopad

Workshop

Osobnostní a sociální
dovednosti

Prosinec

AIDS,sex,vztahy
Adra

Prevence , zdraví
Osobnostní a sociální
dovednosti

Prosinec
Leden

Ladův kraj

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Den Země

Osobnostní a sociální
dovednosti

Duben

Divadelní představení

Osobnostní a sociální
dovednosti

Květen

Adra

Osobnostní a sociální
dovednosti,
globalizace

Květen

SÚRAO

Osobnostní a sociální
dovednosti, rad.,
živ.prostředí

Květen

Školní výlet

Osobnostní a sociální
dovednosti

Červen

IX.ročník
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MPP - průzkum zájmu žáků o besedy
V tomto školním roce proběhlo na druhém stupni naší školy malé
dotazníkové šetření zaměřené na probíhající preventivní programy. Žáci
odpovídali na otázky týkajících se jejich zájmu o probíhající besedy a dále si
vybírali, která témata by je zajímala.
Probíhající preventivní programy:
Největší „úspěch“ sklidily besedy zaměřené na téma kouření, žáci starších
ročníků se více zajímali o prevenci HIV/AIDS.
Přednáška s názvem HIV/AIDS a vztahy byla vedena na velmi pěkné úrovni,
doplněná prezentací. V první části besedy se žáci 9. ročníků seznámili
s rozdílem mezi virem HIV a nemocí AIDS. Zajímavou informací bylo, že
každou sekundu se nakazí jeden člověk HIV a že počet nakažených v našich
zemích stále roste. Po krátké přestávce si žáci povídali o tématu zamilovanosti,
vybírali, co je pro ně ve vztahu důležité. V závěru besedy vyplnili žáci krátký
dotazník, jehož obsah souvisel s besedou.
Žáci sedmých tříd byli spokojeni s besedou nadpraporčíka Bc. Jana Holuba,
která proběhla v prosinci v přednáškovém sále Muzea Policie ČR. Přednášku
zaměřenou k prevenci trestných činů doplnil nadpraporčík historkami ze své
praxe. Dále nás provedl stálou výstavou muzea a seznámil s historií četnictva.
Povídal o zbraních tehdejší doby, o špatné komunikaci mezi četníky, která byla
možná pomocí radia. Od roku 1918 používalo četnictvo šavli, která byla už
v roce 1919 nahrazena gumovým obuškem. Žáci si mohli vyzkoušet dnes
používaný teleskopický obušek. Po celou dobu nám pan nadpraporčík ochotně
odpovídal na naše otázky.
Zájem žáků o témata v rámci preventivních programů:
Největší zájem mají žáci o besedy s tématikou návykových látek, zejména
v osmých třídách. Na druhé místo napsali téma zbraní a dále se stejným počtem
hlasů téma sex a prevence HIV. Nejmenší zájem dětí je o besedy s tematikou
kouření a šikany.

Srpen 2015

Mgr. Věra Brtnová,
preventistka ZŠ Kamenice
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Příloha číslo 2

Výroční zpráva EVVO 2014-2015
„Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje I. stupně“
Tento titul byl naší škole udělen Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se
Středočeským krajem
na léta 2014 - 2016
EVVO je výchovou k ochraně životního prostředí. Má vést žáky
k pochopení složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k odpovědnosti za
jednání společnosti i každého jedince a aktivní účasti na ochraně a utváření
prostředí.
EVVO ve výuce
Environmentální výchova jako průřezové téma prolíná do většiny předmětů
na I. a II. stupni. K posílení environmentálního vzdělávání také významně
přispěl náš projekt pod názvem „Spirála - modernizace výuky v krocích“, který
byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky. V aktivitách,
jako jsou ekologické exkurze a programy, které se vážou k tomuto projektu,
jsme pokračovali i v letošním školním roce.
Projekty a projektové vyučování s tematikou EVVO
V dubnu, v rámci oslav Dne Země, proběhl na prvním i druhém stupni
projektový den. Do krásného prostředí areálu farmy Čapí hnízdo nedaleko
Benešova se jely podívat třídy 1. ABC a 5. B. Součástí areálu je naučná stezka
procházející různými biotopy a expozicemi hospodářských zvířat i volně žijících
živočichů. Paní učitelky v 2. ABC zorganizovaly pro děti orientační závod
v blízkém okolí a i ostatní ročníky prvního stupně využily krásného počasí pro
pěší výlety.
Žáci na II. stupni opět vytvořili dobrovolné pracovní skupiny, které se
realizovaly v různě tematicky zaměřených envirodílnách podle ročníků.
V rámci tématu „Odpady a my“ žáci 6. ročníku navštívili moderní Čističku
odpadních vod v Benešově,
obnovili hřbitov odpadů v areálu školy a ve vestibulu vystavili zajímavé
výrobky z použitých PET lahví.
Sedmé třídy absolvovaly s lektorkami z Ekocentra Muzeum Říčany program
„Voda“. Při práci s mikroskopem je nejvíce překvapilo, jaké množství života se
nachází v jedné kapce vody z nedalekého rybníku.
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Vztahy člověka k životnímu prostředí se zabývali žáci 8. ročníku. V rámci
exkurze do Spalovny odpadu v Praze Malešicích se přesvědčili, jaké množství
odpadků vyprodukujeme. Ve středisku HZS Středočeského kraje se další
skupina žáků dozvěděla, jak se zdejší laboratoř podílí na likvidaci mimořádných
událostí, které mohou ohrožovat člověka i přírodu. Ve firmě VAN GILLERN
s.r.o. byla řada dětí překvapena, že existuje výroba eko – igelitek, které se
začnou po dvou letech v přírodě rozkládat. Neméně zajímavé byly i laboratorní
práce v učebně chemie a bio – kuchyňka.
Se žáky 9. ročníku jsme se jeli podívat do Jaderné elektrárny Temelín. Zde se
z poutavé prezentace dozvěděli o principu činnosti elektrárny a o jejím
minimálním dopadu na životní prostředí.
Při zajišťování akcí se zaměřujeme na prostředí školy a obce, spolupracujeme
s obecním úřadem, místními organizacemi i obyvateli.
S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou
k ochraně životního prostředí, stále sbíráme vybité baterie a drobné
elektrospotřebiče. Také v letošním školním roce naše škola obdržela od systému
ASEKOL Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2014.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 0 televizí, 7 monitorů a
220,00 kg drobných spotřebičů. Tím uspořili 6,21 MWh elektřiny, 400,33 litrů
ropy a 0,17 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 1,21 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 5,37 tun. Za body,
které získáváme v průběhu roku, jsme pořídili míče do Komunitního centra.
Akce Voda pro Kamerun. Výrobou kasiček se žáci naší školy zapojili
do akce Voda pro Kamerun 2015, kterou pořádá česká nezisková organizace
KEDJOM-KEKU. Kasičky byly využity pro veřejnou sbírku po celé ČR.
Z veřejné sbírky, která proběhla také na naší škole, lze nakoupit 333 stromů pro
výsadbu v Kamerunu.
Učíme se třídit. V rámci vzájemné spolupráce 9. ročníků se žáky 1. tříd
proběhla v tělocvičně společná akce k třídění odpadu.
Ročníkové práce. Žáci 9. ročníků již několik let vypracovávají
absolventské práce. Témata, která se týkala EVVO v letošním školním roce:
Chráněná území v obci Kamenice, Odpady a my, Návykové látky, Tuky ve
výživě, Drogy a kouření, Papírové utěrky × elektrické sušáky.
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Zapojení do Mezinárodního programu EKOŠKOLA
Třetím rokem jsme zapojeni do Mezinárodního programu Ekoškola. V ČR
koordinuje tento program ekologické Sdružení TEREZA. V rámci plnění
programu se budeme snažit stále vylepšovat prostředí školy, snižovat ekologický
dopad školy na životní prostředí, ušetřit energie a získávat finance na realizaci
školních projektů. Cílem tohoto programu je především vedení žáků k aktivnímu
zapojování do života školy a zlepšování spolupráce žáků, pedagogů i ostatních
zaměstnanců školy.
V rámci programu Ekoškola pracuje na škole žákovský Ekotým, který se
pravidelně schází. Složení ekotýmu se v letošním školním roce opět pozměnilo.
Mezi věrné členky patří Pavla Triznová a Maruška Hrabalová z 9. A, které patří
mezi zakladatelky ekotýmu v roce 2012. Druhým rokem pracuje v ekotýmu
Katka Krákorová 7. A, Tomáš Dudáček 7. B a Martin Víšek 7. B. Letos
příjemně oživily naše řady žákyně z 6. B Lucie Mádlíková, Rebecca Tomšů a
Magda Tomanová, z vyšších tříd pak Anežka Slavíková 8. C a Eliška Marcínová
8. A.
Činnost Ekotýmu:
1. Organizace sběru papíru ze tříd a kabinetů učitelů - 250 kg = 500,- Kč.
2. Třídění drobného elektrozařízení.
3. Péče o rostliny ve škole.
4. Spotřeba papírových utěrek na škole. Využili jsme třídnických hodin a
připravili pro spolužáky krátkou anketu. Výsledy žákovské ankety jsme
porovnali s údaji o skutečném množství zakoupených balíků za 14 dní,
které jsme získali od pana školníka. Celkový výsledek nás příjemně
překvapil. Na jednoho žáka a den připadly 2 kusy utěrek, což nám
připadá přiměřené.
5. Adopce živočicha ze záchranné stanice ve Vlašimi.
6. Vrstevnické vzdělávání a šetrný provoz školy. Seminář pro Ekotým, který
se konal v ZŠ Ratibořická v Horních Počernicích. Dohromady se sešlo asi
sedm škol, které zajímá ekologická stopa jejich školy.
7. Handl párty. V rámci projektu Boxuj za změnu – měníme svět kolem sebe
k lepšímu, proběhla ve vestibulu naší školy Handl párty. Děti 1. stupně a
školní družiny přinesly na výměnu hračky, části oblečení, bižuterii a další
drobnosti. Udělaly radost nejen sobě a svým spolužákům, ale podílely se i
na šetření přírody a přírodních zdrojů.
Třídění odpadu
Přílohou našeho školního plánu EVVO je Ekokodex naší školy. Zahrnuje
správné třídění odpadu, šetření energií a správné chování k rostlinám. Na
chodbách máme nádoby na plasty a papír, v každé učebně i kabinetu koš na
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papír. Ve vestibulu školy se nachází dva červené kontejnery na sběr drobného
elektrozařízení a sběrová krabice na baterie. Před školou máme tři venkovní
kontejnery na papír, plasty a směsný odpad. Navíc škola pořádá dvakrát ročně
dny sběrového papíru.
Vzdělávací akce v oblasti EVVO
Podblanické ekocentrum. Také v letošním školním roce žáci 2. – 6. ročníků
absolvovali výukové programy v Ekocentru ve Vlašimi.
Tonda Obal na cestách je název programu firmy EKO – KOM. Během jedné
hodiny se postupně žáci 4. tříd seznámili se správným tříděním.
Medializace EVVO
Nástěnka EVVO na chodbě u knihovny slouží k nejnovějším aktualitám a dění
v této oblasti.
Zpravodaj - krátké zprávy do obecního časopisu.
Cool School - školní časopis.
Internetové stránky školy.

Zpracovala Mgr. Jitka Dvořáková
koordinátor EVVO

