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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
Ing. Jana Miklasová
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 zvyšoval a byl velký
problém všechny zájemce umístit. Prostory pro nové třídy byly již vyčerpány a
bez stavebního zásahu již nebylo možné školu zvětšovat. Proto byly
v posledních letech přijímány do 1. ročníků děti s trvalým bydlištěm v obci
Kamenice a děti, které mají ve škole staršího sourozence.
Okolní obce měly podobný problém a starostové těchto obcí byli nuceni se
s touto situací vypořádat. V posledních letech proto vznikla nová škola
v Sulicích, rozšířena byla kapacita školy v Kostelci u Křížků a v Kamenici
vznikly menší soukromé školy. Toto všechno velmi pomohlo situaci v ZŠ
Kamenice a nyní to vypadá, že můžeme přijímat všechny zájemce. Některé třídy
jsou sice velmi plné, ale situace se pomalu zlepšuje.
Velmi k tomu přispěje i samotná nástavba v naší škole, která probíhá od
června 2016 do současnosti. Díky této stavbě budeme mít druhou velkou
tělocvičnu a 6 krásných nových kmenových učeben. Tím se po mnoha letech
uvolní obsazené odborné učebny a výuka bude po všech směrech pohodlnější.
Všechny třídy budou mít své kmenové učebny, což ocení nejen učitelé, ale
zejména žáci. Otevření je plánováno na září 2017.
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foto ze stavby
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V říjnu 2016 byla otevřena renovovaná školní jídelna, která poskytuje větší
prostor. Zároveň jsme do kuchyně zakoupili nový software, který umožňuje
online výběr ze dvou jídel. Velmi se nám tím rozšířil jídelníček.
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.
V září 2011 jsme začali pracovat na projektu EU peníze do škol pod
názvem PAPRSEK – gramotnost pro 21. století v hodnotě 2,3 milionu korun.
Druhý projekt z Operačního programu vzdělání pro
konkurenceschopnost je projekt s názvem Cesta k lepší budoucnosti, který jsme
začali plnit v dubnu 2013, měl hodnotu asi 2,5 milionu korun. Projekt byl
ukončen v prosinci 2014.
Do projektu Erasmus+ se zapojilo 6 učitelů anglického jazyka, tito
učitelé vycestovali v období letních prázdnin 2015 na dvoutýdenní studijní
pobyty do Velké Británie za účelem zdokonalení se v jazykových a metodických
dovednostech.
Zapojili jsme se také do projektu „Výzva 51“, jehož cílem bylo vybavit
učitele dotykovými zařízeními a poskytnout těmto pedagogům školení v této
oblasti. Projektu se zúčastnilo 20 pedagogů a získali jsme takto 20 kusů tabletů.
V posledních jsme se zapojili do dvou projektů. „Výzva 56“ se týkala
čtenářské gramotnosti a díky tomuto projektu jsme mohli vybavit všechny třídy
novými knihami, žáci tak získali téměř 500 nových titulů a zájem byl o ně
opravdu veliký. „Výzva 57“ zase pomohla vybavit školní dílnu novým nářadím,
ručním i elektrických v hodnotě téměř 200 000 Kč.
Od září 2016 jsme zapojeni do zatím posledního projektu – Šablony do
škol, díky němuž ve škole pracuje školní psycholog, školní asistent a žákům je
umožněno navštěvovat doučování v různých předmětech.
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.
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3. Personální údaje
3.1. Pedagogičtí pracovníci
V letošním školním roce ve škole pracovalo celkem 35 učitelů, 7
vychovatelek školní družiny a 7 asistentek pedagoga.
Učitelský sbor je sice stabilní, přesto dochází každý rok k nějakým
změnám, zejména v důsledku nárustu počtu žáků, mateřských dovolených či
dlouhodobých nemocí.
Od září 2016 nastoupila paní učitelka Andrea Marcaníková, která má
aprobaci anglický jazyk a zeměpis, paní učitelka Jandová, která má kvalikaci
pro výuku tělesné výchovy, paní učitelka Helena Procházková, která má
kvalifikaci pro výuku německého a anglického jazyka a paní učitelka Žaneta
Prošková s aprobací matematika a fyzika.
Během roku jsme se potýkali s personálními problémy, zejména z důvodu
dvou dlouhodobých nemocí. V tomto případě zastupovala paní učitelka
Jindřiška Hloušková, která je v důchodu a paní učitelka Lenka Matoušková.
V únoru odešla ze zdravotních důvodů úplně mimo školství paní učitelka
Helena Prokopíková, kterou nahradila Adriana Němcová. Ta bude pokračovat i
v následujícím školním roce. V aprobovaných zástupech také vypomáhá paní
učitelka Zuzana Hůlková, která je na rodičovské dovolené.
Na konci školního roku ukončila své dlouholeté působení v naší škole i
paní učitelka Věra Brtnová, která odešla z rodinných důvodů a paní učitelka
Blanka Olejníčková, která odchází do důchodu.
Na pozicích asistentek pedagoga pokračovaly v práci Markéta Mrázková,
Markéta Bártová a Milena Lamačková. V průběhu roku vzešla potřeba dalších
asistentek, na této pozici začaly pracovat paní Helena Volfová, Šárka
Márovcová, Olga Peršlová a Hana Hamšíková. Všechny asistentky byly
přiděleny konkrétním žákům se specifickými problémy.
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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
Augustýnová Dana
Brtnová
Věra
Cerda
Jana
Csobová
Čejnová
Markéta
Dudková
Danka
Dvořáková Jitka
Fendrychová Petra
Hartvichová Vlasta
Hloušková
Jindřiška
Houbová
Irena
Hradecká
Lenka
Hrubiznová Miloslava
Jandová
Eva
Ježová
Pavla
Krausová
Hana
Kremlová
Lenka
Kučerová
Jitka
Kudrnáčová Hana
Malá
Eva
Němcová
Adriana
Olejníčková Blanka
Pikorová
Lenka
Plíhalová
Martina
Procházková Helena
Prokopíková Helena
Prošková
Žaneta
Salačová
Helena
Sváčková
Olga
Šilerová
Kamila
Šímová
Květa
Štichová
Zuzana
Tolarová
Pavlína
Turková
Lenka
Veselá
Pavla
Vítová
Drahoslava
Zítková
Jana

Mgr.
Mgr.

pozice
TU 2. C
TU 9. A

učí ve šk. roce
1. st, Vv
Nj, Aj, Ch, Vv

aprobace
1. st
VŠ, spec. ped.

Ing.

TU 7. B

M, Fy, I

VŠ + pedagogika

Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

učitelka
TU 6. A
TU 7. A
TU 3. A
TU 9. A
učitelka
učitelka
TU 6. C
TU 1. C
učitelka
TU 8. B
TU 9.B
TU 4. A
TU 4. B
zást. řed.
TU 4. C
TU 2. B
učitelka
TU 6. B
TU 1. A
učitelka
TU 2. B
TU 8. A
TU 3. B
TU 5. A
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
TU 1. B
TU 2. A
učitelka
TU 3. C

I, Vv, Pv
Čj, Vo, Etv
Př, D, Vo
1. st.
Čj, D, 1.st.
M, Vv - zástup
Čj, Vo
Aj, Vo, Př
1. st.
Tv
Čj, Fj, Vo, D
M, Vv
1.st.
1.st.
M, Z
1.st.
1.st.
Z, D, Svp
Aj, Př, Pv, Vv
1.st.
Nj, Aj
1. st.
M, Fy, Vo
1.st, Rj
1. st, Rj
Aj
I, Aj
1.st., Hv
M, Pv
1.st.
1.st.
Tv
1.st.

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

Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vychovatelky ŠD, asistenti
pedagoga
Čejnová
Gallusová
Procházková
Macháčková
Mrázková

Markéta
Blanka
Jiřina
Jana
Markéta

Ing.

Strejcovská
Sušánková
Velková
Bártová
Hamšíková
Lamačková
Márovcová
Peršlová
Volfová

Dagmar
Šárka
Olga
Markéta
Hana
Milena
Šárka
Olga
Helena

Mgr.
Ing.
Dis.

Bc.
Bc.

Bc.
Mgr

vychovatelka, jen v 2. pol.
vychovatelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka, asistentka
pedagoga
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka, jen 1. pololetí
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

3.2. Provozní zaměstnanci
Provoz školy zabezpečuje celkem 11 provozních zaměstnanců: ekonom a
zároveň správce sítě, hospodářka, školník a zároveň topič, 6 uklízeček (většina
na zkrácený pracovní úvazek) a vrátná.
Provozní zaměstnanci
Přibyl
Jiří
Čalounová
Miroslava
Černá
Zuzana
Podlipná
Venuše
Tomanová
Markéta
Přibylová
Kateřina
Vlková
Marcela
Zápotocká
Vladimíra
Wiedemann
Jiří
Wiedemannová
Jana
Kopecká
Růžena

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

3.3. Školní jídelna
Součástí školy je i školní jídelna, která vaří pod vedením paní Ivany
Urbancové. Hlavní kuchařkou je paní Marie Doležalová a Eva Hladíková,
kromě nich provoz zajišťuje ještě 8 kuchařek.
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Školní jídelna vařila též pro MŠ Kamenice, MŠ Kostelec, MŠ Řehenice, MŠ
Pohoří a MŠ Hlubočinka.
Zaměstnaci ŠJ
Urbancová
Doležalová
Hladíková
Babánková
Doležalová
Hnátková
Lakatosh
Langerová
Malá
Nováková
Zoulová

Ivana
Marie
Eva
Jana
Marie ml.
Marcela
Nataliya
Linda
Jaroslava
Marie
Jana

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

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
0
0
0
0
0
0

ženy
1
9
13
8
5
36
100%

celkem
1
9
13
8
5
36

%
3%
25 %
36 %
22 %
14 %

Průměrný věk učitelů na naší škole je 47 let.
3.5. Kvalifikovanost pedagogů
Ve škole pracuje 35 učitelů a 7 vychovatelek. Celkem 30 učitelů má
příslušnou kvalifikaci – VŠ pedagogickou nebo jinou VŠ + příslušné
pedagogické vzdělání. Všichni učitelé, kterým kvalifikace chybí, studují
vysokou školu, případně si doplňují pedagogické vzdělání.
Výchovnou poradkyní je nově Danka Dudková, která si doplňuje vzdělání.
Ředitelka školy paní Pavlína Tolarová absolvovala funkční studium pro ředitele
škol a každý rok se dále vzdělává v různých seminářích a kurzech. Školní
metodik prevence je paní Věra Brtnová, která vystudovala speciální pedagogiku
na VŠ. Na odborných pozicích ještě pracuje paní Květa Šímová, která
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vystudovala specializační vzdělávání pro koordinátory ICT a specializační
vzdělávání pro koordinátora ŠVP a pracuje na obou těchto pozicích. Dále paní
Jitka Dvořáková, která má kvalifikaci pro práci koordinátora EVVO.
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 rusky,
v 8.třídách německy nebo francouzsky a v 9. třídách se učili německy nebo
rusky. Největší zájem bývá zpravidla o jazyk německý, proto bývají pravidelně
otevřeny 2 skupiny v každém ročníku.
V rámci evropského projektu byla výuka angličtiny v minulých letech
posílena o výuku s rodilým mluvčím. Lektoři pracovali v hodinách zároveň
s českým učitelem angličtiny, který výuku pomáhal korigovat, čímž se výuka
stala intenzivnější.
Jelikož byl o tento typ mezi rodiči velký zájem, v některých skupinách se
rodiče domluvili na pokračování tohoto projektu a poskytli škole sponzorský
dar, který byl určen právě na tyto účely. S rodilým mluvčím (Neil Ware z Velké
Británie) se tedy mohly vzdělávat skupiny anglického jazyka ve 3. A, 3. B, 4. A,
6. B, 7. A a 8. AB. Během vyučovacích hodin konverzoval se žáky,
povzbuzoval je k mluvenému projevu a k použití anglického jazyka. Při
písemných cvičeních jim pomáhal a kontroloval jejich práci. Lektor často
zpestřoval výuku použitím různých soutěží a aktivit. Díky jeho pozitivního
přístupu žáci jeho přítomnost na hodinách vždy vítali a na hodiny se těšili.
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.
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4.1. Asistenti pedagoga
Na naší škole pracovalo v tomto školním roce postupně celkem 7 asistentek
pedagoga. Došlo k velkému rozmachu (oproti loňskému roku se počet zvýšil o 4
osoby) zejména z důvodu inkluze ve škole.
Všechny byly přiděleny přímo určitým žákům na základě naší žádosti ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje. Žádost musela být doporučena
pedagogicko – psychologickou poradnou a podrobně zdůvodněna. Asistentky
byly hrazeny ze státního rozpočtu a byly určeny žákům různých tříd. Většinou
se jednalo o žáky s ADHD, s poruchou autistického spektra či o žáky s hlubšími
vzdělávacími problémy.
Asistentky se postupně staly běžnou součástí práce ve třídách a jejich
přítomnost je kladem nejen pro daného žáka, ale také pro ostatní žáky i
vyučujícího. Velmi pozitivní to je zejména v početných třídách nebo ve třídách,
kde je větší množství žáků s různými výukovými problémy.

5. Počty žáků
Základní škola Kamenice poskytuje základní vzdělání pro žáky od 1. do 9.
postupného ročníku. K 31. březnu 2017 navštěvovalo naši školu 551 žáků. Škola
měla celkem 23 tříd a 7 oddělení školní družiny.
Od první do šesté třídy (kromě 5. tříd) jsou již tři paralelní třídy, od sedmé
třídy pouze dvě.
Oproti loňskému školnímu roku jsme zaznamenali po mnoha letech
snížení počtu žáků, přesto je přeplněnost školy a jednotlivých tříd velmi
znatelná. Průměrný počet žáků ve třídě je 24 žáků. Jsou však i třídy, kde je 29
žáků. Tento trend by se mohl v dalších letech zlepšit. V okolí vznikají nové
školy, zejména základní škola na Želivci, která velmi pomohla nedostatečné
kapacitě v okolí.
5.1. Vývoj počtu žáků v posledních letech
Školní rok
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

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

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

celkem
403
415
446
466
479
506
533
551
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2014/2015
2015/2016
2016/2017

333
347
335

236
236
216

569
583
551

5.2. Třídy a žáci podle ročníků k 31.3.2017
ročník

počet tříd
1
2
3
4
5
6
7
8
9

počet žáků
3
3
3
3
2
3
2
2
2

62
66
81
69
57
60
58
52
46

5.3. Žáci přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018
počet prvních tříd
3

počet dětí přijatých do prvních tříd
59

počet odkladů
7

V letošním školním roce jsme se rozhodli otevřít tři první třídy, oproti
plánovaným dvěma. Vedl nás k tomu fakt, že otevřít dvě první třídy po 29 a 30
dětech je pro žáky i učitele velmi nepraktické. Ve třech třídách tak budou počty
19 – 20 žáků a výuka bude výrazně příjemnější a efektivnější.
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5.4. Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy
V červnu 2016 ukončilo školní docházku 72 žáků 9. ročníků. Všichni byli
umístěni na základě přijímacích zkoušek, pohovorů nebo bez nich. Deset žáků
z nižších ročníků bylo přijato na víceletá gymnázia.

víceletá gymnázia z 5. ročníku

víceletá gymnázia ze 7. ročníku

5. AB – 4 žáci – to je 7%
7. AB – 5 žáků – to je 8,5 %
1 žákyně byla přijata do tanečního centra Praha

SŠ a SOU z 9. ročníku
Gymnázium

7 žáků

Ekonomická lycea a obchodní akademie

5 žáků

Umělecké školy, školy s talentovými zkouškami

5 žáků

Střední odborné školy

21 žáků

Střední odborné učiliště

10 žáků

V tomto roce od nás odchází 48 absolventů dvou devátých tříd. Co
říct o letošních deváťácích? Jako ve všech předchozích ročnících najdeme
v těchto třídách žáky nadané i průměrné, hodné i zlobivé, snaživé i lenochy,
ochotné i neochotné. O většině z nich se ovšem dá říci, že v sobě mají dostatek
slušnosti, zdvořilosti, citu a rozumu a jsou dobře připraveni na další studium. Je
to zásluha rodin, z nichž k nám žáci přišli, ale samozřejmě také třídních učitelek
i dalších vyučujících z prvního i druhého stupně. Jsou mezi nimi úspěšní
účastníci různých celostátních soutěží, vrcholoví sportovci, hudebníci, tanečníci,
výtvarníci, ICT specialisté, zkrátka mladí lidé, kteří mají velké sny a očekávání
a my jim přejeme, aby se jim jich co nejvíce podařilo zrealizovat.
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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
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
celkem

prospěli s
vyznamenáním

1. pol.
22
18
21
25
20
21
26
25
28
13
22
15
18
19
11
12
11
14
14
6
12
6
11

2. pol.
22
18
21
25
19
22
25
21
27
16
20
15
18
19
12
12
9
8
10
4
11
5
5

390

364

prospěli

1.pol.

neprospěli

2.pol.

1.pol.

2.pol

1

1
1

10
2
5
10
10
10
9
8
15
15
15
15
17
11

1
2
4
1
8
4
4
10
9
9
7
10
21
19
19
16
20
17

154

182

1

1
1

4
1
6

2

Drtivá většina žáků je hodnocena klasifikačními stupni, pouze u mladších
žáků se v některých případech objevuje kombinace slovního hodnocení a
klasifikačních stupňů. Někteří učitelé využívají měsíční nebo pololetní slovní
hodnocení prostřednictvím žákovských knížek.
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6.2. Celkové hodnocení žáků – chování
třída

tř. důtka
1. pol.

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

1
1
5
3
3
4
1
3
2
4
1
3
31

2
2
1
7
1
3
5
4
4
3
32

1
2
1

1

31

2
1

12

10
1
1

2
8
4
1

17

18

1

1
1

3
1

1

2

0

3

44

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, situaci jsme vždy řešili
individuálně s rodiči, výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. Ve dvou
nejvíce problémových třídách jsme zavedli přehledný systém pravidel, který
jsme s rodiči projednali na mimořádných třídních schůzkách.
Funkci koordinátora negativních jevů vykonávala Mgr. Věra Brtnová, která
se také podílela na řešení některých problémových případů. Podrobněji je vše
popsáno v kapitole prevence.
V průběhu školního roku byla také často udělována výchovná opatření –
pochvaly, nejčastěji za reprezentaci školy, pomoc spolužákům nebo práci pro

13
38
1
4
28
9
2
15
2
1
134
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třídu a kolektiv. Pochvaly byly udělovány průběžně do žákovských knížek,
významnější ocenění se objevila i na vysvědčení jednotlivých žáků.

6.3. Komisionální přezkoušení žáků
třída

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

opravné zkoušky*
1. pol.

2. pol.
2

1. – 5. ročník
6.A
6.B
6.C
1
7.A
7.B
8.A
1
8.B
9.A
9.B
celkem
0
0
0
4
*opravné zkoušky se dělají pouze na konci školního roku, v pololetí žák neprospěl

7. Průběh a výsledky vzdělávání
Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu „Přes kameny ke
hvězdám II“. Výuka na 1. stupni se uskutečňuje převážně v kmenových třídách,
v informačním centru, v učebně informatiky, učebně jazyků nebo v interaktivní
učebně, na 2. stupni jsou využívány odborné učebny informatiky, jazyků,
fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, dějepisu, dílen a knihovna.
Celkově má škola 13 interaktivních tabulí, 1 učebnu informatiky s 24
místy připojenými k internetu, knihovnu s 12 počítači napojenými na internet,
digitální jazykovou učebnu s 20 místy, 6 pevně umístěných projektorů s plátnem
a 3. až 5. ročníky mají ve třídách po jednom počítači s připojením k internetu.
Celá škola má wifi připojení.
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7. 1. Popis učeben
učebna
knihovna
Interaktivní učebna 1. stupeň
Jazyková učebna
Přírodovědná učebna
Učebna chemie
Učebna fyziky
Učebna informatiky
Učebna hudební výchovy
Učebna dílen, keramika
Cvičná kuchyňka
Velká tělocvična
Malá tělocvična
Venkovní hřiště
Venkovní amfiteátr
Kmenové třídy s vybavením
Kmenové třídy 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 – nové nářadí pořízeno z fondu
EU, keramická pec
3 vybavené kuchyňské linky, sporáky, nádobí, lednice,
mikrovlná trouba
určená pro míčové hry a ostatní sporty
v letošním roce mimo provoz, součást přestavby
umělý povrch
určený pro shromáždění žáků, výuku venku…
10 kmenových tříd – interaktivní tabule BOXED –
pořízeno z fondu EU
3 kmenové třídy vybaveny projektorem a plátem
Vybaveny školním nábytkem, ve třídách staré budovy (1.
stupeň) je všude zaveden internet a v každé třídě je PC pro
žáky, nově jsou třídy vybaveny knihami pro děti - pořízeno
z fondu EU

Výuka je pravidelně sledována ředitelkou i zástupkyní ředitelky školy
při hospitační činnosti, byly sepsány hospitační protokoly a provedeny následné
pohovory a rozbory hodin s jednotlivými učiteli. Hospitační hodiny provádí také
výchovná poradkyně, nejčastěji za účelem pozorování žáků se specifickými
problémy.
Pozitivem je, že ve sledovaných hodinách byly často střídány činnosti,
pracovalo se ve skupinách, bylo využíváno projektové vyučování, účelně jsou
využívány všechny interaktivní tabule. Žákům byl dáván dostatečný prostor a ve
všech případech bylo patrné, že ve třídách vládne pozitivní a příjemná
atmosféra.
V některých sledovaných hodinách se používalo vzájemné hodnocení
a sebehodnocení žáků.
Pravidelně jsou také kontrolovány ostatní povinnosti učitelů, jako třeba
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dohledy nad žáky, či dodržování délky vyučovacích hodin.
Každoročně probíhají hodnotící pohovory ředitelky školy s každým
učitelem v délce 20 – 45 minut, které měly za cíl rekapitulovat a zhodnotit
uplynulý školní rok z pohledu každého jednotlivce, zamyslet se nad tím, co se
podařilo, co by bylo dobré zlepšit a ze všeho vyvodit cíle jednotlivých učitelů
pro příští školní rok. Pohovory byly pro obě strany velmi prospěšné a všechny
nás nutily k důkladnějšímu zamyšlení.
7. 2. Testování žáků
V letošním školním roce jsme byli vybráni do povinného testování ČŠI.
Do tohoto testování byli zařazeni žáci 9. ročníků a testováni byli v matematice,
českém jazyce a dějepise. Dále se naše škola zapojila do testování SCIO, které
je dobrovolné a placené, tohoto testování se zúčastnily 5. ročníky.
Výsledky testování žáků 9. ročníků
Testování probíhalo on-line a bylo plně organizováno ČŠI. Cílem dle
ČŠI nebylo srovnání žáků, ale poskytnutí informace o tom, nakolik každý
jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu
osvojených kompetencí.
Výsledky jsou v níže uvedené tabulce:

M
Čj
D

9.A

9.B

Naše škola

48 %
75 %
59 %

46 %
65 %
54 %

47 %
70 %
57 %

Všichni zapojení
žáci
52 %
65 %
58 %

Někteří žáci dosáhli vynikajících výsledků, například Michal Bartoň 92 %
v matematice, Oliver Starosta 90 % a Lucie Semíková 88 % v českém jazyce.
Výsledky testování žáků 5. ročníků
Testování proběhlo v matematice, českém jazyce a obecně studijních
předpokladech.
Porovnáním výsledků z matematiky a českého jazyka s výsledky
z obecně studijních předpokladů bylo zjištěno, že v obou předmětech je studijní
potenciál žáků optimálně využíván a výsledky žáků odpovídají jejich studijním
předpokladům.
Také zde někteří žáci dosáhli výborných výsledků, např. z 5.A Jakub
Čermák, Phoebe Kolmanová, Hugo Kubový, Patricia Oginčuková, Jakub Šimek,
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z 5.B Daniel Vojník.
Jakub Čermák a Patricie Oginčuková dostali dokonce zvláštní ocenění za
vynikající výsledek v rámci Středočeského kraje. Oba žáci budou od září
studovat na víceletém gymnáziu.
Testování je pro žáky a jejich rodiče velmi významné. Nejde úplně o
pořadí škol, ale hlavně o to, že z jednotlivých výstupů je možné zjistit
problematická místa výuky, na které se potom pedagogové mohou zaměřit.
Nejdůležitější jsou však osobní výsledky žáků, každý testovaný žák dostane
podrobný rozbor svých výsledků a vidí se tak v porovnání nejen se třídou, ale se
všemi zúčastněnými.

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

studium

Mgr. Věra Brtnová
Pavla Ježová
Zuzana Štichová
Ing. Markéta Čejnová
Drahoslava Vítová

doplňuje si studium učitelství – studium Nj
studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 2. st.
studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 1. st.
studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 1. st.
studuje pedagogickou fakultu – učitelství pro 2. st.
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8.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

druh školení

délka

kdo se zúčastnil

Matematika Hejného – letní škola

24 hodin

Matematika Hejného
Specifické poruchy učení a chování a jejich
náprava
Qiido akademie – Jak rozvíjet potenciál
intelektově nadaných žáků na 1. st.
Letní studium anglického jazyka pro učitele
Jak na třídnické hodiny
Psychohygiena učitele
Konference výchovných poradců
Vzdělávání metodiků prevence
Práce se žáky s ADHD
Práce se žáky s autismem

16 hodin

Práce se žáky s autismem
Mentoring, badatelské vyučování

16 hodin
průběžně

Martina Plíhalová
Petra Fendrychová
Miloslava Hrubiznová
Petra Fendrychová
Miloslava Hrubiznová
Dana Augustýnová
Pavlína Tolarová
Lenka Hradecká
všichni
zájemci
Danka Dudková
Věra Brtnová
Naďa Landová
Pavla Veselá
Vlasta Hartvichová
Markéte Bártová
Jana Zítková

32 hodin
32 hodin
80 hodin
8 hodin
8 hodin
16 hodin
32 hodin
8 hodin
8 hodin

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
Učitelé ZŠ Kamenice si zakládají na tom, aby svou péči věnovali
všem dětem naší školy.
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
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mozkové dysfunkce, ADHD, máme ve škole i inkludované žáky s LMP a vadou
zraku. Těchto žáků bylo v letošním školním roce téměř padesát.
Naše škola nedisponuje speciálními třídami pro tyto žáky, proto je
integrujeme v běžných třídách na základě individuálních plánů a plánů
pedagogické podpory.
Tato integrace je účinná pouze za předpokladu intenzivní spolupráce s
rodinou, protože těmto žákům je nutné věnovat velké množství času při domácí
přípravě. Žáci jsou integrováni na 1. stupni ve všech předmětech, na 2. stupni
především v českém a cizím jazyce, ale jejich integrace se prolíná i do dalších
předmětů. Nově máme v letošním roce v rámci zavedené inkluze 3 žáky s LMP,
kterým je redukováno učivo.
Kromě toho mají mnozí další žáci specifické 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 Augustýnová, tyto nápravy jsou pro naše žáky zdarma. Dětem se
vyučující věnuje individuálně, vždy v délce 30 minut. Na druhém stupni je
dětem nabízeno doučování z českého jazyka ve všech ročnících jednotlivými
vyučujícími českého jazyka, v dalších předmětech je možnost domluvit si
konzultace.
A jelikož se věnujeme individuálně všem dětem, je třeba zmínit i práci
s nadanými a talentovanými dětmi.
Ve školním roce 2016/17 jsme pilotně rozšířili výuku matematiky a
českého jazyka pro žáky 4. a 5. ročníků – tzv. Č+ a M+.
Rozšířenou výukou si klademe za cíl cíleně podněcovat a rozvíjet žákův
mimořádný potenciál. Ukázat mu jiný pohled na vyučované předměty, umožnit
hlubší pronikání do jejich problematiky, podněcovat jeho zájem o učení a to i
nad rámec povinné výuky. A to mu umožníme učením se v konkurenčním
prostředí, kde jsou žáci více motivováni a pracují rychlejším tempem.
V matematice jsme se věnovali manipulačním činnostem při řešení
logických hádanek a při rozvoji geometrické představivosti (sítě a stavby těles,
kostky, parkety, skryté obrazce), úlohám typu Zebra, magickým obrazcům,
logickým a nekonečným řadám, šifrování apod. Žáci úkoly nejen řešili, ale i
sami vytvářeli.
Žáci Matematika Plus se také účastnili Matematického korespondenčního
semináře, kdy nejlepší z nich se ve velkém konkurenčním prostředí škol z celé
republiky umístil na krásném 8. místě (228 účastněných z 21 škol).
V českém jazyce jsme se zaměřili na rozvíjení slovní zásoby (formou her
jako např. Scrabble, Bomba, Ámos …), na budování kladného vztahu k četbě a
knihám, k orientaci v literatuře jak na úrovni teoretické, tak praktické (čtenářské
dílny, rozbor literárních textů, referáty o knihách či autorech). Taktéž se žáci
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pokusili o vlastní tvorbu – tvořivé psaní (pověsti k městským erbům, příbalová
informace k čokoládě jako léku …).

vyhodnocení korespondenční soutěže

9. 1.

Práce výchovného poradce

O žáky se specifickými poruchami učení se stará výchovná poradkyně
Mgr. Danka Dudková. Oblasti, kterým se věnuje, jsou velmi různorodé.
Sebevzdělávání
•

účast na vzdělávacích akcích

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

řešení studijních a výchovných problémů
zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:
•
•
•
•

podklady pro IVP
zpracování přihlášek ke studiu
péči o problémové žáky
přednášky pro žáky
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Ve spolupráci s metodikem prevence:
•
•

pečuje o problémové žáky
informuje o rizicích a projevech šikany, kyberšikany, zajišťuje prevenci

Ve spolupráci s vedoucí reedukací:
•

zajišťuje reedukaci vývojových poruch učení

V součinnosti s třídními učiteli:
•
•
•
•
•
•

pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování apod.)
stará se o talentované žáky
zajišťuje diagnostiku
vede evidenci integrovaných žáků
pečuje o žáky s poruchami učení
zajišťuje konzultace, odborná vyšetření

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními
pedagogickými centry:
•
•

posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického,
o volbě povolání)
zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření

V součinnosti s úřadem práce zajišťuje:
•
•

profesní orientace vycházejících žáků
přednášky a besedy k volbě povolání

Další spolupráce s:
•
•

dětskými lékaři žáků
zástupci středních škol a učilišť

(Zpracovala Mgr. Danka Dudková)

9. 2. Práce školního psychologa
Ve školním roce 2016/2017 se stala členem týmu výchovného
poradenství Mgr. Naděžda Landová na pozici školního psychologa.
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Přehled činnosti školního psychologa:
Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské,
diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči.
Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních
údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje
se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm.
pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi
zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče
o děti a mládež apod.
Hlavní oblast činnosti:
1. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace,
vedení).
2. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a
vzdělávání.
3. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných
problémech dětí.
4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky.
5. Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků mimořádně nadaných.
6. Skupinová a komunitní práce se žáky.
7. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
8. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
9. Pomoc při péči o integrované žáky.
10.Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
11.Ankety a dotazníky ve škole.
Další činnosti:
- Sledování legislativy a všech aktuálních novinek či změn.
- Účast na výchovných komisích a při jednání s rodiči.
- Účast na pedagogických radách školy.
- Účast na pracovních poradách školy.
- Pravidelné konzultace každé úterý od 7.30hod. do 16.00hod (nebo dle
domluvy) a středu od 7.30hod. do 12.00 hod.
- Metodická pomoc třídním učitelům.
- Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické
vedení).
- Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný
poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
- Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).

25

- Prezentační a informační činnost.
(Zpracovala Mgr. Naděžda Landová)
9. 3. Soutěže a olympiády
školní kolo matematické olympiády
okresní kolo matematické olympiády

školní kolo Pythagoriáda

Žáci dobrovolníci
Jakub Čermák, Patrícia Oginčuková a
Barbora Malinová (5. A)– úspěšní
řešitelé

Jakub Čermák, Patrícia Oginčuková
5.A a Kateřina Šiková 7.A – úspěšní
řešitelé
Školní kolo olympiády z českého
1. místo – Jan Pešat 9.B
jazyka
2. a 3. místo – Nikola Hrstková 9.B a
Milena Ptáčková 9.A
Matematický klokan - jsou uvedena 1. Kategorie Cvrček – Julie Stejskalová
místa
– 3.A
Kategorie Klokánek – Jakub Čermák
– 5.A
Kategorie Benjamín – Kateřina
Šiková – 7.A
Kategorie Kadet – Michal Bartoň –
9.B
školní kolo zeměpisné olympiády 6.
1. místo – Dominik Schwab – 6.A
třídy
2. místo – Matyáš Svoboda – 6.B
3. místo - Adam Čejna – 6.C
školní kolo zeměpisné olympiády 7.
1. místo – Julie Štěpánková 7.A
třídy
2. místo – Kateřina Šiková 7.A
3. místo - Barbora Blažková 7.A
školní kolo zeměpisné olympiády 8.
1. místo – Karolína Bohumínská 8.B
třídy
2. místo – Hana Kovaříková 8.B
3. místo - Matyáš Novotný 8.B
školní kolo zeměpisné olympiády 9.
1. místo – Lucie Semíková 9.A
třídy
2. místo – Markéta Bláhová 9.A
3. místo – Filip Přeučil 9.A
školní kolo dějepisné olympiády 8. - 9. 1. místo – Lucie Semíková 9.A
třídy
2. místo – Karolína Bohumínská 8.B
3. místo – Kateřina Krákorová 9.A
školní kolo olympiády v anglickém
1. místo – Natálie Fedošová (3.A)
jazyce 3. ročník
2. místo – Adam Böse (3.C)
3. místo – David Irra (3.B)
školní kolo olympiády v anglickém
1. místo – Matěj Kolařík (5.B)
jazyce 4.-5. ročník
2. místo – Patricie Oginčuková (5.A)
3. místo – Jakub Čermák (5.A)
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školní kolo olympiády v anglickém
jazyce 6.-7. ročník
školní kolo olympiády v anglickém
jazyce 8.-9. ročník
okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce 6. a 7. třída
okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce 8. a 9. třída
Krajské kolo olympiády v anglickém
jazyce 8. a 9. třída
Přebor škol v orientačním běhu

1. místo – Anežka Rychtářová (6.A)
2. místo – Kateřina Šiková (7.A)
3. místo – Tatiana Stejskalová (7.B) a
Magda Bláhová (7.A)
1. místo – Antonín Šmíd (9.A)
2. místo – Oliver Starosta (9.A)
3. místo – Johana Ronshak (9.A)
4. místo – Anežka Rychtářová (6.A)
11. místo – Kateřina Šiková (7.A)
1. místo – Antonín Šmíd (9.A)
5. místo - Oliver Starosta (9.A)
7. místo - Antonín Šmíd (9.A)
3. místo

Vítězové zeměpisné olympiády

Zhodnocení matematických úspěchů
Každoročně se pořádají na ZŠ matematické soutěže. Svoji tradici si již
získaly zejména 3 z nich, každá s jiným charakterem. Je to jen malý krok, jak
přiblížit dětem taje logiky a zpopularizovat velmi často zatracovaný předmět
matematika.
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Nejnáročnější je matematická olympiáda (MO), proto zaslouží pochvalu
všichni účastníci, byť jen školního kola.
Druhou soutěží je Pythagoriáda a třetí Matematický klokan založený na
výběru správného řešení z pěti nabízených možností. Je zde tudíž možné uplatnit
jinou taktiku, a tudíž se těší největšímu zájmu u žáků.
Nejvýraznějším žákem v matematice byl tedy Jakub Čermák, který
zazářil svojí 100 % z matematiky i v celonárodním testování Scio. Není divu, že
se v příštím roce stane studentem gymnázia.

IT soutěž
V listopadu 2016 183 základních škol, tedy 3418 žáků z celé ČR,
poměřilo své síly ve vědomostním online testu IT- SLOT (Systém Logických
Otázek) zaměřeném na informační technologie a logické myšlení. Letos poprvé
se zapojili i naši žáci z řad 8. a 9. tříd. Všichni obdrželi diplom a získali novou
zkušenost. Zde je pořadí deseti nejlepších:
84.
101.
296.
329.
628.
695.
838.
980.
1000.
1257.

Matyáš Novotný
MichalBartoň
Johana Ronschak
Oliver Starosta
Andrej Kováč
Vojtěch Starosta
Roman Adámek
Jan Pešat
Markéta Bláhová
Tomáš Špaček

I letos proběhlo další testování všech žáků 9. tříd v IT oblasti se
zaměřením na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti
informačních technologií (SW, HW, textové, tabulkové, grafické editory,
internet a mobilními aplikace využívané v dotykových zařízeních). Žáci získali
porovnání s celorepublikovým průměrem a obdrželi diplom.
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Olympiáda v českém jazyce
V prosinci na naší škole proběhlo také školní kolo 43. ročníku
Olympiády v českém jazyce. Soutěž měla dvě části, gramatickou a slohovou, a
jako vždy vyžadovala od žáků nejen dobrou znalost gramatiky, ale hlavně
bohatou slovní zásobu a schopnost srozumitelně a zajímavě vyjadřovat své
názory a zkušenosti.
Soutěže se zúčastnilo 42 dětí z osmého a devátého ročníku, umístění
nejlepších je v předchozí tabulce.
Přebor škol v orientačním běhu
Díky prosperujícímu oddílu OK Kamenice se nám zase po čase podařilo
postavit školní tým orientačních běžců. Školy měly svůj oblastní přebor (Praha a
Střední Čechy) v úterý 9. května v Praze na Bílé Hoře. Závody, byť ve velmi
chladném počasí, byly zdařilé. V záplavě běžců se to hemžilo kamenickými
tričky a čepičkami, a to nejen z naší školy. Všichni se opravdu snažili a
odměnou nám byl pohár a diplom za 3. místo pro tým I. stupně mezi školami
Středočeského kraje. Mimo to jsme měly mezi jednotlivci 2 druhá místa – Julie
Balejová a Marta Kudrnáčová. Nicméně všichni zaslouží velkou pochvalu.
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Družstvo orientačních běžců

Anglická olympiáda
Možnost porovnat si své znalosti angličtiny měli žáci 3. – 5. tříd, pro
které jsme připravili opravdovou anglickou olympiádu se vším všudy.
Nejdříve museli splnit písemnou část, která se skládala z poslechu, čtení
a gramatických cvičení. Následovala ústní část, kde jsme prověřovali slovní
zásobu a schopnost účastnit se jednoduché konverzace.
Soutěže se zúčastnilo 36 žáků. Třetí třídy měly samostatnou kategorii a
4. a 5. třídy společnou. Pochvalu si zaslouží čtvrťáci, protože se i mezi páťáky
probojovali na dosti vysoké příčky.

Aj 1.st.
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Žáci 2. stupně soutěžili také, bylo jich celkem 30. Soutěž se skládala z
písemné části a z konverzace. První dva z každé kategorie postupovali do
okresního kola v Čelákovicích.

Úspěch v okresním i krajském kole anglické olympiády
V posledním únorovém týdnu proběhlo okresní kolo anglické
olympiády kategorií I. A (6. - 7. tř.) a II. A (8. - 9. tř.) v Čelákovicích.
ZŠ Kamenice reprezentovali čtyři soutěžící. Skvěle se vedlo
Antonínu Šmídovi z 9. A, který ve své kategorii zvítězil a postoupil do
krajského kola v Kladně. Úspěšný byl i Oliver Starosta z 9. A, který se umístil
na 5. místě. Anežka Rychtářová ze 6. A obsadila 4. místo, což je vynikající
výsledek na to, že byla mladší ze dvou ročníků ve své kategorii. Kateřina Šiková
ze 7. A se umístila na 11. místě.
A velkým úspěchem bylo i 7. místo Antonína Šmída v krajském kole
anglické olympiády v Kladně.

Kurzy angličtiny Cambridge English
S koncem školního roku ke svému závěru dospěly i kurzy Cambridge
English, které navštěvovala řada našich žáků z 1. i 2. stupně. Ti za celý školní
rok absolvovali celkem 30 lekcí a v závěru je čekaly certifikáty s hodnocením,
jak se jim během celého kurzu vedlo.
Hlavním cílem tohoto projektu je naučit děti přirozeně komunikovat
v každodenních situacích v angličtině a prostřednictvím her a aktivit určených
speciálně pro tuto věkovou skupinu je motivovat k dalšímu studiu angličtiny.
Zároveň se účastníci nenásilnou formou připravují ke složení mezinárodních
zkoušek Cambridge English.
Šest z našich žáků se v červnu zúčastnilo právě i zkoušek pořádaných
Cambridgeskou universitou, což pro ně bude skvělou vizitkou a zkušeností.
Radost je o to větší, že všichni skládali zkoušku Cambridge English Key, která
je svou úrovní v principu připravena pro dospělé. Na začátku září za to obdrží
prestižní certifikáty potvrzující jejich jazykovou znalost.
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Foto ze dne, kdy kandidáti skládali prestižní zkoušky Cambridge English.

9. 4. Anglická knihovna
Anglická knihovna, která již mnoho let ve škole funguje a žáci ji
pravidelně využívají, byla letos doplněna o více než 30 nových titulů různých
úrovní, žánrů i témat, některé i ve více kopiích. Knihy jsou vhodné pro žáky
prvního i druhého stupně a jejich aktuální seznam najdou žáci od září
v informačním systému Škola OnLine.

9. 5. Ročníkové práce žáků 9. tříd
Ve dnech 6. a 7. června u nás ve škole probíhaly obhajoby ročníkových
prací žáků 9. tříd. Stalo se již tradicí, že nejstarší žáci si podle svého zájmu
vyberou z vypsaných témat, případně si dohodnou téma s konzultantem, a
během půl roku zpracují dle daných kritérií závěrečnou práci. Tu pak před
komisí složenou z učitelů ZŠ a před hosty z řad rodičů, kamarádů a spolužáků
obhajují.
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Snaží se dokázat, že si osvojili kompetence stanovené školním
vzdělávacím programem, např. že umějí věcně správně a na dobré stylistické a
gramatické úrovni zpracovat odborné téma, že dokáží pracovat s různými zdroji
informací a doplnit je i vlastními myšlenkami, že jsou nápadití a pečliví, ale i že
si umějí práci dobře naplánovat a plnit termíny a povinnosti.
Jsme rádi, že žáci letošních 9. tříd přistoupili k tomuto náročnému úkolu
většinou zodpovědně a že práce i jejich obhajoby měly převážně velmi pěknou
úroveň.
V letošním roce si žáci vybrali a zpracovali následující témata:
9.A
Augustýn Martin
Bernášková Linda
Bláhová Markéta
Fiala František
Hrstková Nikola
Chaloupka Ondřej
Ihnačáková Adéla
Jaško Filip
Krákorová Kateřina
Malá Martina
Merta Václav
Mrázek Michal
Novak Anna Lani
Pavlová Barbora
Přeučil Filip
Ronschak Johana
Semíková Lucie
Skořepa David
Starosta Oliver
Starosta Vojtěch
Šmíd Antonín
Vávrová Adriana
Vejmelková Monika
Vitásková Eliška
9.B
Adámek Roman
Bartoň Michal

téma
Řecké městské státy a jejich odkaz pro současnost
Surrealismus
Zdravý úsměv
Vybírám si svou banku
Austrálie
Squash
Impresionismus
Pravděpodobnost
Austrálie
Hetalia – my favourite series
Karate
Sir Elton John
Historie sportu
Simona Monyová, česká spisovatelka
David Bowie
My favourite web-komiks
Nepůvodní druhy živočichů v ČR
Lukostřelba
Války 21. století
Návrh státního rozpočtu ČR
My favourite book
Hláskosloví, spisovná výslovnost, logopedické vady
Současní nejvýznamnější sportovci ČR
Kniha mého srdce
Alkoholy
Divadlo Járy Cimrmana
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Beran Jan
Erhartová Gabriela
Froňková Barbora
Hartmann Antonín
Holeček Tomáš
Hubičková Andrea
Jalovcová Viktorie
Jelínek Tomáš
Korbel Michal
Kováč Andrej
Kováčiková Anastázie
Krejčík Matěj
Magnusková Natálie
Mrózek Adam
Pešat Jan
Ptáčková Milena
Růžičková Aneta
Selucká Alžběta
Štrachová Lucie
Vítová Ester Zoe

Sports
Streetdance
Kalifornie
Architektura na cestách
Bydlení
Poledance
London
Fotbal
Rybaření
Atom
Co je Barrandien?
Velikonoce
Cambridge exams
Bible – „Kniha knih“
Život Čecha v Norsku
Dárcovství krve
Český granát zná celý svět
Digitální pohlednice naší školy
Osobnosti regionu
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Život Čecha v Norsku

Většina prací byla na velmi dobré úrovní, 5 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
Začátkem března (5. – 11. 3.) strávilo 40 žáků ze 7.AB týden v Krušných
horách na Bublavě. Cílem lyžařského kurzu bylo naučit děti technice sjezdového
lyžování. Výuka probíhala ve čtyřech družstvech – 1.družstvo 15 členů,
2.družstvo 12 členů, 3.družstvo 10 členů, 4.družstvo 3 členy (úplní nelyžaři).
Děti se v průběhu týdne seznámily s obloukem v pluhu, snožným obloukem,
slalomovým obloukem, carvingovým obloukem, při večerních přednáškách
potom s pohybem v horském terénu (přednáška pracovníku Horské služby),
první pomocí a lyžařskou výzbrojí a výstrojí. Na konci kurzu se konaly závody
ve slalomu, kterých se účastnily úplně všechny děti.
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Mezinárodní spolupráce
I letos pokračovala spolupráce mezi naší školou a španělskou Fray
Pedro de Urbina High school v Mirandě de Ebro.
Ke skupině čtrnácti žáků z 8.AB přibyla druhá se sedmnácti dětmi ze
7.A. Obě skupiny komunikovaly s podobně starými dětmi ze španělského města
Miranda de Ebro. Společně s jejich paní učitelkou Inmou Pérez Sagarribay se
nám podařilo uskutečnit několik zajímavých projektů.
Na podzim si žáci vyměnili dopisy, kde psali o svém koníčku. Před
Vánocemi se pozdravili přes Skype a zjišťovali, co si přejí jejich kamarádi pod
stromeček. Na jaře pak natáčeli krátká videa o svých školách. Velkou část
skvělé práce odvedli za 7.A Agáta Lázeňská a za osmáky Matyáš Novotný, kteří
se ujali režírování, stříhání a kompletace videí. (Odkaz na obě videa je níže).
Na konci školního roku proběhla poslední aktivita. Čeští i španělští
studenti sepsali recepty několika oblíbených národních jídel a navzájem si je
vyměnili. Těsně před prázdninami se všichni přes Skype rozloučili.
7. třída: https://ulozto.cz/!OPLblExmljQP/kamenice-school-mp4
8. třída: https://ulozto.cz/live/!fk5IZ24GY7Wm/kamenice-school-mp4 Heslo:
kamenice
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Happy Easter Hunt – Velikonoční lov
V předvelikonočním týdnu proběhla na naší škole soutěž „Happy Easter
Hunt“, určená žákům 3. – 5. tříd. Žáci hledali ve škole a v přilehlém areálu
velikonoční obrázky, jejichž názvy zapisovali do kartiček. Kritéria byla
pravopisná správnost a počet. Hlavní cena – velikonoční beránek, byla sice jen
jedna, ale menší odměny, včetně těch sladkých, se dostaly na všechny.

Metoda CLIL v 6.C
CLIL = Content Language Integrated Learning je propojení výuky
cizího jazyka, v našem případě angličtiny, s výukou odborného předmětu.
Žáci 6.C používali ve výuce přírodopisu a výchovy k občanství
učebnice, pracovní sešity, deskové a online hry Labyrinth. V řadě Labyrinth jsou
jednotlivé materiály provázány, to znamená, že učivo, které žáci probírali v
učebnici, následně procvičili v pracovním sešitu, zahráli si deskovou nebo
online hru, kde si znovu procvičili jak získané znalosti obsahové, tak i jazykové.
Žáky ve všech materiálech provázeli postavy Davida a Laury, kteří
prožívali malá dobrodružství s dalšími přáteli a zprostředkovávali žákům učivo
zábavnou a aktivní formou.
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Celoroční Etwinningový projekt Food and culture
V rámci tohoto projektu spolupracovali naši žáci se žáky z Moldávie,
Kypru a Maďarska. Dověděli se mnoho o těchto zemích, kultuře, národních
zvycích a pokrmech a s použitím několika webových aplikacích tvořili
prezentace, mapy, kuchařky, dotazníky, recepty a videa. Žáci se zúčastnili
několika videokonferencí a nakonec si vyzkoušeli některé recepty a ochutnali
netradiční pokrmy. Projekt byl zakončen rozdáním odměn, které žákům zaslalo
Národní podpůrné středisko pro eTwinning.
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Plavecký výcvik 2. a 3. tříd
Žáci 2. a 3. tříd v rámci tělesné výchovy absolvovali plavecký kurz
v rozsahu 20 hodin. 2. třídy využily bazén v Benešově, 3. třídy jezdily do
bazénu v Říčanech. Vzhledem k přístavbě školy a omezení na jednu tělocvičnu
jsme se též zapojili do Říčanského plaveckého poháru škol pro amatérské
plavce. Do finále postoupilo 15 našich plavců, z toho Jennifer Štekrová z 8.B se
stala absolutní vítězkou.
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Projekt badatelsky orientovaného vyučování (BOV)
Od ledna tohoto roku se třída 3.C zapojila do projektu Badatelsky
orientovaného vyučování. Ve spolupráci s Muzeem Říčany vedla výuku v terénu
střídavě lektorka muzea Mgr. Lenka Kubcová a Mgr. Jana Zítková. V několika
tříhodinových lekcích žáci budovali dovednost stanovit si výzkumnou otázku a
s ní související hypotézu, ověřovali ji pozorováním nebo pokusem, sdíleli své
názory a závěry, pracovali ve skupinách, prezentovali výstupy práce před
ostatními, pracovali s pomůckami (kelímkové lupy, klíče pro určování druhů,
modely živočichů...).
Jednotlivé lekce byly zaměřené na Ptáky v zimě a na jaře, Půdu a její
složení, Rostliny na louce, Úkryty v lese. Projekt bude pokračovat i v příštím
školním roce ukázkovými lekcemi pro další učitele školy, při kterých využijeme
i další pomůcky, které škola z projektu získala (digitální mikroskop, sada na
pozorování hmyzu, formikárium…).
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Týdny mediálního vzdělávání – Na pravdě záleží
Naše škola se zapojila do akce NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ – TÝDNY
MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ společnosti Člověk v tísni, a proto k nám přijel
besedovat se žáky 9.A a 9.B známý český novinář Jiří KUBÍK.
Cílem zajímavého setkání bylo:
1. Ukázat na konkrétních příkladech vznik a šíření falešných zpráv
2. Naučit se, jak si informace na internetu či v médiích ověřovat
3. Posílit kritické myšlení při posuzování obsahu mediálních informací
V poslední době se totiž zejména na sociálních sítích objevuje mnoho lží,
polopravd a konspiračních teorií. Tzv. fake news sehrávají významnou roli ve
vrcholné politice celého světa. Šíření lží a falešných zpráv však není fenoménem
pouze pro 21. století.
Promítnutý dokumentární film Nic než lži připomněl existenci
smyšlených zpráv na různých příkladech. Jeho tvůrci z organizace Stop Fake
divákům přibližují, jak se v současnosti falešné zprávy šíří a ohrožují naši
společnost. A zároveň mapují způsoby, jak se této propagandě bránit – například
Eliot Higgins a jeho kolegové z organizace Bellingcat používají fotografie ze
sociálních médií, aby ukazovali, co se ve skutečnosti děje na Ukrajině, v Sýrii i
jinde. Autoři filmu se tak snažili nalézt odpověď na otázku, co mohou lidé,
organizace a vlády dělat proti šíření falešných zpráv. Zároveň vedli každého z
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posluchačů k přemýšlení.
Po promítnutí filmu následovala beseda s novinářem Jiřím Kubíkem.
Během ní se žáci dozvěděli mnoho o práci v médiích. Celou akci zhodnotili v
následující reflexi jako velmi přínosnou a zajímavou. Mnozí si teprve nyní
uvědomili, že by neměli všemu věřit, ale měli by se snažit si vše vždycky ověřit.

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách
Vybraný film zhlédli pozorní a vnímaví žáci všech devátých tříd 15. 11.
2015. Tentokrát se jednalo o film Příběhy železné opony. Celou akci organizuje
Člověk v tísni a má připomenout žákům 9. tříd zejména období totality. Po
promítání filmu následuje beseda se zajímavou reflexí žáků.
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Hanin kufřík a beseda k holocaustu
Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech seznámili s osudy
konkrétních rodin z Protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války. Jedním z
výstupů programu jsou samostatné skupinové práce žáků. Po skončení projektu
následovala prohlídka expozic Židovského muzea. Nejvíce žáky zasáhly
seznamy obětí holocaustu v českých zemích, které spatřili v Pinkasově
synagoze.
Deváťáci navštívili Lidice (Jan Pešat 9.B)
V úterý 14. 3. 2017 jsme navštívili Lidice, a mnozí z nás tak poznali
jedno z nejdojemnějších míst svého života. Lidice jsou vesnicí, kterou
vyvraždili, vypálili a srovnali se zemí nacisté. Mě osobně to dost vyděsilo a
spoustu věcí mne i překvapilo. Např. jsem si myslel, že v té vesnici žilo jen pár
lidí, ale ono jich tam bylo skoro stejně jako dětí v naší škole, což mi přijde
hrozné.
Také jsem si neuměl představit, že Němci úplně změnili reliéf terénu a
Lidice vymazali z map. Vždy jsem si myslel, že Lidice vypálili a odjeli pryč, ale
oni si dali záležet na tom, aby zmizel zdejší rybník, potoky, zkrátka všechno.
Když si člověk uvědomí, že někdo si dá tolik práce a ztratí tolik času jenom
proto, aby někomu jinému ublížil, je to strašné. Také mne dojaly sochy mrtvých
lidických dětí. Sice jsem o jejich zabíjení slyšel, ale když tam přede mnou stály
ty malé sochy, bylo mi vážně velmi smutno. Navíc měly tak vyděšené obličeje...
Co musely prožít skutečné lidické děti, když se naposledy loučily se
svými matkami v budově kladenského gymnázia? Jak asi bylo jejich matkám?
Neumím si představit, jak hrozné muselo být, když se přeživší vrátili a nebyla
tam vesnice ani jejich blízcí. Muselo to být jako sen, hrůzostrašný sen, jak
vzpomínali i někteří pamětníci. Nedokážu pochopit, jak něco takového mohli
Němci udělat, a hlavně, jak s něčím takovým mohli dále žít.
V mé paměti mi také ulpívají informace o tom, jak umírali muži z Lidic,
vždyť některým bylo stejně jako je dnes nám! Nedovedu si představit, jak se
mohli mlčky dívat do hlavně mířících zbraní a čekat na výstřel.
Myslím, že bych to nedokázal, asi bych padl k zemi a začal brečet. Oni
však prý stáli a ani jeden z nich neprosil o milost. To je pro mne veliké
hrdinství, které by nemělo být nikdy zapomenuto!
Jsme vděčni za to, že jsme měli možnost podívat se přímo na místo
takového obrovského utrpení a bolesti, na chvíli se vcítit do mysli lidí, kteří
zemřeli bezdůvodně a bez viny.
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Čtenářské aktivity v 1. třídách
a) Hrajeme si s písmenky
V hodinách ČJ se po celé 1. pololetí žáci prvních tříd seznamovali
s abecedou. Třídy I. A a I. C měli ke každému písmenu připravenu hravou
aktivitu, některá písmena poznávali v rámci projektových dnů (např. J „Jablíčkový den“, P - pečení perníku, Ř – smažení řízků…). Společně si
vytvořili svoji písmenkovou knihu „Písmenkář“.
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b) Čtení s rodiči
Ve 2. pololetí prvňáci rozvíjeli svoje čtenářské dovednosti. V rámci akce
„Čtení s rodiči“ třídy I. A a I. C navštěvovali rodiče s připravenou čtenářskou
aktivitou. Společné čtení s rodiči se moc líbilo a osvědčilo a paní učitelky by
rády na tento projekt navázali i v 2. třídě.
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c) Pasování na čtenáře v 1. třídách
A na závěr všech čtenářských aktivit byli žáci 1. C pasováni na čtenáře.
Pan král Jindřich VI. se svojí družinou vyslechl jejich čtenářské dovednosti a
slib. Za odměnu je obdaroval osobní knihou a pasovacím dekretem. Pak již
následoval přípitek, hostina - a hurá do druhé třídy!
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Ovoce a zelenina do škol
V rámci evropského projektu ovoce a zelenina do škol se žáci 1. A a 1. C
účastnili dnu plného ovocno - zeleninových úkolů. Ve skupinkách je poznávali,
ochutnávali, třídili a ještě k tomu běhali – stravou a sportem ku zdraví.
Projekt Ovoce a zelenina do škol byl organizován pro celý 1. stupeň.
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Bruslení
Letošní zima přála bruslení v přírodních podmínkách na místním
rybníku. V rámci tělesné výchovy žáci využívali mrazivého zimního počasí a
chodili bruslit na rybník pod školu.

Dopravní výchova v 1. třídě
V rámci dopravní prevence první třídy navštívily Muzeum Policie ČR, kde
viděly představení „Kouzelný semafor“.
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Dopravní výchova ve 3. třídě
V rámci dopravní výchovy navštívili žáci třetích tříd Policejní muzeum
v Praze, v jehož prostorách shlédli divadelní představení pod názvem Kolo tety
Berty. Divadelníci poutavým a humorným vystoupením připomněli dětem
některá pravidla silničního provozu a nezbytné vybavení jízdního kola. Po
programu ještě děti zavítaly do části expozice samotného muzea, kde
obdivovaly uniformy, zbraně a jiné zajímavé policejní pomůcky. Nahlédly také
do staré četnické stanice.

Protidrogový vlak
Některé třídy 2. stupně se zúčastnily preventivního programu pro žáky
(zbylé třídy se této akce zúčastnily v minulém školním roce). Jedná se o
speciálně upravený vlak, který putuje po českých a německých městech. Je
v něm možné sledovat prostředí drogově závislých mladých lidí. Program je pro
žáky velmi působivý a poučný.
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Spolupráce s rodiči ve 3.C
Každodenní život ve škole tvoří nejen děti a učitelé, ale i rodiče. Ve
vzájemném poznávání nám už třetím rokem pomáhaly společné čtvrtletní
konzultace rodič – dítě – učitel. Ve volném čase jsme se několikrát sešli všichni
na třídních výletech nebo oblíbeném vánočním setkání.

Vánoce s rodiči a výlet s rodiči
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Planetárium Praha
Druhý březnový týden vyjeli třeťáci kamenické školy do Planetária v
Praze. Dobu čekání před začátkem programu si zkrátili na dětském hřišti ve
Stromovce. V Planetáriu byl pro děti připraven program pod názvem Vesmír
kolem nás. Děti se usadily do pohodlných sedaček promítacího sálu
Cosmorama a s nadšením sledovaly v kupoli nad svými hlavami zajímavou
projekci o naší sluneční soustavě, jednotlivých planetách a souhvězdích. Před
odjezdem domů si mohly ještě zakoupit suvenýry a prohlédnout si interaktivní
výstavu v centrální hale Planetária. Své nové poznatky pak použily pro práci
v prvouce.
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Ochutnávka zeleniny ve 4. třídě
Jedním z témat v přírodovědě je téma Užitkové rostliny. Sem patří
především ovoce a zelenina. Mezi dětmi je oblíbená ochutnávka ovoce a
zeleniny, kdy si jedni zavážou oči a druzí jim nabízejí chutné i nechutné druhy a
při tom se velice baví. Protože ovoce ochutnávaly loni, letos si děti přinesly
z domova různé druhy zeleniny, které si nakrájely, připravily na talíře a potom
už jen se zavázanýma očima hádaly, co jí.

Naši mazlíčci ve 4.A
Jaká zvířata mají žáci doma, jak se o ně starají, co jim dávají jíst, v čem
je přechovávají, jak vypadají a ještě další zajímavosti se děti dozvěděly v hodině
přírodovědy ve 4. třídě. Některé si přinesly své mazlíčky do školy, ve třídě byl
tak zelený leguán, kočka, křečci, morčata, králíček a dokonce i afričtí šneci,
kteří prý dorůstají délky až 20 cm. Všichni si zvířátka prohlédli a pohladili a
potom poslouchali své kamarády. Všem dětem se hodina moc líbila.
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Děti ze 2. A skoncovaly se „Zimou“
V pátek 31. března se děti ze 2. A rozhodly konečně vyhnat paní Zimu a
přichystat se tak na příchod jara. Ve skupinách nejprve složily říkanku pro
vyhnání zimy, společně se ji naučily. Vyrobily zimní ozdoby, které musely dát
paní Zimě na cestu. Nakonec bylo důležité paní Zimu najít. Dobře se dětem
schovala, vždyť přece věděla, co ji čeká. Děti ji ozdobily a nesly na poslední
cestu k rybníku. Tam se s ní rozloučily říkankou a poslaly ji pryč po vodě. Teď
už se společně těší na jaro.
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Poznávací výlet na Kokořín
Děti z 2. tříd se vydaly za svatým Martinem na středověký hrad
Kokořín. Před hradem se setkaly s rytířem, který jim řekl, že si vstup na hrad
musí vybojovat v čestných rytířských soubojích. Protože všechny bojovaly
čestně a statečně, mohly pokračovat dále na hrad.
Za branou je čekala prohlídka doplněná zajímavým výkladem o
historii hradu a místními pověstmi, např. o loupežnících a jejich ukrytém
pokladu. V průběhu prohlídky se setkaly se svatým Martinem. Od něj se
dozvěděly mnoho zajímavého o jeho životě a také tradicích, které jsou s jeho
svátkem spojeny. Celý hrad si druháci mohli prohlédnout od nejvyšší věže až po
sklepení, kde se setkali s místní vědmou kořenářkou. Seznámila je se svým
bylinkovým královstvím, dalšími lidovými zvyky, které lidé v minulosti
dodržovali. Na konec návštěvy přidala i věštbu.
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Jablkový den
2. A prožila celý jeden den s jablky. Cílem projektu bylo co nejbližší
seznámení s naším nejtypičtějším podzimním druhem ovoce s jablkem. Pomocí
myšlenkové mapy žáci nejprve zjistili, co vše o jablku ví. Potom jablka
zkoumali zvenku, zevnitř, ochutnávali je, poznávali, vařili, kreslili, zpívali o
nich a také o nich hráli divadlo.

57

Lidové zvyky a tradice v 2. C
Lidové zvyky a tradice je třeba udržovat stále živé v dětské paměti. A
jak jinak, než vlastní zkušeností. Zdobení perníčků na Vánoce a kraslic na
Velikonoce je jen malou ukázkou prací žáků 2. C.

Úklid Ladova kraje
Úklid probíhá pravidelně již několikátý rok, vždy ve spolupráci s Obcí
Kamenice. Do úklidu se zapojilo dobrovolně 17 ze 23 tříd, to je téměř 400 dětí.
Uklízeli jsme lokality dostupné ze školy (okolí školy, rybníků
Hamerského a Mlýnského, hrobky, Skuhře a Hůrky, dětská hřiště apod.)
Iniciativu dětí trochu nabouralo nepříznivé počasí, přesto se podařilo
nasbírat asi 30 velkých pytlů odpadu.
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Hrajeme divadlo ve 4.C
Všichni rodáci z okolí Jílového znají pověst O zlatém šlojíři, ale málokdo
zná pověst O zlatém prstenu. Obě tyto pověsti upravila a nazkoušela se svou
třídou 4. C paní učitelka Eva Malá.
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Dravci na velkém hřišti
Obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus
připravila v pondělí 26.6. krásný program pro žáky naší školy. Viděli jsme
ohrožené druhy dravců v letu i při lovu. Děti si i zasoutěžily a výherci získali
krásný kalendář s dravci, pexeso a vstupenky do zámku v Lednici. Určitě
největším zážitkem pro děti byla možnost zavolat si dravce na ruku. Zásluhou
výborné organizace a ozvučení ze strany organizátorů jsme všichni dobře viděli
i slyšeli. Počasí nám také přálo, takže jsme byli nadšeni.
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Divadlo ve 2. B
Děti vyráběly a připravovaly divadelní představení. Zahrály se na
režiséry, scénáristy a vyráběly loutky a drobné divadelní kulisy. Projekt byl
zaměřen na výuku v českém jazyce spojený s čtenářskou dílnou. Cílem bylo
napsat scénář, popsat postavy a děj. U dětí měl projekt velký úspěch, pracovaly
s nadšením.
Bylo zpracovaných pět představení: Červená karkulka, Princ, Šmoulové, Bob a
Bobek, Rychlá rota.

Technické dílny na SPŠ Betlémská
V dubnu navštívily obě naše osmé třídy střední školu v Betlémské ulici.
Naši žáci se tam zúčastnili technických dílen. Po přivítání v knihovně a
úvodním slovu ředitele školy se děti rozdělily do skupin a pracovaly
v jednotlivých dílnách. Mohly si vyzkoušet programování na CNC stroji,
navštívily kovárnu, kde vyrobily svícen a také dílnu ruční, kde pracovaly
s pozinkovaným plechem. Nakonec měli žáci možnost prohlédnout si celou
školu, její odborné učebny včetně tělocvičny a jídelny.
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Zdravotnický kurz
Začátkem června si žáci 8.B vyzkoušeli, jak poskytovat první pomoc.
V rámci tmelení kolektivu absolvovala třída 8.B program společnosti Odyssea
Zdravotnický kurz. Program probíhal čtyři vyučovací hodiny a žáci se během
něj seznámili s pravidly pro poskytování první pomoci. Naučili se resuscitovat,
ošetřit tepenné i žilní krvácení, rozseknutou hlavu, různé úrazy ruky i nohy.
Kurz byl pro všechny velmi přínosný, dokazovalo to i konečné pozitivní
hodnocení dětí, které měly pocit, že po absolvování tohoto kurzu už by dokázaly
pomoci komukoli zraněnému.
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Další akce
Zúčastněné
třídy

Typ akce
Lyžařský výcvik

základní kurz sjezdového lyžování Bublava

7. ABC

Plavecký výcvik

Bazén Benešov

3. ročníky

Bazén Na Fialce

2. ročníky

Výlety, sport

Sportovní den

Celá škola

exkurze

Vánoční turnaj v přehazované

Zahraniční

2. stupeň

Říčanský plavecký pohár

dobrovolníci

Výlet Blaník

3. AC

Zlenice – 3 denní výlet

9.A

Hrádek nad Nisou – 3 denní výlet

9.B

Park Mirákulum

5.AB

Výlet Libochovice

5.AB

Exkurze ZOO Praha

7.A

Sázavský kláštěr – pohádkový hrad

2.A

Staré hrady

1.ABC

Husitské dny

4.ABC, 3.B

Fantasy Zličín

6.ABC

Přednáška na AV – Světlo a zvuk

Výběr žáků

Body exhibion

8.B

Škoda Mladá Boleslav

9.AB

Klášter Milevsko

7.AB

Exkurze Strojmetal

9.AB

Protidrogový vlak

7.A, 8.A, 9.AB

Planetárium Praha

3.AC

Vlčí jámy

4.A

Advent ve Vídni

Výběr žáků

Kamenické pískání

dobrovolníci

Školní akademie

všichni

Jarní petrklíč

dobrovolníci

výjezdy
Vystoupení žáků

Divadlo,
film, koncert

Pověsti pro štěstí - divadlo

4. – 6. třídy
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Besedy

Normální je nekouřit

6. ABC

Bolest jménem šikana- beseda

7. AB

Partnerství a vztahy

8. AB

Sex, AIDS a vztahy - beseda

9. AB

Festival Jeden svět na školách + beseda a film

9. AB

Na pravdě záleží - beseda

9.AB

Beseda v Policejním muzeu – Kolo tety Berty

3. ABC

Já a moje JÁ

6.B, 7.B

Adam a Eva

6.C

Jsi on line

7.A

Dravci

Všichni žáci

Vítězové Vánočního turnaje
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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.
Žákovský parlament
Školní parlament funguje na naší škole od ledna 2016. Zástupci tříd byli
voleni tajnou volbou v každé třídě. Volby vyhráli vždy dva žáci s největším
počtem hlasů. Schůzek se účastní žáci 2. -9.tříd a určení jedinci potom přinášejí
zprávy do tříd prvních.
Parlament se schází vždy v úterý jednou za čtrnáct dní v učebně, kde
společně se čtyřmi pedagogy probíráme různá témata a chystáme akce pro celou
školu.
V tomto školním roce se Parlament zabýval tématy školní jídelny –
tvořením dotazníků pro ostatní žáky na spokojenost s vybíráním obědů vždy ze
dvou jídel. Vyhodnocené dotazníky za každou třídu potom žáci odevzdávali
vedoucí školní jídelny.
Dále jsme uskutečnili „Strašidelný den“, který proběhl začátkem
listopadu. Třídy soutěžily o nejlepší výzdobu třídy, v počtu strašidelného
pohoštění a v počtu maskovaných dětí ve třídě. Vše potom hodnotila odborná
porota složená z vedení školy, zástupce školní jídelny a sekretářky školy.
Na závěr celého dne „parlamenťáci“ uspořádali pro zájemce večerní
strašidelnou bojovku k Ringhofferově hrobce. Účast byla veliká, přišlo se bát
200 dětí napříč ročníky.
Další velkou akcí Parlamentu byla organizace „Sportovního dne“, který se
uskutečnil 23.6.2017. Účastnili se žáci celé školy. Parlamenťáci vymysleli
jednotlivá sportovní stanoviště v tělocvičně školy, na školním hřišti, na školním
dvoře, ve třídách a na fotbalovém hřišti nedaleko školy, které škola využívá pro
potřeby tělesné výchovy. Každý žák se musel zapsat na jedno stanoviště, kde
pak během dopoledne prošel různými disciplínami. Na konci dne se konala ještě
charitativní akce na podporu psího útulku. Kdo chtěl podpořit charitu, mohl si
zazávodit v běhu nebo jízdě na koloběžce, pokud předem zaplatil startovné.
Celý výtěžek, cca 6.000,- Kč, bude v následujícím školním roce předán
vybranému psímu útulku.
O charitativní akce byl v naší škole velký zájem, ze tříd přicházely do
Parlamentu různé návrhy. Proto jsme uspořádali akci „Daruj knihu“, při které
během 14 dní děti mohly do školy nosit čisté a nepoškozené knihy, které byly
věnovány Domovu seniorů v Prosečnici.
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Tam se v polovině května vypravila delegace ze školy, složená
z některých parlamenťáků, jejich doprovodu ze stran pedagogů a členy školního
pěveckého sboru v čele s paní učitelkou Štichovou. S sebou vezli několik krabic
vybraných knih a občerstvení, které vyrobili žáci osmých tříd v hodinách vaření.
V Prosečnici potom knihy předali do tamější knihovny, nabídli seniorům
připravené pohoštění a sbor zazpíval několik písní. Celá akce se povedla a
radost z ní měli nejenom senioři, ale i celý Parlament.
V příštím školním roce se opět hodláme zabývat tématy, které do
Parlamentu přinesou žáci ze tříd a rozhodně chceme pokračovat v organizaci
akcí pro celou školu.
(Za tým Školního parlamentu Pavla Ježová)

Projekt Daruj knihu
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Projekt Judo
Naše škola se letos rozhodla využít možnosti spolupráce s místním judistickým
oddílem Judo Kyklop paní Aleny Mairichové. Pod vedením zkušeného trenéra
absolvovali žáci v Kulturním domě Kamenice, v rámci projektu MŠMTV „Judo
do škol“, hodiny všeobecné judistické průpravy. Program má své výhody. Škola
díky němu získala, do doby, než se dostaví nová tělocvična, prostory pro jednu
ze dvou hodin tělocviku a navíc se děti naučily pár nových dovedností. Prošly
nácvikem pádů, také si vyzkoušely několik základních chvatů, různé netradiční
motorické hry specifické pro judistický sport a 3x prošly i kondičními testy pro
kontrolu, zda se jejich kondice zlepšuje.
Pro děti byly některé věci neznámé (kromě těch, kteří v judistickém oddíle
trénují) a musely tedy překonávat nové překážky. A to je pro život hodně
důležité. Kromě trenéra a paní Mairichové byla vždy přítomna i jedna z učitelek
tělesné výchovy, která se aktivně účastnila výuky, ať už formou dopomoci
žákům při cvičení nebo pomocí při organizaci a která také dohlížela, aby žáci
byli vhodně oblečení a obutí. Chození do kulturního domu mělo ještě další
výhody. Každá třída si jednou týdně zopakovala, že po chodníku se chodí
vpravo, že do vozovky vstupujeme, až po rozhlédnutí a až když přijíždějící
vozidlo zcela zastaví, že se chovám ohleduplně ke starším lidem, vejdu-li do
místnosti (potažmo do tělocvičny), tak pozdravím a mnoho dalších pravidel.
Výuka juda probíhala od listopadu do konce dubna a jediné negativum, na celé
situaci, byl přesun do KD. Děti to sice zvládly, ale budeme rádi, až bude nová
tělocvična hotová. Vzhledem k tomu, že dnešní děti mají, vzhledem k lákadlům
v podobě moderních technologií, mnohem méně pohybu než předchozí
generace, a také se to negativně projevuje na jejich fyzické zdatnosti,
informujeme žáky i rodiče o možnostech, kde a jak sportovat a snažíme se u
nich také vzbudit zájem sportovat. Na webových stránkách a na nástěnce
v prostorách školy nabízí komunitní centrum různé sportovní kroužky
(http://www.kameniceskola.cz/aktivity-skoly/zajmova-cinnost/krouzky-a-kurzykomunitniho-centra.html) a také na www.sportvokoli.cz, najdou žáci odkazy na
mnoho různých sportovních oddílů v blízkém i vzdálenějším okolí. Od září
přibude i seznam klubů v blízkém okolí Kamenice, které na webových stránkách
www.sportvokoli.cz nejsou.
(Mgr. Eva Jandová)
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Projektové dny
V průběhu celého školního roku zpestřilo vyučování žákům v prvních
třídách i několik projektových dnů, které navazovali na lidové tradice
(Čertovský den, Vánoční dílny, Velikonoce, Čarodějnické vyučování, Den
Země, Dětský den).
Projektové dny probíhaly i v jiných třídách, zejména na 1. stupni.
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Projekt "Tvoříme s rodiči"
V posledním čtvrtletí školního roku se žáci 3. B ponořily do návrhu scény
divadla. Vybrali si libovolný text a ten zpracovali do návrhu 3D.
Mohli použít jakýkoli materiál, ve škole pak projekt prezentovali vyprávěli, jak a z čeho návrh dělali a jak se jim s rodiči pracovalo. Ostatní žáci
pak hodnotili jejich výkon, a nakonec udělali inspirativní výstavku ve vestibulu.
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Louskáček a Šípková Růženka

Projekt v prvouce – Životní podmínky rostlin
Nejenom lidé, ale i rostliny a živočichové potřebují ke svému životu
vhodné prostředí a podmínky. Žáci 2. C si v dvouměsíčním projektu sami
ověřili, jaké jsou životní podmínky rostlin.
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Čtenářský a kulturní strom
Čtení by se mělo stát součástí života všech dětí. Proto se všichni žáci
2. C zapojili do celoročního projektu Čtenářský a kulturní strom. Každý kytička
představuje jednu přečtenou knížku nebo návštěvu českých památek.

Projekt ke Dni Země
Největším celoškolním projektem byl projektový den u příležitosti Dne
Země. Žáci 1. stupně pracovali na aktivitách po jednotlivých třídách, starší žáci
si vybírali z nabídky několika aktivit vždy pro jednotlivé ročníky.
Přehled je uveden v následující tabulce:
třída
aktivita
1.A
1.B
1.C
Projektový den HADI
2.A
2.B
2.C
3.A
Studánková víla – Struhařovský rybník
3.B
Čištění studánky – Kamenické rybníky
3.C
Lesní stezky – Hornopožárský les
4.A
Vlčí jámy
4.B
Čištění studánky – Mlýnský rybník
4.C
Cesta proti potůčku - Ládeves
5.A
Od věku sloužím člověku – Národní zemědělské muzeum Praha –
interaktivní výstava
5.B
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Den Země 1. a 2. tříd
V rámci oslav Dne Země se žáci prvních tříd zúčastnili projektu „Hadi“.
Odborník na chov hadů přivezl živé exponáty našich i cizokrajných hadů, mj.
vzácnou anakondu – albína. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací ze
života hadů a největším zážitkem pro ně bylo, že si na ně mohly sáhnout.
V druhé části dne ve skupinkách vyráběly „hadí“ plakáty, nebo si složily „hadí“
origami.

1. třídy

Den Země v 5. třídách
Obalům a jejich recyklaci byla věnována výstava v Národním
zemědělském muzeu, která je integrální součástí školního vzdělávacího
programu společnosti EKO-KOM.
Výstava našim žákům představila časovou osu vývoje obalů od
historie až po současnost, z různých prostředí až po dobývání vesmíru. Neboť
právě obaly nás provázejí po staletí a tvoří významnou část našich životů, stejně
jako byly nepostradatelnou součástí každodenního života našich předků.
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5. třídy

Starší žáci vybírali z této nabídky:
6. ročník
6. A
6. B
6. C

Hlavní téma : ODPADY
Exkurze na čističku odpadních vod Benešov

7. ročník
exkurze

Hlavní téma: VČELSTVO
Exkurze Včelí svět – Vodní dům

Od věku sloužím člověku – Národní zemědělské muzeum
Praha – interaktivní výstava

Den Země ve Včelím světě
V rámci oslav Dne Země žáci tříd 7.A a 7.B navštívili unikátní expozici
Včelí svět v Hulicích. Viděli makety včelích úlů, které představují život včel
v jednotlivých ročních obdobích, prošli včelím úlem s obřími plástvemi, na
dotykových monitorech si prohlédli anatomii včely a zahráli kvíz ze života včel.
Zajímavé bylo povídání paní lektorky o produktech včel, které si děti mohly
zakoupit. Poměrně vzácný akátový med ochutnali nejlepší řešitelé pracovního
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listu, který průběžně vyplňovali. Domů si každý odvezl vlastnoručně vyrobenou
svíčku z voňavého včelího vosku.

8. ročník
8.A
8.B

9. ročník
Exkurze

Hlavní téma: ČLOVĚK A VZDUCH
Větrné a vodní elektrárny – beseda s odborníkem
Exkurze – ochrana ovzduší, ochrana člověka
v mimořádných situacích

Hlavní téma: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Škoda auto Mladá Boleslav – historie a současnost,
hybridní motory
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Etická výchova
Naše škola je jednou z mála škol, která se rozhodla zabývat se více
etickou výchovou. Její výuce je věnována jedna hodina týdně v šesté třídě,
protože věříme, že v tomto věku jsou děti ještě dostatečně tvárné a ovlivnitelné,
aby dokázaly pochopit základní pojmy etické výchovy, a zároveň již dostatečně
zodpovědné, aby teoretické poznatky uměly převést do praxe.
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Klíčovým pojmem etické výchovy je prosociálnost. Toto slovo je
odvozeno z latinského slova socius – druh, společník. Prosociálnost souvisí se
zlatým pravidlem mravnosti: „Co (ne)chceš, aby dělali tobě, (ne)dělej druhým.“
Prosociálním nazýváme takové chování, které je zaměřené na pomoc
nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů, bez nároku na
vnější odměnu. To znamená, že motivem je nějaká vnitřní potřeba. V praxi to
znamená, že se děti snažíme vést k takovému chování, které z nich vychovává
samostatně konající jedince, kteří dokáží myslet na druhé a neomezují jejich
svobodu. Snažíme se je dovést k základnímu cíli etické výchovy – pozitivnímu
ovlivňování postojů a chování člověka. Nejčastěji v hodinách pracujeme pomocí
zážitkových metod a diskuzí.
Principy etické výchovy
1. Každý člověk má svoji důstojnost – respektujme individualitu druhých.
2. Člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme žáky v
samostatném a zodpovědném rozhodování.
3. Nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost – za vhodných
podmínek realizujme zážitkové aktivity.
4. Pro vzdělávání je důležité výchovné společenství založené na důvěře –
podporujme toto společenství častým vyjadřováním pozitivních citů.
5. Učitel výchovně působí především svým příkladem – zaměřme se na
tento nejdůležitější prostředek výchovy tím, že budeme pracovat na
vlastní sebevýchově.
Na zařazování těchto principů do výuky se snaží pracovat celý
pedagogický sbor, což se projevuje příjemnou a tvůrčí atmosférou ve škole.
Principy etické výchovy se prolínají i do třídnických hodin, hodin občanské
výchovy a v podstatě prostupují všechny předměty.
Základními tématy etické výchovy jsou: komunikace, pozitivní hodnocení
sama sebe i druhých, tvořivost, etiketa, vyjádření a komunikace citů, empatie,
asertivita, reálné vzory, spolupráce, pomoc, přátelství a komplexní
prosociálnost. Tato témata se snažíme realizovat i pomocí různých projektů
zařazených přímo do výuky i mimo ni (např. školní parlament či ekotým), ve
kterých se myšlenky spolupráce a práce pro druhé daří velmi dobře naplňovat.
Etická výchova vychovává z dětí samostatné jedince schopné
rozhodování a zodpovědného jednání, proto jsme velmi rádi, že se stala nedílnou
součástí našeho ŠVP.
(Danka Dudková, učitelka etické výchovy)
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11. Evropské granty a projekty
11. 1. Projekt Spirála
Tento projekt byl náš první, plnili jsme jej v letech 2009 – 2011 a
v současné době skončila i jeho pětiletá udržitelnost. Získali jsme v něm 4,7
milionů korun a byl zaměřen na osobnostně sociální výchovu, environmentální a
mediální vzdělávání.
V tomto projektu začaly některé akce, které již nyní mají zajímavou
tradici, např. ročníkové práce, spolupráce s obecně prospěšnou společností
Projekt Odyssea či oblíbené exkurze do ekocentra Vlašim.

11. 2. Projekt Paprsek
Tento druhý projekt je již také ukončen, plnili jsme jej v letech 2011 –
2013. Získali jsme v něm 2,3 milionů korun a byl zaměřen na čtenářskou
gramotnost, anglický jazyk, zapojení asistenta do výuky a tvorbu digitálních
učebních materiálů.
U tohoto projektu není nutná udržitelnost, byl koncipován jako
jednorázový.

11. 3. Projekt Cesta
V letech 2013 - 2014 jsme plnili projekt z druhého kola projektu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Cesta k lepší budoucnosti.
Projekt byl zaměřen zejména na podporu řemeslných oborů a
technického vzdělávání. Vznikl také školní informační systém, který se stal
školním a pracovním prostředím pro naše žáky.
Hodnota tohoto projektu byla 2,3 milinů korun a ani u tohoto projektu
není nutná udržitelnost.
11. 4. Projekt Inspirace
Po celý školní rok 2014/2015 jsme plnili projekt z výzvy č. 51 –
Dotkněte se inspirace, kde jsme byli partnerem. Projekt byl zaměřen na práci
s tablety, 20 pedagogů získalo tablet a k němu sadu školení a workshopů, kde se
naučili tablet využívat. Na závěr každý učitel zpracoval konkrétní práci
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s využitím tabletu ve výuce.
Díky tomuto projektu jsou již všichni učitelé na naší škole vybaveni
notebookem nebo tabletem.

11. 5. Projekt Erasmus+
Naše škola získala grant v programu Erasmus+ KA1 a díky tomuto grantu
se 6 učitelů anglického jazyka zúčastnilo v době letních prázdnin 2015
dvoutýdenního jazykově metodického kurzu ve Velké Británii v rámci projektu
Inovace pro kvalitní výuku angličtiny.

11. 6. Projekt Výzva 56
V minulém školním roce jsme plnili evropský grant z Výzvy 56, který
jsme zaměřili na podporu čtenářství, výjezd skupiny žáků do Velké Británie a
jazykové kompetence učitelů.
Deset vybraných žáků se tak mohlo podívat do Londýna, kde byla
součástí i krátkodobá výuka jazyku, žáci si tak mohli procvičit konverzaci
s rodilými mluvčími. Byli ubytováni v rodinách a program byl velmi pestrý. Pro
žáky byl celý pobyt zdarma, proto došlo k pečlivému výběru, kdo vlastně
pojede.
Na podzim vyjeli také 4 učitelé na zahraniční vzdělávací pobyt – paní
učitelky Šímová, Hradecká a Šilerová odjely do Velké Británie, paní učitelka
Brtnová do Německa. Pobyt trval 2 týdny a součástí byla intenzivní výuka
jazyka.
Poslední součástí projektu byly čtenářské dílny pro žáky a s tím
související nákup knih do tříd. Celkem jsme pořídili téměř 500 nových knih a
věřím, že jsme tím přispěli ke zvýšení zájmu o čtení.
Učitelé českého jazyka na 1. i 2. stupni absolvovali školení k výuce
dílen čtení, byly zpracovány tematické plány pro 2. – 9. ročník, zakoupeny nové
knihy a zřízeny třídní knihovny, bylo odučeno minimálně 10 čtenářských dílen
v ročníku a zpracovány hodnotící zprávy.
Dílny čtení jsou u dětí i učitelů oblíbené, žáci respektují pravidla dílny,
náš cíl přimět děti k větší čtenářské aktivitě, rozvíjet vědomé čtenářství a
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vytvářet kladný vztah k vlastní četbě, či je motivovat pro celoživotní učení se
dařilo u řady dětí naplňovat. V dílnách čtení žáci pravidelně četli souvislé
beletristické texty, přemýšleli, hovořili a psali o nich. Myšlenkový základ práce
pochází z materiálů RWCT, byl však doplňován o další praktické detaily.
V předmětové komisi ČJ řešíme, jak lépe sladit potřebnou četnost čtenářských
dílen s dotací vyučovacích hodin literární výchově na 2. st. ZŠ a se ŠVP a jak
bez velkého a časově náročného přestavování nábytku zajistit klidnou a
důstojnou atmosféru při individuálním čtení a při prezentaci čtenářských reakcí
v kruhu. Věříme, že i toto vyřeší nástavba naší školy a tím bude více prostoru
pro takovéto aktivity.
Tento grant byl také jednorázový.
11. 7. Projekt Výzva 57
Ve stejném období probíhal i tento velmi specifický a krátkodobý grant,
díky němuž jsme získali nové vybavení školní dílny. Žáci obecně chodí velmi
rádi do dílny, ale po nákupu nového vybavení se jejich zájem o tento předmět
ještě zvýšil a je vidět, že pracují s velkou chutí.

11. 8. Projekt Maják
V projektu Maják – síť kolegiální podpory jsme jako partnerská škola
zapojeni od ledna 2017. Tento projekt byl podpořen v rámci operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je rozvoj badatelsky orientované
výuky přírodovědných předmětů se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu
žáků o tyto předměty. Partnerské školy mezi sebou spolupracují a sdílí příklady
dobré praxe formou videí, navazují spolupráci i s okolními školami. V rámci
tohoto projektu realizujeme na škole jeden den v měsíci badatelské odpoledne.
Zveme žáky naší školy a vyučující okolních škol. Termíny badatelských
odpolední uveřejňujeme na webových stránkách školy.
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11. 9. Šablony pro ZŠ Kamenice
Je to zatím náš poslední projekt, do kterého jsme se zapojili od září
2016 a bude trvat do srpna 2018. Jeho hodnota je pro naši školu 1,4 milionů,
finance jsou dány podle počtu žáků. Každá škola si vybírá s předem daných
šablon, které podle svých potřeb různě kombinuje. Tento projekt je zaměřen
zejména na tzv. měkké dovednosti, ne tedy na nákup techniky.
Díky tomuto projektu můžeme financovat školního psychologa,
školního asistenta, vzdělávání učitelů, doučování žáků, tandemovou výuku či
Klub zábavné logiky.
Doučování probíhalo v několika třídách, jednalo se celkem o 9 skupin,
tandemová výuka proběhla mezi 4 učiteli.

12 . Prevence ve škole
Funkci koordinátora prevence negativních jevů vykonává paní učitelka
Věra Brtnová, výchovného poradce paní učitelka Danka Dudková.
Každý školní rok je vypracován minimální preventivní program, kde
plánujeme aktivity týkající se prevence sociálně patologických jevů.
Hodnocení tohoto programu zpracovala Mgr. 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.
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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, odpoledne vystoupil pěvecký sbor pod vedením paní
učitelky Zuzany Štichové.

Učitelé komunikují s rodiči i přes informační systém školy, kde jsou vkládány
různé informace i materiály do výuky.

Při škole pracuje školská rada, která vznikla z voleb v říjnu 2014 a
pracovala ve složení:
zástupci zákonných zástupců – Mgr. Roman Dziadkiewicz
Ing. Markéta Čejnová
zástupci zřizovatele - Ing. Pavel Zítko
Ing. Jana Miklasová
zástupci školy – Mgr. Pavla Veselá
Mgr. Jitka Dvořáková
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14. Prezentace školy
Hlavním zdrojem informací o škole a její činnosti jsou webové stránky
školy. Objevují se zde organizační záležitosti, informace o pořádaných akcích a
aktuality. Rodiče mohou využít elektronické omluvenky, či zaslat e-mailovou
zprávu kterémukoliv učiteli.
Neméně důležitá je také pravidelná dvoustrana naší školy v kamenickém
Zpravodaji, který je zdarma distribuován do všech domácností. I zde se může
veřejnost dočíst o nejnovějších událostech a akcích ve škole. Uveřejňování
článků koordinovala paní učitelka Mgr. Irena Houbová, která pracovala jako
členka redakční rady časopisu. Do Zpravodaje si zvykli pravidelně přispívat
učitelé i žáci naší školy.
Zájemci o dění ve škole mohou hledat informace nejen na našich
webových stránkách www.kameniceskola.cz, ale také na Facebooku, který
spravuje paní učitelka Jana Cerda Csobová.
Informace mohou žáci i jejich rodiče najít také na informačním systému
školy. Každá třída má své stránky, učitelé tam mohou vkládat různé pomocné
materiály do výuky, informace či domácí úkoly.
V letošním školním roce jsme začali pracovat se školním informačním
systémem Škola OnLine, který jsme využívali zejména pro účely evidence ve
školní matrice a tisk vysvědčení. V průběhu roku se s ním začali seznamovat
všichni učitelé, aktivně se zúčastnili školení, zkoušeli zadávat hodnocení do
žákovské knížky, zapisovat učivo i absenci do třídních knih a dělali uzávěrky
svých předmětů i tříd. Jednalo se o zkušební provoz, který v září 2017 vstoupí
naplno do života školy.

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 2016/2017 byla kapacita školní družiny využita žáky z 1.
až 3. tříd. Z kapacitních důvodů nebyli přijati žáci starší (žáci z nižších ročníků
měli při umístění do ŠD přednost). Zapsaní žáci byli rozděleni do 7 družinových
oddělení.
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Umístění ŠD je v přízemí budovy 2. stupně ZŠ s výjimkou šestého a
sedmého oddělení, které jsou z prostorových důvodů umístěny v budově 1.
stupně ZŠ. Jen jedno družinové oddělení mělo pro svou činnost místnost
vyčleněnou pouze pro ŠD a zbylých šest oddělení využívalo kmenové třídy 1.
stupně.
Oddělení ŠD jsou vybavena odpovídajícím nábytkem pro tuto věkovou
skupinu dětí. Družinová oddělení, která využívala pro svou činnost kmenové
třídy 1. stupně, používala standardní vybavení tříd. Třídy byly pro odpolední
činnost ŠD mírně upraveny tak, aby vše vyhovovalo volnočasovým aktivitám
dětí. Všechna družinová oddělení jsou vybavena koberci, hračkami a potřebným
materiálem pro aktivity dětí. V odděleních bylo zmíněné vybavení průběžně
obnovováno a doplňováno. Mimo zmíněné místnosti (herny) využívala ŠD pro
své činnosti školní hřiště, venkovní prostory ZŠ, nově vybudované školní dětské
hřiště vybavené např. houpačkou, pískovištěm, kreslicí tabulí a blízké okolí
v katastru obce Kamenice (les v okolí rybníka, alej k Ringhofferově hrobce,
sportovní hřiště, dětské hřiště v centru obce aj.).
Mezi nejdůležitější cíle zájmového vzdělávání spojeného s prevencí
rizikového chování u dětí a mládeže, bylo vést žáky ke smysluplnému a
aktivnímu využívání volného času. Současně byli žáci vedeni ke vzájemnému
respektu, k základům slušného chování nejenom v dětském kolektivu,
k ekologickému myšlení (třídění odpadu, ochrana přírody…). Vychovatelky
školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, při kterém
využívaly různé formy pravidelných a příležitostných volnočasových aktivit.
Mezi ně patřily kolektivní a společenské hry, rukodělné činnosti, pobyt venku a
vycházky do přírody, sportovní činnosti, vánoční besídky, karneval, výroba
dárků pro maminky, oslavy, zábavné soutěžní odpoledne, výlety atp.
ŠD i v tomto školním roce spolupracovala s komunitním centrem a
dalšími organizacemi při uvolňování žáků na různé zájmové kroužky.

15. 1. Zajímavosti ze ŠD
Novoroční besídky
Jako každý rok, tak i letos se naše družinové děti těšily na Vánoce,
samozřejmě nejvíce na volné dny a dárečky.
I v našich sedmi odděleních školní družiny se vánoční atmosféra plně
projevuje. Nakupujeme pro děti stavebnice, hry, výtvarné potřeby a další dárky,
se kterými si hrají ve škole a také malé dárečky pro domácí potěšení.
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Letošní vánoční besídku vychovatelky uspořádaly jako novoroční
oslavu, jelikož před Vánocemi mají děti besídky třídní i mimoškolní. Na
počátku letošního roku jsme tedy s žáky oslavili příchod nového roku, povídali
jsme si o uplynulých svátcích, o zážitcích z vánočních prázdnin. Připomněli
jsme si i některé vánoční tradice, zazpívali si koledy, rozdali dárečky, které děti
nadšeně rozbalovaly a hrály si s nimi. Na závěr oslavy příchodu nového roku
nechybělo ani malé pohoštění.
(Dagmar Strejcovská, vychovatelka ŠD)
Karneval ve školní družině
Na konci února proběhl v družině karneval. Děti si přinesly z domova své
masky a převlékly se za princezny, víly, kovboje, strašidla, zvířátka nebo
postavy z kreslených seriálů. Nejprve svou masku představily ostatním.
Následovala promenáda masek, kdy se děti z jednotlivých družin navzájem
navštěvovaly a předváděly své masky. V každé družině byl pro děti připraven
pestrý program - různé soutěže, hry s balónky a kdo chtěl, mohl si i zatancovat.
(Š. Sušánková, vychovatelka)
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16. Zájmová činnost
Zpráva o činnosti Komunitního centra při Základní škole v Kamenici
V tomto školním roce připravilo Komunitní centrum velkou nabídku kroužků a
kurzů pro žáky naší školy, pro dospělé a pro předškolní děti.
Pro školní děti:
• Logopedie
• Němčina pro začátečníky pro 5. - 6. třídu, 1 kroužek
• Připrava z matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky pro žáky
7.tříd, 2 kurzy
• Příprava z matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky pro žáky
9. tříd, 2 kurzy
• Pohybové hry pro žáky 2. – 3. tříd, 1 kroužek
• Basketbal pro žáky 4. – 7. tříd, 1 kroužek
• Hudební kurzy - zobcová flétna, soubor zobcových fléten,
a sborový zpěv pro žáky 1. – 9. tříd, kytara
celkem 4 kroužky
• Hudebně dramatický kroužek, 1 kroužek
• Keramický kroužek pro žáky 1. – 9. tříd, 2 kroužky
• Výtvarný kroužek pro žáky 1. – 5. tříd, 1 kroužek
• Základy kresby a malby pro žáky 6. – 9. tříd, 1 kroužek
• Kroužek animování pro žáky 2. – 9. tříd, 1 kroužek
• Kroužek paličkování 1 kroužek
• Kroužek šití a vyšívání, 1 kroužek
• Šachy, 2 kroužky
• Volejbal pro starší žáky, 2 kroužky
• Turistický kroužek pro žáky od 1. - 5. tříd
• Turistický víkendový kroužek pro žáky 3. -9. tříd
• Šikovné ručičky pro 1. - 3. tříd, 2 kroužky
• Kreativní kroužek pro 4. - 9. třídu, 1 kroužek
• Kroužek líčení pro 7. - 9. třídu, 1 kroužek
Pro dospělé:
• Anglický jazyk, 2 kurzy
Pro předškolní děti:
• Logopedie
Kroužky a kurzy vedlo celkem 19 lektorů.
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Z dalších aktivit
Týden her pro prvňáčky
Poslední týden prázdnin před školním rokem 2016/17 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 9 dětí.
Veletrh zájmových činností
První týden v září proběhla prezentace kroužků na Veletrhu zájmových
činností před kulturním domem v Kamenici. Zde jsme nabízeli přehled kroužků
Komunitního centra pro školní rok 2016 - 2017. A připravili jsme zábavné
aktivity, které pomohly dětem se s některými kroužky a lektory seznámit.
Lampiónový průvod
V listopadu 2016 se za pomoci dobrovolníků a dětí ze školy konal již
tradiční lampiónový průvod za pohádkou v zámeckém parku ve Štiříně.
Minivystoupení hudebně dramatického kroužku
Ve čtvrtek 8.6.2017 sehrál hudebně dramatický kroužek pod vedením paní
Šárky Valáškové vystoupení pro rodiče a kamarády. Jednalo se o parodii na
Skautský tábor.
Činnosti v rámci Komunitního centra
V Komunitním centru proběhlo mnoho rukodělných dílniček. V prvním pololetí
školního roku proběhly dvě předvánoční dílničky. Jedna byla „Plstění“ (výroba
přívěsku na klíče), druhá „Vizovické pečivo“ (svícen, postavičky) s paní
učitelkou Krausovou.
Dále proběhly ukázkové keramické dílničky na téma „Jarní zápich“
(tulipán, kočička, srdíčko atd.,) a „Zahradní šnek a letní věneček“.
Akce kroužků sborového zpěvu a flétnového souboru
Flétnový soubor a kroužky sborového zpěvu předvedly v listopadu
vystoupení na akci Vítání občánků ve Štiříně. V čase předvánočním předvedly
své dovednosti při vystoupení na vánočních trzích v Kulturním domě.
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Dále se v březnu hudební kroužky zúčastnily soutěže „Jarní petrklíč“, kde
získaly mnohá ocenění. Předvedly se na červnovém Letním koncertě v naší
škole. Na závěr úspěšného hudebního roku proběhl již 17. ročník Kamenického
pískání, kde účinkovala většina žáků hry na flétnu. Kroužek sborového zpěvu se
se školním rokem rozloučil vystoupením na školní akademii.
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Akce šachového kroužku
Šachový kroužek pořádal v únoru 8.kolo Regionální žákovské ligy
2016/17 v Kulturním domě v Kamenici.
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.
(Za KC vypracovala Daniela Kratochvílová)

17. Kontroly ve škole
17.1. Česká školní inspekce
V letošním školním roce neproběhla žádná kontrola České školní
inspekce.
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.
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2. Peníze z rozpočtu obce – jsou určeny pro provoz školy a roční vyúčtování
je uvedeno v příloze – Zpráva o hospodaření školy v roce 2016.

______________________________
ředitelka školy
V Kamenici 20. srpna 2017
Zpracovali:
Mgr. Pavlína Tolarová
Mgr.Věra Brtnová
Mgr. Danka Dudková
Mgr. Jitka Dvořáková
Bc. Jiřina Procházková
a kolektiv pedagogů ZŠ Kamenice
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Příloha číslo 1
Hodnocení minimálního preventivního programu
školní rok 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 se Minimální preventivní program
zaměřil na žáky I. a II. stupně a byl pokračováním preventivního programu
z roku 2015/2016. Navazoval plynule svými aktivitami, cíle byly určeny tak,
aby na sebe mohly navazovat v následujícím roce, aby bylo dosaženo maximální
efektivity působení na žáky školy, a to od prvního do devátého ročníku.
Každoročně je cílem našeho preventivního programu, aby přicházeli
žáci každodenně do bezpečného prostředí. Vedeme žáky k vzájemné
ohleduplnosti, respektu, kritickému přístupu k důsledkům negativního chování.
Aktivity, které vedou žáky k rozvoji těchto dovedností a schopností, jsou
obsaženy a naplňovány v Minimálním preventivním programu.
Osobnostní a sociální výchova je základem výchovy od 1. do 9.tříd.
Každý týden se žáci pravidelně setkávají při třídnických hodinách, kde se
formou sociálních her učí komunikovat, umět vyjádřit svůj názor, ale také
respektovat názor spolužáka či spolužačky. V těchto hodinách mohou třídní
učitelé nahlédnout do kolektivu a pomoci vytvářet třídní pravidla chování, lépe
zhodnotit fungování vztahů ve třídě.
Hodiny občanské nauky a také již zmíněné třídnické hodiny
přispívají k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého dítěte.
V letošním roce jsme pokračovali v programu spolupráce prvních a
devátých tříd. Náplní je vzájemná pomoc v průběhu vyučování, vytvoření řady
společných aktivit. Tyto činnosti významně přispívají k osobnostně – sociálnímu
rozvoji našich žáků. Mezi nejvíce úspěšné akce patřilo vytváření masek
k příležitosti svátku Halloween, připomenutí zvyku čertů a tzv. pasování na
čtenáře, které proběhlo v duchu krále a jeho družiny. Prvňáčkové obdrželi
krásnou pamětní knihu, listinu a král je symbolicky pasoval na čtenáře.
Další aktivitou, ve které naše škola pokračovala, byla práce školního
parlamentu. Zástupci každé třídy se pravidelně scházeli a řešili společně aktuální
témata ve škole, tento rok byl pro ně prvním rokem spolupráce se zástupci
vedení školy, školní jídelny či technického zázemí. Pomocí školního parlamentu
se žáci učí komunikace nejen mezi sebou napříč ročníky, ale také s dospělými,
mají možnost vidět a porovnávat věci i z pohledu druhé strany, tolerovat názory
svých vrstevníků a dospělých.
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I když se snažíme působit na děti profesionálně, není v našich silách
preventivně zabránit nevhodnému chování u všech žáků a žákyň. Pak
přistupujeme k represivním opatřením.
I tento školní rok jsme řešili drobné prohřešky v podobě podezřelých
absencí. Účastnila jsem se dvou jednání s rodiči žáka osmé třídy. Byli pozváni
oba rodiče, neboť jsme měli podezření na vyhýbání se školní docházce bez
vědomí rodičů a zanedbávání školních povinností spolu s kouřením. Na schůzce
se přesně dohodla pravidla, která měla být dodržována oboustranně. Nicméně ze
strany rodičů byla zjištěna až příliš velká benevolence a tolerance. Na druhou
domluvenou schůzku přišel již jen otec, k výraznému zlepšení chování chlapce
však nedošlo. Z rozhovoru bylo patrné, že rodiče nejsou ve výchově důslední.
Náznaky šikany jsme řešili ihned, takže k rozvoji skutečné šikany
nedošlo. Stejně rychle a hned v zárodku řešíme i drobné hádky a nesrovnalosti
mezi dětmi, zde vidíme velký význam třídnických hodin. Výhodou je také
schránka důvěry ve škole. Její pomocí se dozvíme některé rozpory již na samém
začátku. Je nutno také zmínit úzkou spolupráci s výchovnou poradkyní naší
školy.
Pozitivně hodnotíme především mapování vztahů ve třídách
prostřednictvím třídnických hodin. Naopak práci nám ztěžuje špatná spolupráce
a nezájem některých rodičů nejproblémovějších žáků při jejich nedostatečných
studijních výsledcích nebo neadekvátním chování.
Řešení těchto problémů také znesnadňuje nedostatek kompetencí
pedagogických pracovníků a malá pravomoc při řešení problémů, nepropojenost
jednotlivých institucí, pomalá zpětná vazba z těchto institucí.
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Nejdůležitější aktivity z oblasti prevence pro žáky ZŠ Kamenice ve školním
roce 2016/2017
Název
Jablkový den
Čertovský den

Divadelní
představení
Čtení s rodiči
Divadelní
představení Na
kouzelném
paloučku
Velikonoční dílny
Hadi
Kouzelný semafor
Čistý Ladův kraj
Čarodejné
vyučování
Pasování na
čtenáře
Sportovní den

Dravci
Ovoce zelenina
Divadelní
představení
Divadelní
představení
Plavecký výcvik
Vánoční besídka
Divadelní
představení
Divadelní
představení
O čertech

Zaměření
Sociální a
osobnostní
dovednosti
Spolupráce
prvních a devátých
tříd
Sociální a
osobnostní
dovednosti
Návštěva rodičů
Sociální a
osobnostní
dovednosti

Termín
říjen

Tradice, zvyky
Vzdělávací
program EVVO
Dopravní výchova
Osobnostní a
sociální dovednosti
Výchovněvzdělávací
program EVVO
Spolupráce
1.+9.ročníku
Výchovněvzdělávací
program EVVO
Vzdělávací
program
Projekt EU,
skupinová práce
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a

duben
duben

Ročník
I.ročník

říjen

prosinec
únor - červen
březen

březen
duben
duben
červen
červen
červen
červen
říjen
listopad
I.pololetí
prosinec
leden
únor
prosinec

II.ročník

94

Bruslení
Divadelní
představení
Pohádkový
semafor
Policie ČR
Úklid Ladova kraje
Hadi – Den země
Školní výlet
Plavání
Divadelní
představení
Cesta do pravěku
Divadelní
představení
Divadelní
představení
Planetárium Praha
Policie ČR
Ladův kraj
Den Země
Policejní muzeum
Panská skála
Divadelní
představení
Husitské dny
Dravci
Divadelní
představení
Ach ta mládež
Strašidelný den
Beseda s policií
ČR
Úklid Ladova kraje
Turnaj ve vybíjené

sociální dovednosti
Osobnostní
únor
dovednosti
Osobnostní a
březen
sociální dovednosti
Dopravní výchova březen
Bezpečnost dětí
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobností a
sociální rozvoj
Osobnostní rozvoj
Osobnostní a
sociální dovednosti
Skupinová práce
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Vesmír kolem nás
Beseda –
bezpečnost dětí
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Dopravní výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální výchova
Tradice
Osobnostní a
sociální výchova
Osobnostní a
sociální dovednosti

březen
duben
duben
květen
září - leden
říjen

III.ročník

říjen
listopad
prosinec
březen
březen
duben
duben
březen
červen
červen
červen
červen
říjen

Osobnostní a
listopad
sociální dovednosti
tradice
listopad
Bezpečnost dětí
březen
Osobnostní a
duben
sociální dovednosti
Osobnostní
duben
dovednosti,

IV.ročník
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Den Země
Husitské dny
Školní výlet
Dravci
Divadelní
představení
Divadelní
představení
Normální je
nekouřit
IQ Park
Ladův kraj
Den Země
ČOVBenešov
Školní výlet
Sportovní den

sportovní výchova
Osobnostní a
sociální dovednosti
Tradice,
osobnostní rozvoj
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní rozvoj

duben
červen
červen
červen
říjen

Osobnostní a
listopad
sociální dovednosti
Etická výchova
leden
Výchovně –
vzdělávací
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Etická výchova
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální výchova

březen
duben
duben
duben
červen
červen
VI.Ročník

Divadelní
představení
Moderní je
nekouřit
Divadelní
představení
Protidrogový vlak
Šikana
Divadelní
představení
IQ Landia
Divadelní
představení
Den Země
Ladův kraj
Já a moje já

Osobnostní a
říjen
sociální dovednosti
Prevence kouření
leden
Osobnostní a
sociální dovednosti
Prevence užívání
návykových látek
Minimální
prevence
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní
dovednosti

leden
prosinec
leden
únor
březen
březen
duben
duben
květen
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Den dětí
Dravci
Divadelní
představení
Protidrogový vlak

Šikana
Kulturní pořad
Klášter Milevsko
Lyžařský kurz

Jsi online

Ladův kraj
Den Země
Dravci
|Přátelství a láska
Divadelní
představení
Divadelní
představení
Láska, sex,
přátelství

Divadelní
představení
Technická dílna
Body exhibition
Ladův kraj

Osobnostní a
červen
sociální dovednosti
Osobnostní a
červen
sociální dovednosti
Osobnostní rozvoj červen

Osobnostní a
sociální
dovednosti,
prevence
Prevence šikany a
trestné činnosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sportovní
dovednosti
Osobnostní a
sociální
dovednosti,
jazykové
dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti

prosinec

Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální
dovednosti,
prevence
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a

leden

VII.ročník

leden
leden
březen
březen
květen

duben
duben
červen

leden
únor
březen

březen
duben
duben
duben

VIII.ročník
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Ladův kraj
Den Země.

Zrdavotnícký kurz
Školní výlet
Dravci
Příběh železné
opony
Protidrogový vlak
AIDS
Divadelní
představení
Strojmetal
Divadelní
představení
Nadílka –
patronace
9.ročníků
Protidrogový vlak
Židovské muzeum

Lidice
Ladův kraj
Síla lidskosti
Den Země
Ladův kraj
Divadelní
představení
Školní výlet

sociální
dovednosti,
komunikace
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální
dovednosti,
ekologie
Komunikace
komunikace
Osobnostní a
sociální dovednosti

duben
duben

červen
červen
červen

Osobnostní a
sociální dovednosti
Minimální
prevence
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti

listopad

prevence
Osobnostní a
sociální
dovednosti,
prevence
Osobnostní a
sociální
dovednosti, tradice
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální dovednosti
Osobnostní a
sociální

prosinec
březen

prosinec
leden
leden
leden
únor
prosinec

březen

duben
březen
duben
duben
květen
červen

IX.ročník
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Na pravdě záleží
Pasování na
čtenáře
Dravci

dovednosti,
komunikace
Mediální
vzdělávání
Spolupráce
1.+9.ročníku
Osobnostní vývoj

červen
červen
červen

Kromě tohoto výčtu akcí pořádaných k utužení kolektivu, k prevenci
všech patologických jevů se všechny třídy v průběhu roku zúčastnily řady
kulturních akcí. Snažíme se vést žáky k zodpovědnosti za své vlastní chování,
slušnému chování a rozpoznání společností netolerovaného jednání.
Je třeba ještě dodat, že stálým učením neprocházejí pouze žáci, ale
všichni učitelé se také stále vzdělávají. Vzdělávají se nejen v oblasti svých
oborů, ale zejména v oblasti osobnostní a sociální výchovy, v oblasti řešení
problémů ve třídě.

V Kamenici, 29.6.2017
Zpracovala Mgr. Věra Brtnová, metodička minimální prevence
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Příloha č. 2
Výroční zpráva EVVO 2016 – 2017
EVVO je výchovou k ochraně životního prostředí. Má vést žáky
k pochopení složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k odpovědnosti za
jednání společnosti i každého jedince a aktivní účasti na ochraně a utváření
prostředí.
Environmentální výchova se jako průřezové téma prolíná do většiny
předmětů na I. a II. stupni.
EVVO ve výuce, projekty a projektové vyučování
V letošním školním roce proběhl na prvním i druhém stupni
projektový den Den Země. V knihovně se konal poutavý program „Hadi“ pro
žáky 1. a 2. ročníků. Třídy 3.A, 3.B a 4.B čistily studánky u rybníků
v Kamenici. Děvčata vyráběla z vařeček, vlny a látek Studánkové víly a chlapci
vystřihovali z papíru klíče k otvírání studánek. Pak se celá třída 3.A vydala na
pěší výlet v okolí Kamenice. Cesta směřovala k potůčku, který je přítokem
Struhařovského rybníka.
Za poznáváním blízkého okolí se vydali žáci 3.C – Lesní stezka, 4.A
– Vlčí jámy, 4.C – Cesta proti potůčku. Zajímavý program „Od věku sloužím
člověku“ absolvovaly třídy 5.A, 5.B, a 6.C v Národním zemědělském muzeu
v Praze. Během komentované prohlídky, která se týkala obalů potravin, děti
vyplňovaly pracovní listy o historii, vlastnostech, používání a recyklaci obalů.
Také žáci na II. stupni absolvovali řadu zajímavých programů
s ekologickou a environmentální tematikou.
V rámci tématu „Odpady a my“ děti ze tříd 6.A a 6.B navštívily novou Čistírnu
odpadních vod Benešov. Viděly moderní způsob řízení ČOV, absolvovaly
komentovanou prohlídku v hale a ve venkovním provozu. Žáci tříd 7.A a 7.B
navštívili unikátní expozici Včelí svět v Hulicích. Viděli makety včelích úlů,
které představují život včel v jednotlivých ročních obdobích, prošli včelím úlem
s obřími plástvemi, na dotykových monitorech si prohlédli anatomii včely a
zahráli kvíz ze života včel. Domů si každý odvezl vlastnoručně vyrobenou
svíčku z voňavého včelího vosku. Při zpáteční cestě se zastavili v kilometr
vzdáleném Vodním domě.
Vztahy člověka k životnímu prostředí se zabývali žáci 8. ročníku.
Ve středisku HZS Středočeského kraje se žáci 8.B dozvěděli, jak se zdejší
laboratoř podílí na likvidaci mimořádných událostí, které mohou ohrožovat
člověka i přírodu.
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Přednášku o větrných a vodních elektrárnách absolvovali žáci 8.A.
Žáci devátých tříd byli na exkurzi v Auto Škoda. Nejdříve si prohlédli muzeum,
kde shlédli krátký dokument o historii automobilky. Pak je průvodci provedli
provozem továrny a seznámili s nejnovějším modelem auta.
Při zajišťování akcí se zaměřujeme na prostředí školy a obce,
spolupracujeme s obecním úřadem, místními organizacemi i obyvateli.
Zapojení do Mezinárodního programu EKOŠKOLA
Pátým rokem jsme zapojeni do Mezinárodního programu Ekoškola. V
ČR koordinuje tento program vzdělávací centrum TEREZA. V rámci plnění
programu se snažíme stále vylepšovat prostředí školy, snižovat ekologický
dopad školy na životní prostředí, ušetřit energie a získávat finance na realizaci
školních projektů. Cílem tohoto programu je především vedení žáků k aktivnímu
zapojování do života školy a zlepšování spolupráce žáků, pedagogů i ostatních
zaměstnanců školy.
V rámci programu Ekoškola pracuje na škole žákovský Ekotým, který
se pravidelně schází. Složení ekotýmu se v letošním školním roce opět
pozměnilo. Členkami jsou Magda Tomanová 8. B, ze 7. A je to Julie
Štěpánková, Dominika Škobisová, Katka Šiková a Agáta Lázeňská, Wichtreiová
Hana ze 6.B. Mezi nejmladší členky patří Ema Lázeňská 4. C, Josefína
Dudková a Marta Kudrnáčová z 3.A.
V rámci zapojení do různých projektů se nám občas podaří sehnat i menší
finanční prostředky. Důležité je, že se na schůzkách scházíme dobrovolně,
vzájemně se poznáváme, učíme se spolupracovat a využívat nové nápady.
Činnost Ekotýmu:
1. Organizace sběru papíru ze tříd a kabinetů učitelů.
2. Třídění drobného elektrozařízení, baterií, nově vysloužilých svítidel.
3. Péče o rostliny ve škole.
4. Adopce živočicha ze záchranné stanice ve Vlašimi.
5. Zřízením ZOO koutku jsme si přinesli část přírody do učebny a oživili tak
celkovou atmosféru výuky přírodopisu.
6. Spolupráce s dětmi z družiny.
7. Akce Šetříme utěrkami na WC.
Třídění odpadu
Přílohou našeho školního plánu EVVO je Ekokodex naší školy.
Zahrnuje správné třídění odpadu, šetření energií a správné chování k rostlinám.
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Na chodbách máme nádoby na plasty a papír, v každé učebně i kabinetu koš na
papír. Ve vestibulu školy se nachází dva červené kontejnery na sběr drobného
elektrozařízení, sběrová krabice na baterie a vysloužilé žárovky. Před školou
máme tři venkovní kontejnery na papír, plasty a směsný odpad. Navíc škola
pořádá dvakrát ročně dny sběrového papíru.
S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou
k ochraně životního prostředí, navíc získáváme body, za které můžeme dětem
pořídit drobné pomůcky a dárky.
Vzdělávací akce v oblasti EVVO
Jak se učit o neživé přírodě je praktický seminář didaktického centra geologie
Muzeum Říčany pro koordinátora EVVO.
Dravci Zayferus. Obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků
Zayferus připravila krásný program pro žáky naší školy. Vše proběhlo na
velkém hřišti. Viděli jsme ohrožené druhy dravců v letu i při lovu. Děti si i
zasoutěžily a výherci získali krásný kalendář s dravci, pexeso a vstupenky do
zámku v Lednici. Určitě největším zážitkem pro děti byla možnost zavolat si
dravce na ruku.

Medializace EVVO
Nástěnka EVVO na chodbě u knihovny slouží k nejnovějším aktualitám a dění
v této oblasti.
Zpravodaj - krátké zprávy do obecního časopisu
Internetové stránky školy.
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