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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 
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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 

 

 

Školská rada 

za zřizovatele PharmDr. Štěpán Růžička 

 Mgr. Stanislava Bartová 

za zákonné zástupce Miroslava Adamcová - předsedkyně 

 Ing. Lucie Ševčíková 

za pedagogické pracovníky Ing. Markéta Čejnová 

 Ing. Miroslava Bažata  

 

 

e-mail: info@kameniceskola.cz 

webové stránky: www.kameniceskola.cz 

  

mailto:info@kameniceskola.cz
http://www.kameniceskola.cz/
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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. V minulých letech se stalo, že jsme mohli přijímat pouze děti 

s trvalým bydlištěm v Kamenici.  

V posledních období se naše škola výrazně rozrostla, v okolí vznikly menší školy a 

sousední obci Sulice se podařilo vybudovat devítiletou školu. Tím se problém 

s nedostatkem míst v okolí vyřešil a nyní už můžeme přijímat žáky téměř bez omezení. 

Vyšší ročníky jsou sice stále hodně plné, průměrný počet žáků ve třídách na 2. stupni 

je 24, ale na 1. stupni je již situace výrazně lepší, zde je průměr žáků ve třídách 21.  

Škola byla výrazně zvětšena, čímž jsme získali velkorysé prostory. Náš zřizovatel, obec 

Kamenice, v posledních letech realizoval rozsáhlou přestavbu školy. Získali jsme 

6 krásných nových učeben, které jsou naší chloubou, velkou modernizovanou jídelnu 

a nadstandardní tělocvičnu, jejíž plocha je téměř 600 m2. Došlo ke zvětšení prostoru 

šaten, žáci mají k dispozici uzamykatelné skříňky, učitelé získali pracovní prostor 

v podobě velké sborovny. 

Letos probíhaly poslední stavební úpravy, byl vyměněn vstupní portál školy a nad 

vchodem postupně vzniká relaxační zóna pro žáky. V průběhu školního roku byla 

dokončena rekonstrukce 7 odborných učeben – fyzika, přírodopis, informatika, 

2 učebny jazyků, chemie a dílny, vše z projektu IROP.  

Škola je úspěšným žadatelem o dotace z ESF a státního rozpočtu. Všechny projekty 

jsou popsány v kapitole 11. Evropské granty a projekty.  

Organizujeme velké množství akcí, zúčastňujeme se různých soutěží, žáci jezdí na 

exkurze, plní drobné i větší projekty, vše je podrobněji popsáno v následujících 

kapitolách.  
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3. Mimořádný stav 

Letošní školní rok byl mimořádný. Z důvodu epidemie Covid 19 byly školy v celé ČR 

od 11. března uzavřeny s tím, že nebylo jasné na jak dlouho. Hned v prvních dnech 

jsme se snažili zorientovat v nové situaci, veškerou práci žákům jsme zadávali do 

Školy OnLine. Brzy bylo jasné, že školy budou uzavřeny déle, proto jsme vsadili na 

využití Office 365, který je pro školu zdarma a který zatím využívali pouze učitelé a 

žáci, kteří měli Informatiku. Všichni žáci dostali přístup a postupně začali učitelé 

využívat aplikaci TEAMS pro on-line hodiny.  

Na konci května, když byly školy částečně a v omezeném provozu otevřeny, 

nastoupilo k dobrovolné výuce ve škole 130 žáků 1. stupně (asi 40 %). Zabezpečovali 

jsme tedy výuku pro ně a zároveň pro zbylé žáky, kteří zůstali doma. Pro učitele to 

bylo velmi náročné, ale vše se nám podařilo zorganizovat.  

Pro žáky 9. tříd, kteří mohli nastoupit do školy od 1. 6., jsme uspořádali přípravu na 

přijímací zkoušky a tzv. přijímačky na nečisto, kde jsme simulovali reálné přijímací 

zkoušky. Žáci to vzali velmi zodpovědně a poctivě se připravovali.  

Žáci zbylých ročníků 2. stupně mohli do školy přijít 8. 6., i když jen v podobě 

konzultací.  

Celá škola se sešla ve svých třídách až v den předání vysvědčení, což bylo 

26. června, kdy byl školní rok ukončen. 

Pro nás, učitele, měla celá tato krize jedno velké poučení – více se žáky využívat 

Školu OnLine i Office 365, včetně aplikace TEAMS, abychom byli lépe připraveni na 

případnou výuku on-line.  

 

4. Personální údaje 

4.1. Pedagogičtí pracovníci 

V letošním školním roce ve škole pracovalo 42 učitelů, 8 vychovatelek školní družiny 

a 8 asistentek pedagoga. 

Součástí pedagogického sboru je školní psycholožka Mgr. Naděžda Landová 

a speciální pedagožka Mgr. Dagmar Ördögová. Jejich služby pravidelně využívají 

žáci, rodiče, učitelé i celé třídní kolektivy. Paní Ördögová vede mimo jiné předmět 

speciální péče, který navštěvují žáci s doporučením pedagogicko-psychologické 

poradny. 

Přehled všech zaměstnanců školy je uveden v následujících tabulkách. 
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 Pedagogičtí pracovníci pozice učí ve šk. roce aprobace 

1 Bažata Miroslava Ing. učitelka M, Inf, Vv VŠ 

2 Cerda 

Csobová  

Jana Ing. TU 6. A M, Fy, Inf VŠ + pedagogika 

3 Čejnová Markéta Ing. TU 5. B 1. st, Rj VŠ + studující 

4 Degraux Arnaud BSC.  Aj VŠ 

5 Dudková  Danka Mgr. TU 9. A Čj, Vo, Etv Čj, pedagogika 

6 Dvořáková  Jitka Mgr. TU 6. C Př, Vv Př 

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

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

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

10 Hradecká Lenka Mgr. TU 9. B Aj, Vo, Př, Vv Bi, Rv, Aj 

11 Hrubiznová Miloslava Mgr. TU 4. C 1. st. 1. st. 

12 Hynková             

potom MD 

Šárka Mgr. TU 2. A 1. 

pololetí 

1. st. 1. st. 

 Růžičková Eva Mgr. TU 2. A 2. 

pololetí 

1.st. Čj 

13 Hůlková Zuzana Mgr. TU 2. B 1. st. 1. st. 

14 Iltisová  Zuzana Ing TU 7. C M, Dí VŠ 

15 Jandová Eva Mgr. učitelka Tv Tv 

16 Jarolímová Věra Mgr. učitelka Nj Nj 

17 Ježová Pavla  TU 7. A Čj, Svp, Vv, Pv studující VŠ 

18 Kočí Miloslav  učitel Hv SŠ 

19 Kremlová  Lenka Mgr. TU 1. A 1. st. 1. st. 

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

21 Mašková Hedvika Mgr. TU 4. B 1. st. 1. st. 

22 Matoušková Lenka Mgr. TU 1. C 1. st.  Čj 
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 Vychovatelky ŠD    

1 Gallusová Hana  vychovatelka 

2 Gallusová  Blanka  vychovatelka 

23 Miklas Karel Mgr. učitel Tv Tv 

24 Němcová Adriana Mgr. učitelka Ch, Fy Ch, Fy 

25 Peštová Adéla Mgr. učitelka Z, Vo Z, Vo 

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

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

28 Pospíšilová Eliška Mgr. učitelka Vv Vv 

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

30 Salačová Helena Mgr. TU 2. B 1. st, Rj 1. st., Rj 

31 Schwabiková Kateřina Mgr. TU 6. B D, Čj, Vo, Vv D, Vo 

32 Stehlíková Alena Mgr. učitelka Aj, Vl/Př Aj 

33 Sukupová Alena Mgr. učitelka Aj, Nj, Hv Př, Hv 

34 Sváčková  Olga Mgr. TU 45A 1. st, Rj 1. st., Rj 

35 Šilerová Kamila Mgr. učitelka Aj, 1. st. 1. st., Aj 

36 Šímová Květa Mgr. učitelka Inf, Aj 1. st., Aj 

37 Tolarová Pavlína Mgr. ředitelka M M, Zt 

38 Trtíková Andrea Ba. učitelka Aj VŠ 

39 Turková  Lenka Mgr. TU 1. B 1. st. 1. st. 

40 Vítová Drahoslava  TU 8. A Tv, Z, M,  studující VŠ 

41 Vogeltanzová Lara Mgr. TU 2. C 1. st. 1. st. 

42 Zítková Jana Mgr. TU 23 C 1.st. 1. st, spec. ped.  

 Landová Naděžda Mgr. psycholog  VŠ psychologie 

 Ördögová Dagmar Mgr. spec. 

ped. 

 VŠ speciální 

pedagogika 
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3 Hollerová Kamila  vychovatelka 

4 Procházková  Jiřina Bc. vedoucí vychovatelka 

5 Márovcová Šárka PhDr. vychovatelka 

6 Mrázková Markéta  vychovatelka 

7 Strejcovská Dagmar Mgr. vychovatelka 

8 Sušánková Šárka Ing. vychovatelka 

 

 Asistenti pedagoga    

1 Bártová Markéta  asistentka pedagoga v 5. A 

2 Gallusová Hana  asistentka pedagoga v 5.B 

2 Hladíková Lucie  asistentka pedagoga v 8. A 

3 Hrubá Blanka  asistentka pedagoga v 1.B a 

3.C 

5 Márovcová  Šárka PhDr. asistentka pedagoga v 9. A 

6 Mrázková Markéta  asistentka pedagoga ve 4. C 

7 Otáhalová Marta Mgr. asistentka pedagoga ve 3. A 

8 Volfová Helena  asistentka pedagoga ve 4. A 

 

4.2. Provozní zaměstnanci 

Provoz školy zabezpečuje celkem 12 provozních zaměstnanců: ekonom, 

hospodářka, školník, vrátná a 8 uklízeček (většina na zkrácený pracovní úvazek). 

 Provozní zaměstnanci  

1 Přibyl  Jiří školník 

2 Čalounová Miroslava uklízečka 

3 Černá Zuzana uklízečka 

4 Kučerová Ivana uklízečka 

5 Podlipná  Venuše uklízečka 
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4.3. Školní jídelna 

Součástí školy je školní jídelna, která pracuje pod vedením paní Ivany Urbancové. 

Hlavní kuchařkou je paní Marie Doležalová, provoz zajišťuje ještě dalších 

9 pomocných kuchařek.  

Školní kuchyně vaří také pro MŠ Kamenice, MŠ Kostelec, MŠ Řehenice, MŠ Pohoří a 

cizí strávníky. 

 Zaměstnaci ŠJ    

1 Urbancová Ivana  vedoucí jídelny 

2 Doležalová  Marie   hlavní kuchařka 

3 Babánková  Jana   pomocná kuchařka 

4 Hanibalová Jindřiška  pomocná kuchařka 

5 Kanisová Jindřiška  pomocná kuchařka 

6 Hnátková Marcela   pomocná kuchařka 

7 Pospíšilová Jitka  pomocná kuchařka 

8 Štěpánková Dagmar  pomocná kuchařka 

9 Malá Jaroslava   pomocná kuchařka 

10 Nováková  Marie   pomocná kuchařka 

11 Zoulová  Jana   pomocná kuchařka 

 

6 Tomanová Markéta uklízečka 

7 Přibylová Kateřina uklízečka 

8 Mašková Monika uklízečka 

9 Zápotocká Vladimíra uklízečka 

10 Wiedemann  Jiří ekonom 

11 Wiedemannová  Jana THP 

12 Kopecká Růžena vrátná 
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4.4. Členění učitelů podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 30 let 0 1 1 2% 

31 - 40 let 1 4 5 12% 

41 - 50 let 1 19 20 47% 

51 - 60 let 0 11 11 26% 

61 a více let 1 5 6 14% 

celkem 3 39 42  

% 7 % 93 %   

 

Průměrný věk učitelů na naší škole je 47 let. 

 

4.5. Kvalifikovanost pedagogů 

Ve škole pracuje 42 učitelů a 8 vychovatelek. Celkem 35 učitelů má příslušnou 

kvalifikaci – VŠ pedagogickou nebo jinou VŠ + příslušné pedagogické vzdělání. 

Většina učitelů, kterým kvalifikace chybí, studují vysokou školu, případně si doplňují 

pedagogické vzdělání. 

Výchovnou poradkyní je Mgr. Danka Dudková, která dokončila studia výchovného 

poradenství. Ředitelka školy paní Pavlína Tolarová absolvovala funkční studium pro 

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

metodik prevence je pro letošní školní rok Mgr. Eva Jandová, která dokončuje 

specializační studium. Na odborných pozicích ještě pracuje paní Květa Šímová, která 

vystudovala specializační vzdělávání pro koordinátory ICT a specializační vzdělávání 

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

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

příslušnou kvalifikaci. Nově jsme letos zavedli funkci koordinátora pro nadané žáky, 

čemuž se věnuje Mgr. Jana Zítková, která je kvalifikovaná pro speciální pedagogiku. 

Vedoucí školní družiny paní Jiřina Procházková má rovněž vysokoškolské vzdělání – 

obor vychovatelství.  
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5. Vzdělávací program školy 

Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu „Přes kameny ke hvězdám III“, 

který byl revidován, zejména z důvodu změn ve výuce druhého cizího jazyka. Podle 

tohoto programu vyučujeme od 1. září 2016.  

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 osmých a devátých třídách se žáci učili německy nebo rusky, v sedmých třídách si 

žáci zvolili němčinu, ruštinu nebo francouzštinu. Největší zájem bývá zpravidla o jazyk 

německý, proto bývají otevřeny 2 – 3 skupiny v každém ročníku. 

Ve výuce dochází také k dělení tříd do různých skupin, dělení se nejčastěji využívá při 

výuce cizího jazyka (ve všech ročnících na 1. i 2. stupni), tělesné výchovy, pracovní 

výchovy a informatiky. Děleny byly letos i hodiny českého jazyka a matematiky ve 

třídě 6. B a 6. C z důvodu velkého počtu dětí ve třídě. 

 

5.1. Asistenti pedagoga 

Na naší škole pracovalo v tomto školním roce celkem 8 asistentek pedagoga. 

Všechny asistentky byly přiděleny přímo určitým žákům na základě doporučení 

pedagogicko – psychologické poradny.  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. 
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6. Počty žáků 

Základní škola Kamenice poskytuje základní vzdělání pro žáky od 1. do 9. 

postupného ročníku. K 31. březnu 2020 navštěvovalo naši školu 558 žáků. Škola měla 

celkem 25 tříd a 8 oddělení školní družiny.  

Od první do sedmé třídy máme tři paralelní třídy, osmá a devátá mají pouze dvě 

třídy. 

Na 1. stupni je ve třídách průměrný počet 21 žáků, na 2. stupni je to 24 žáků. Jsou 

však i třídy, kde je 29 žáků. Trend přeplněných tříd se postupně zlepšuje, což je pro 

žáky i učitele velmi pozitivní.  

 

6.1. Vývoj počtu žáků v posledních letech 

 

Školní rok počet žáků na 1. st. počet žáků na 2. st. celkem 

2010/2011 297 182 479 

2011/2012 309 197 506 

2012/2013 304 229 533 

2013/2014 308 243 551 

2014/2015 333 236 569 

2015/2016 347 236 583 

2016/2017 335 216 551 

2017/2018 342 220 562 

2018/2019 337 219 556 

2019/2020 319 239 558 
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6.2. Třídy a žáci podle ročníků k 31.3.2019 

 

ročník počet tříd počet žáků 

1 3 59 

2 3 67 

3 3 59 

4 3 68 

5 3 65 

6 3 81 

7 3 60 

8 2 49 

9 2 50 
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6.3. Žáci přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 

Letos byl zápis velmi netradiční z důvodu zavřených škol. Nové situaci jsme museli 

přizpůsobit i zápis, který jsme uspořádali on-line. Nemohli jsme se tak potkat s dětmi 

ani jejich rodiči, což nebylo úplně ideální. Bohužel musel být zrušen i den otevřených 

dveří, který nejčastěji využívají právě rodiče budoucích prvňáků. Pokud měl někdo 

zájem a do školy se chtěl podívat i tak, vždy jsme našli cestu, jak to zájemcům 

umožnit.  

Zábavné odpoledne pro předškoláky jsme už ale uskutečnit nemohli, stejně jako 

návštěvu dětí z mateřských školek. Děti se tak úplně poprvé podívají do školy až při 

nástupu 1. září. 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů 

3 62 11 

 

V letošním školním roce znovu otevíráme tři první třídy. Ve třech třídách budou počty 

kolem 21 žáků, výuka tak bude výrazně příjemnější a efektivnější.  

 

6.4. Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 

V červnu 2020 ukončilo školní docházku 51 žáků 9. ročníků. Všichni byli umístěni na 

základě přijímacích zkoušek, pohovorů nebo bez nich. Osm žáků z nižších ročníků 

bylo přijato na víceletá gymnázia.  

 

víceletá gymnázia z 5. ročníku víceletá gymnázia ze 7. ročníku 

5. ABC – 2 žáci – to jsou 3 % 7. ABC – 3 žáci – to je 5 % 

 

SŠ a SOU z 9. ročníku  

Gymnázium 4 žáci 

Ekonomická lycea a obchodní akademie  9 žáků 

Umělecké školy, školy s talentovými zkouškami 5 žáků 

Střední odborné školy 23 žáků 

Střední odborné učiliště 10 žáků 
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7. Hodnocení žáků 

7.1. Celkové hodnocení žáků – prospěch 

 

třída 
prospěli s 

vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

průměr 

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

1.A 20 20     1,00 1,01 

1.B 19 19     1,00 1,01 

1.C 19 19 1 1   1,00 1,01 

2.A 23 23     1,04 1,01 

2.B 22 22     1,03 1,03 

2.C 22 22     1,07 1 

3.A 19 18 1 1   1,11 1,08 

3.B 19 19 2 2   1,22 1,18 

3.C 15 18 4   1 1,24 1,17 

4.A 16 21 6 1   1,24 1,1 

4.B 19 22 5 2   1,27 1,12 

4.C 16 21 7 2   1,32 1,17 

5.A 17 23 7 1   1,29 1,17 

5.B 11 14 10 7   1,5 1,37 

5.C 16 18 3 1 1  1,14 1,14 

6.A 14 20 10 5 1  1,49 1,25 

6.B 19 21 8 6   1,39 1,2 

6.C 19 23 10 6   1,51 1,27 

7.A 6 13 15 9   1,67 1,36 

7.B 4 8 15 9   1,87 1,53 
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7.C 6 8 13 11   1,93 1,68 

8.A 6 9 17 14 2 2 1,9 1,64 

8.B 3 4 19 18 2  1,97 1,7 

9.A 11 13 13 12   1,72 1,52 

9.B 8 12 17 14   1,8 1,53 

celke

m 
369 430 183 122 6 3 

1,4 1,25 

 

Ve 2. pololetí byly výsledky velmi ovlivněny zavřenými školami. Dle pokynů MŠMT byla 

kritéria pro hodnocení jiná než v obvyklém školním roce. 

Hodnocení ve 2. pololetí vycházelo: 

 Získané hodnocení z doby osobní přítomnosti žáků ve škole – tedy do 10. 

března 2020. 

 Podpůrně také z podkladů získaných z dálkové výuky, pokud pro ni měli žáci 

podmínky, Přihlíželo se ke snaze o pravidelnou práci, odevzdávání výstupů, 

samostatnou práci žáků, portfolio prací žáků a zvládnutí technologií. 

 Podpůrně také z podkladů získaných z konce 2. pololetí, pokud se žáci 

účastnili vzdělávacích aktivit. 

 Podpůrně z výsledků 1. pololetí. 

 

Drtivá většina žáků je hodnocena klasifikačními stupni, pouze u mladších žáků se 

v některých případech objevuje kombinace slovního hodnocení a klasifikačních 

stupňů. Někteří učitelé využívají měsíční nebo pololetní slovní hodnocení 

prostřednictvím žákovských knížek. 

Pokud žák neprospěje v 1. pololetí, opravné zkoušky se nekonají, pokud však 

neprospěje ve 2. pololetí, musí konat opravné zkoušky. Pokud má žák více než dvě 

nedostatečné, opravné zkoušky nekoná a rovnou opakuje ročník. 

7.2. Celkové hodnocení žáků – chování 

 

třída tř. důtka řed. důtka 2. st.   

z chování 

3. st. 

z chování 

pochvaly 

 1. 

pol. 

2. 

pol. 

1. 

pol. 

2. 

pol. 

1. 

pol. 

2. 

pol. 

1. 

pol. 

2. 

pol. 

1. 

pol 

2. 

pol. 
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1.A           

1.B           

1.C           

2.A           

2.B           

2.C           

3.A   1        

3.B         1 8 

3.C          2 

4.A         2  

4.B           

4.C 1          

5.A           

5.B 2 1         

5.C 2          

6.A 4  2      6  

6.B 3  2        

6.C 1        4  

7.A 2  1        

7.B 3  1        

7.C 5  2        

8.A 4 1 2        

8.B 3  3      5  

9.A 1          

9.B 3          

celkem 34 2 14 0 0 0 0 0 18 10 
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Výchovná opatření – důtky - byly udělovány na 1. stupni nejčastěji za neplnění 

školních povinností nebo drobné kázeňské prohřešky. Na 2. stupni byly kázeňské 

problémy častější, řešili jsme nejčastěji vulgární chování, neplnění školních povinností 

či ničení školního majetku.  

U vážnějších přestupků situaci řešíme individuálně s rodiči, výchovnou poradkyní 

a školní psycholožkou nebo metodičkou prevence při pohovorech s rodiči nebo 

přímo na výchovné komisi. V některých případech zprávu předáváme na OSPOD 

Praha-východ. Jsou to však případy spíše ojedinělé.  

Funkci metodika prevence vykonávala Mgr. Eva Jandová, která se také podílela na 

řešení některých problémových případů. Podrobněji je vše popsáno v kapitole 

prevence. 

Ve druhém pololetí bylo uloženo minimum výchovných opatření, protože byla 

presenční výuka od 11. března zrušena. Za celý školní rok nebyla žádnému žákovi 

zhoršena známka z chování, ani v jednom pololetí. 

7.3. Komisionální přezkoušení žáků 

třída 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 

opravné a doplňující 

zkoušky* 

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

1. – 5. ročník 0 0 3 

6.A    

6.B    

6.C    

7.A    

7.B    

8.A   2 

8.B   2 

9.A    

9.B    

celkem 0 0 7 

*opravné zkoušky se dělají pouze na konci školního roku, doplňující zkoušky – 

v případě, že žák nesplnil požadovanou docházku při velké absenci.  
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8. Průběh a výsledky vzdělávání 

Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu „Přes kameny ke hvězdám III“. 

Výuka na 1. stupni se uskutečňuje převážně v kmenových třídách, v učebně 

informatiky, učebnách jazyků nebo v interaktivní učebně, na 2. stupni jsou využívány 

odborné učebny informatiky, jazyků, fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, 

informatiky, dílen a školní kuchyňka. 

Celkově je škola velmi dobře technicky vybavena, máme již 26 interaktivních tabulí, 

1 učebnu informatiky s 26 místy připojenými k internetu, knihovnu se třemi počítači 

napojenými na internet, digitální jazykovou učebnu s 20 místy a několik odborných 

učeben. Podrobnější popis je v tabulce pod textem. Celá škola má kvalitní připojení 

k internetu, včetně wifi pokrytí celé budovy. Pouze 3 kmenové třídy nemají 

interaktivní tabuli nebo projektor v kombinaci s bílou tabulí či plátnem. Mohou ale 

využít kteroukoli jinou učebnu, kde toto vybavení je. 

 

8.1. Popis učeben 

 

učebna vybavení 

Knihovna a komunitní 

centrum 

3 počítače s připojením k internetu, knihy, hry 

Interaktivní učebna 1. 

stupeň 

Interaktivní tabule Smart Board - pořízeno z fondu EU 

Jazyková učebna Digitální jazyková laboratoř pro 20 žáků – pořízeno 

z fondu EU 

Jazyková učebna pro 1. 

stupeň v nástavbě 

Vybavena interaktivní tabulí Smart board, v letošním 

školním roce zde byla umístěna kmenová třída 1.C 

Jazyková učebna pro 2. 

stupeň 

Vybavena interaktivní tabulí Smart board, 20 kusy 

tabletů – letos nově pořízeno z projektu IROP 

Jazyková učebna Vybavena interaktivní tabulí Smart board, v letošním 

školním roce zde byla umístěna kmenová třída 5.C – 

letos nově pořízeno z projektu IROP 

Přírodovědná učebna Interaktivní tabule Smartboard, pomůcky pro Př – letos 

nově pořízeno z projektu IROP 

Učebna chemie  Interaktivní tabule Smartboard, pomůcky pro Ch – 

letos nově pořízeno z projektu IROP 
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Učebna fyziky Interaktivní tabule Smartboard, pomůcky pro Fy, 20 

kusů tabletů, měřidla Pasco – letos nově pořízeno 

z projektu IROP 

Učebna informatiky Interaktivní tabule Smartboard, 26 PC pro žáky – letos 

nově pořízeno z projektu IROP 

Učebna hudební výchovy Dataprojektor s PC, pomůcky pro Hv 

Učebna dílen, keramika 20 míst určených pro práci se dřevem, kovem a 

plastem, nářadí a sklad materiálu – letos nově 

pořízeno z projektu IROP, keramická pec 

Cvičná kuchyňka 3 vybavené kuchyňské linky, sporáky, nádobí, 

lednice, mikrovlná trouba 

Stará tělocvična Plně vybavena 

Nová tělocvična v  provozu od dubna 2018, plně vybavena 

Venkovní hřiště umělý povrch 

Venkovní amfiteátr určený pro shromáždění žáků, výuku venku… 

Kmenové třídy s vybavením 10 kmenových tříd – interaktivní tabule BOXED – 

pořízeno z fondu EU 

3 kmenové třídy – interaktivní tabule Smartboard 

Kmenové třídy s vybavením 3 kmenové třídy vybaveny projektorem a plátem 

Kmenové třídy v nástavbě 5 kmenových tříd, vybaveny interaktivními tabulemi 

Smart board 

 

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, psycholožka a speciální pedagožka, nejčastěji za účelem pozorování 

žáků se specifickými problémy. 

Pozitivem je, že ve sledovaných hodinách byly často střídány činnosti, pracovalo se 

ve skupinách, bylo využíváno projektové vyučování,  účelně jsou využívány všechny 

interaktivní tabule. Žákům byl dáván dostatečný prostor a ve všech případech bylo 

patrné, že ve třídách vládne pozitivní a příjemná atmosféra.  

V některých sledovaných hodinách se používalo vzájemné hodnocení 

a sebehodnocení žáků. 
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Pravidelně jsou také kontrolovány ostatní povinnosti učitelů, jako třeba dohledy nad 

žáky, či dodržování délky vyučovacích hodin. 

Každoročně probíhají hodnotící pohovory ředitelky školy s každým učitelem v délce 

20 – 45 minut, které měly za cíl rekapitulovat a zhodnotit uplynulý školní rok z pohledu 

každého jednotlivce, zamyslet se nad tím, co se podařilo, co by bylo dobré zlepšit 

a ze všeho vyvodit cíle jednotlivých učitelů pro příští školní rok. Pohovory byly pro obě 

strany velmi prospěšné a všechny nás nutily k důkladnějšímu zamyšlení. V letošním 

školním roce byly tyto rozhovory hodně omezeny z důvodu uzavřených škol. 

8.2. Testování žáků 

V letošním školním roce neproběhlo žádné povinné testování ČŠI. Proto jsme se 

přihlásili do testování KALIBRO, kterého se zúčastnily 5. ročníky. Testování proběhlo 

v matematice, českém a anglickém jazyce.   

Zde jsou výsledky v procentech v porovnání s ostatními základními školami naší 

kategorie (spadáme do kategorie vesnická škola) a se všemi zúčastněnými školami 

napříč republikou. 

 Čj M Aj 

5A 70,4 % 61,4 % 68,3 % 

5B 60,5 % 54,7 % 59,5 % 

5C 64,3 % 47,3 % 60,3 % 

Testované ZŠ celkově 66,2 % 50,5 % 68 % 

Testované ZŠ naší 

kategorie (vesnické) 
65,5 % 48,5 % 67 % 

 

Mezi třídami nejlépe dopadla 5. A, která má ve všech oblastech nadprůměrné 

výsledky. Ve výsledcích z matematiky patří tato třída k pětině nejlepších 

v celorepublikovém srovnání. Mnoho dětí, nejen z této třídy, mělo výsledky výrazně 

lepší, než je republikový průměr.  

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 

která se potom pedagogové mohou zaměřit. 

Nejdůležitější jsou však osobní výsledky žáků, každý testovaný žák se tak může vidět 

v porovnání nejen se třídou, ale se všemi zúčastněnými.  
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9. 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. Minulý školní rok jsme zvolili časově hodně 

náročný kurz Minimalizace šíkany, kterého se 

zúčastnilo 22 pedagogů. V tomto školním roce 

dobíhalo ještě několik workshopů a setkání. Jeden 

workshop byl zaměřeny na práci s krizovým 

manuálem k minimalizaci šikany a druhý na práci se 

třídou v třídnických hodinách.  

Kromě vzdělávání celé sborovny mají učitelé možnost se zúčastňovat řady 

vzdělávacích akcí dle své aprobace a zájmu. Například 5 učitelů projevilo zájem o 

supervizi pod vedením Mgr. Věry Kramerové. Jednotlivá sezení měla velký úspěch u 

všech zúčastněným, proto budeme hledat finance na toto úzce zaměřené 

vzdělávání i v příštím školním roce. Letos byla tato akce placena ze Šablon II, které 

v srpnu končí. 

 

 

9.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

jméno  studium 

Pavla Ježová dokončila studia na pedagogické fakultě – učitelství 

pro 2. st.  

Ing. Markéta Čejnová doplňuje si pedagogické studium 

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

Eva Jandová studuje 250 hodinový kurz pro metodiky prevence 
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9.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

druh školení délka kdo se zúčastnil 

Minimalizace šikany - workshopy 4+4 h Všichni učitelé 

On-line workshopy zaměřené na distanční 

výuku 

 Zájemci z řad učitelů 

Řešení problémů ve třídě 8 h Lenka Hradecká 

Profesní únava hlasu  8 h Helena Procházková 

Seminář k ADHD 8 h  Naďa Landová 

Finanční gramotnost 8 h  Zuzana Iltisová 

Učitel a jeho exkluzivně inkluzivní žáci 8 h Alena Stehlíková 

Kázeň a klima školy  Alena Stehlíková,  

Hedvika Mašková 

Učíme děti nebo matematiku  Hedvika Mašková 

Inkluze – aktuální novelizace vyhlášky  Pavlína Tolarová 

Efektní pokusy pro mladé badatele  Jana Cerda Csobová 

Mediální výchova – Fake news a 

bezpečné chování v online prostoru 

 Jana Cerda Csobová 

Informatika bez počítače a robotika na 

1.st. ZŠ 

 Jana Zítková, Květa 

Šímová 

 

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. 

 

10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 

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

školy. Dochází k nám řada žáků se specifickými poruchami učení, jedná se o různé 

stupně dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, lehké mozkové dysfunkce, ADHD, máme 

ve škole i žáky s LMP a vadou zraku. 
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Velmi důležitá je intenzivní spolupráce s rodinou, protože těmto žákům je nutné 

věnovat velké množství času při domácí přípravě. Žáci jsou integrováni na 1. stupni 

ve všech předmětech, na 2. stupni především v českém a cizím jazyce, ale jejich 

integrace se prolíná i do dalších předmětů. V rámci zavedené inkluze pracujeme se 

třemi žáky s LMP, kterým je redukováno učivo. Tito žáci pracují s asistentem 

pedagoga, který jim pomáhá zvládnout svůj handicap a zařadit se tak do běžné 

třídy. 

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

speciální pedagogické péče, který vede speciální pedagožka Dagmar Ördögová. 

Dětem se věnuje individuálně, vždy v délce 45 minut. Žákům (nejen s poruchami 

učení) je také nabízeno doučování, nejčastěji z českého jazyka a matematiky.  

10.1. Práce s nadanými a talentovanými žáky 

I v letošním roce jsme pokračovali v práci s nadanými dětmi nejen v rámci běžných 

hodin, ale ve specializovaných hodinách ČJ+ a M+. Plusové hodiny jsou zařazeny 

pravidelně 1x týdně v rámci běžného rozvrhu od 2. do 5. ročníku. V těchto hodinách 

se nezaměřujeme na hromadění nových znalostí, ale vhodnými metodami se 

snažíme rozvíjet děti v oblastech a hloubce, která je zajímá a obohatí. Menší počet 

dětí ve skupině složené z dětí napříč ročníkem nám umožňuje individuálnější práci 

s dětmi. A přináší jim mimo jiné možnost poznat spolužáky z jiných tříd při společné 

práci.  

Vyučující plusových předmětů se v oblasti nadaných dětí dále vzdělávají. Vzhledem 

k letošní mimořádné situaci především formou webinářů např. od společnosti H-edu 

v oblasti matematiky nebo projektu SYPO zaměřeném na digitální vzdělávání. 

Zpracovala Mgr. Jana Zítková 

 

10.2. Školní poradenské pracoviště 

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, které se zaměřuje právě na žáky 

s různými specifickými problémy a potřebami. Schůzky probíhají 2krát měsíčně, schází 

se na nich ředitelka školy, výchovná poradkyně, školní psycholožka, speciální 

pedagožka a školní metodik prevence. Intenzivně spolupracujeme s třídními učiteli, 

rodiči a různými potřebnými institucemi, nejčastěji je to Pedagogicko – 

psychologická poradna a OSPOD Říčany. 

 

10.3. Práce výchovné poradkyně 

Výchovnou poradkyní pro naši školu byla v tomto školním roce Mgr. Danka Dudková. 

Její činnost je velmi rozmanitá a pro školu nepostradatelná. Má na starosti veškerou 

inkluzi ve škole, spolupráci s odborníky a kariérové poradenství. 



24 
 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Praha východ  

Po celý školní rok třídní učitelky I. i II. stupně spolupracovaly s výchovnou poradkyní a 

Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu východ (dále jen PPP), PPP 

Benešov, PPP Stránčice a PPP Říčany, dále se Speciálním pedagogickým centrem 

(dále jen SPC) pro Prahu 2 a SPC Benešov. Na základě této spolupráce byli sledováni 

žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy. Všechny 

problémy žáků byly řešeny operativně také za účasti rodičů a vedení školy. Během 

školního roku 1x přijela psycholožka z PPP Mgr. Libuše Vyternová na konzultace s 

výchovnou poradkyní, další konzultace probíhaly během celého roku telefonicky i 

písemně.  

K 29. 6. 2020 bylo v evidenci celkem 74 žáků se specifickými vzdělávacími potřebam i, 

z toho 34 žáků pracuje s pomocí individuálního vzdělávacího plánu, 41 s pomocí 

plánu pedagogické podpory a 10 žáků pracovalo s asistentkou pedagoga. Jedná 

se o různé stupně dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, lehké mozkové dysfunkce, 

ADHD, máme ve škole i inkludované žáky s LMP a vadou zraku. Naše škola 

nedisponuje speciálními třídami, proto jsou tito žáci inkludovaní do běžných tříd.  

 

10.4. Práce školního psychologa 

Ve školním roce 2019/2020 každé úterý a středu od 7.30hod. do 16.00hod (nebo dle 

domluvy) na pozici školního psychologa i nadále působila Mgr. Naděžda Landová. 

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:  

 Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, 

vedení). 

 Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a 

vzdělávání. 

 Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech 

dětí. 

 Krizová intervence a zpracování krize pro žáky. 

 Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků mimořádně nadaných. 
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 Skupinová a komunitní práce se žáky. 

 Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 

 Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí. 

 Pomoc při péči o integrované žáky. 

 Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 

 Ankety a dotazníky ve škole. 

 Účast na poradách školního poradenského pracoviště (vedení školy, 

výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog). 

 Účast na výchovných komisích a při jednání s rodiči. 

 Příprava a vedení kroužku Trénink kognitivních funkcí (paměť, pozornost a 

koncentrace, slovní zásoba, myšlení, vizuálně-prostorová orientace).  

Další činnosti: 

 Sledování legislativy a všech aktuálních novinek či změn.  

 Účast na pedagogických radách školy. 

 Účast na pracovních poradách školy.  

 Metodická pomoc třídním učitelům. 

 Seberozvoj - účast na odborných seminářích a kurzech, samostudium.  

Zpracovala Mgr. Naděžda Landová 

 

10.5. Práce speciálního pedagoga 

V letošním školním roce vybraní žáci, dle doporučení svých PPP či SPC využili již 

potřetí služeb speciální pedagožky a chodili v přesně určených hodinách na 

nápravy z českého jazyka (jeden žák – kombinovaně s matematikou). Nápravy se 

konaly buď před vyučováním nebo během hodin českého jazyka, či po vyučování 

žáků (podle tříd jednotlivých dětí) a požadavků učitelů. 

Na speciální péči chodilo týdně celkem 20 dětí z 1. - 9. ročníku. Speciální péči 

psanou z poradny mělo 17 dětí. Tři žáci chodili bez doporučení, na doporučení 

třídních učitelek. 

Všichni měli péči ve speciálně upravené místnosti – v kabinetu speciální 

pedagogické péče, kde mohli využít dle potřeby relaxační vak a míčky, overball, 

šipky, postřehové hry, modelovací hmotu, korálky, dřevěné puzzle, pohybovou 

stavebnici a počítač. Se speciální pedagožkou se věnovali nácviku a prohlubování 

dovedností, ve kterých měli potíže – nejvíce čtení a porozumění textu, doplňování 

slov či gramatických jevů do textu, opakování a prohlubování školního učiva, vše, 

dle pokynů speciální pedagožky nebo učitelů českého jazyka.  
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Každá hodina byla koncipována tak, aby vyhovovala specifickým potřebám žáka. 

Žáci si během náprav pomocí speciálních učebnic, pracovních sešitů, časopisů, 

pomůcek a postupů procvičili čtení, psaní (prováděli cviky na jemnou i hrubou 

motoriku), na sluchové vnímání využívali počítač a CD (např. CD - Čtení jako hraní – 

1. a 2. díl - interaktivní program pro nápravu dyslexie…), využívali speciální pomůcky 

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

k udržení pozornosti a soustředění - Sleduj a najdi, Logico – piccolo, Slabiky v dominu, 

Násobilkové domino, Protiklady a emoce, Háčky, kvarteta, pexesa… 

Výsledky ze speciální péče (výše uvedených žáků) byly v průběhu školního roku 

konzultovány nejen s asistenty ve třídě, ale i s třídními učiteli a s učiteli předmětu 

český jazyk, stejně tak telefonicky či osobně s rodiči výše uvedených dětí. 

Letos, díky vyhlášenému stavu nouze (virové pandemii), byly v polovině března 2020, 

uzavřeny školy v ČR. Přesto výše uvedení žáci z poraden o speciální péči nepřišli. Do 

konce března jim byla poskytnuta péče e-mailem (+ WhatsApp, Teams a 

telefonickými konzultacemi), v dubnu a květnu si všichni žáci pravidelně jezdili s rodiči 

pro desky s úkoly a byly jim poskytnuty osobní konzultace v místě bydliště speciální 

pedagožky (s dodržením veškerých nařízených hygienických opatření – desinfekce, 

roušky…). 

V červnu, byl se třinácti rodiči žáků (kterým poradna doporučila péči a kteří nechodili 

do školy na konzultace či denní program) domluven nový rozvrh speciální péče. 

Žáci přijížděli osobně (v tandemu či jednotlivě, 1x týdně), na dvou až tří hodinovou 

speciální péči ke speciální pedagožce domů (opět s dodržením všech nařízených 

vládních opatření – desinfekce na ruce, roušky…). Zde měli žáci k dispozici vše, co 

mají při péči ve škole – hry, relaxační pomůcky, knížky a časopisy, pracovní listy, 

počítač s programy pro speciální péči… Žáci pracovali většinou venku, v upravené 

zahradě, ve vesnickém prostředí, pod pergolou, padesát metrů od lesa. Dětem i 

rodičům tato zahradní péče velmi vyhovovala, většinou děti nechtěly odejít domů 

(učivo pro ně bylo připraveno zábavnější formou, z větší části formou her, 

doplňovaček, kvízů…a rodiče se potom ještě mohli zdržet na individuální konzultaci. 

Všichni, děti i rodiče, byli uvolnění, bez jakéhokoliv napětí a stresu, který měli občas 

při rozhovoru ve škole. Panovala zde velmi přátelská a příjemná atmosféra. 

Závěr: Stejně tak jako loni, si žáci opět o něco více rozvinuli slovní zásobu, pomocí 

čtení dětských časopisů, luštění křížovek, doplňovaček, komiksů a posílili si svoje 

sebevědomí v předmětu český jazyk. Tyto výše uvedené děti se již dokáží déle 

soustředit na práci, uvědomí si lépe chybu a snaží se ji opravit. A toto vše je také 

(kromě nejdůležitějšího - jejich spokojenosti) jedním z hlavních cílů tohoto předmětu, 

který se podařilo i v letošním školním roce splnit. 

Zpracovala Mgr. Dagmar Ördögová 
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11. Soutěže a olympiády, zajímavosti 

V letošním školním roce byla většina soutěží zrušena z důvodu uzavřených škol. 

Soutěže se konají obvykle v 2. pololetí, což bylo letos nemožné. Proběhla pouze školní 

kola anglické a dějepisné olympiády a okresní kolo matematické olympiády pro 

5. ročníky. 

 

11.1. Anglická olympiáda 

V posledním lednovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v jazyce 

anglickém. Přihlášení žáci druhého stupně soutěžili dvoukolově – v písemné části 

soutěže prokazovali své znalosti při poslechu a práci s textem, ti nejlepší pak měli 

v ústní části za úkol uvést informace o sobě, konverzovat s vyučující na vylosované 

téma a s dalším soutěžícím diskutovat nad zadaným problémem.  

Vysoká nemocnost na přelomu ledna a února nedovolila účast mnohým 

přihlášeným, v kategorii IA (žáci 6. a 7. ročníku) soutěžilo celkem 7 žáků a v kategorii 

IIA (žáci 8. a 9. ročníku) 9 žáků. Nejlepší dva soutěžící z obou kategorií pak 

reprezentovali školu v okresním kole, které se konalo v únoru na Gymnáziu 

v Čelákovicích. I když se nikdo z našich soutěžících neumístil na prvních místech, 

ostudu rozhodně neudělali a odnesli si cenné zkušenosti. 

Na rozdíl od předchozích let letos kvůli pandemické situaci neproběhla soutěž pro 

žáky prvního stupně, která se tradičně koná v jarních měsících. Doufáme, že si to za 

rok vynahradíme. 

Za vyučující AJ Mgr. Alena Stehlíková 

Výsledky školního kola angl ické olympiády 

 Kategorie 6. - 7. třídy Kategorie 8. – 9. třídy 

 1. Jan P. – 7. C 1. Adam Č. – 9. B 

 2. Adam P. – 6. B 2. Valerie H. – 8. A 

 3. Martin S. - 7. C 3. Anna T. – 9. A 

 

11.2. Dějepisná olympiáda 

Výsledky školního kola dějepisné olympiády 

 Kategorie 8. – 9. třídy 

 1. Matyáš S. – 9. A 

 2. Eliáš P. – 9. A 

 3. Eliška P. – 9. A 
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Školní a okresní kolo  proběhlo také u olympiády z matematiky pro žáky 5. tříd, která 

se koná už v lednu. Do okresního kola postoupili dva žáci, jeden z nich se stal 

úspěšným řešitelem – Ondřej Š. z 5. A třídy. 

Stihli jsme zorganizovat ještě školní kolo zeměpisné olympiády pro 2. stupeň. 

Dobrovolně se této soutěže zúčastnili žáci a žákyně všech ročníků. Žáky čekal 

teoretický test i zkouška praktických úkolů s atlasem. Nejúspěšnější žáci nás následně 

reprezentovali na okresním kole v Čelákovicích. Zde se většina stala úspěšnými řešiteli 

celého testu, který se tentokrát dělil na tři části – teoretická část, praktická část, 

práce s atlasem.  

 

11.3. BOV – badatelsky orientované vyučování 

Badatelsky orientované vyučování je osvědčeným přístupem, který podněcuje u 

žáků chuť zkoumat a dozvídat se nové věci, rozvíjí jejich kritické myšlení a podporuje 

kooperaci.  

Díky projektu Maják se naše škola stala Centrem kolegiální podpory (CKP) pod 

vedením Ing. Jany Cerda Csobové a Mgr. Jitky Dvořákové. Letos byl projekt 

ukončen závěrečnou konferencí, kde byly zhodnoceny všechny pořádané aktivity 

Svým pravidelným konáním projektových odpolední byl vytvořen prostor pro sdílení 

zkušeností mezi pedagogy. Zástupci okolních škol tak měli možnost čerpat 

inspiraci do výuky a vyzkoušet si moderní postupy výuky přírodovědných předmětů. 

Na webových stránkách školy byl vytvořen odkaz na tento projekt, kde se zájemci 

mohou seznámit s konkrétními cíli a zaměřením našeho CKP. 

 

11.4. Ročníkové práce žáků 9. tříd 

Ve 2. pololetí školního roku zpracovávají žáci „ročníkovou práci“ na zvolené téma. 

Letos spolupráce s konzultanty probíhala především online, žáci však mohli více 

věnovat tvorbě práce. V rámci rozvolňování jim byla nabídnuta možnost prezentace 

svého díla, na což našli odvahu pouze 3 žáci. Vedle těchto 3 prací byly na vysoké 

úrovni i některé další.  

Témata byla vypisována v lednu a tradičně největší zájem byl z tělesné výchovy. 

Většina žáků si volí obor, kterému se již delší dobu věnuje, což se vždy v práci odrazí 

velmi kladně.  

Letos vznikly práce z těchto předmětů a na tato témata: 

Český jazyk Zobrazení historického období v literatuře  

 HirohikoAraki – ilustrátor mangy  
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 Doping ve sportu 80. let  

 Hra na klavír 

 Queen a Fredy Mercury  

Anglický jazyk A school trip to London 

 Australian animals 

 Harry Potter phenomenon    

 Navy Seals 

Matematika Jak mi matematika může ušetřit peníze 

Zeměpis Mimozemský život  

 Ukrajina – kultura a tradice 

 Švédsko – kultura a tradice 

Dějepis „KRÁL ŠUMAVY“ Josef Nehasil  

 Realismus v malířství 

 Pražské metro 

 Německé letectvo za II. světové války 

Výchova k občanství Dalajláma 

 Občanské fórum 

 Teorie barev 

Přírodopis Včelařství  

 Vyvážená strava 

 Kočka domácí 

 Drogy a závislost 

 Civilizační choroby 

 Infekční nemoci 

 První pomoc 

Chemie Bílkoviny, cukry a tuky 



30 
 

Fyzika, Informatika Fyzikální veličiny a mobilní telefon (seznam senzorů a 

praktické využití)  

 Animovaný film (historie, současnost, vlastní tvorba)  

 Programovací jazyky (co je programovací jazyk, typy 

a využití, f-ce, příklad programování)  
Svět práce Tajemství kávy – cesta z plantáže až na stůl                    

 Uplatnění v hotelnictví a cestovním ruchu                         

 Aktivní rodinná dovolená                         

 Systém školství v ČR 

Tělesná výchova Tomáš Hertl 

 Orientační běh 

 Mažoretky 

 Streetdance 

 Jezdectví 

 Tanec 

 Házená 

 Free line 

 Vodní motorismus 

 Parkour 

 České hokejové legendy 

 Český MMA 

Výtvarná výchova Umělecké styly minulosti 

Hudební výchova Oblíbený interpret - Michal David 

 Karel Gott    

 

11.5. Zajímavosti při distanční výuce 

V době distanční výuky se učitelé snažili vytvořit pro žáky zajímavé mezipředmětové 

úkoly, které propojovaly například předměty výchova k občanství, etická výchova, 

český jazyk a zeměpis.  
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Pro nejvyšší ročníky byl připraven dlouhodobější úkol, který propojoval téma 

ideologie, lidská práva a historie (výchova k občanství) s literaturou (český jazyk), 

pod názvem Vzdělávání pomocí filmů. Na základě seznamu filmů si každý žák zvolil 

libovolné dva, které následně zařazoval do historického období, k ideologickému 

směru doby a autorovi literární předlohy. Žáci vypracovali na základě teoretických 

znalostí pracovní list, kde velmi dobře popsali znaky dané ideologie, znaky doby, ve 

které se děj odehrává a následně stručně zhodnotili kvalitu filmu a děje.  

Pro nejnižší ročníky 2. stupně jsme připravily mezipředmětový úkol s názvem „Ostrov“. 

Prolínaly se zde témata výchovy k občanství, etické výchovy, výtvarné výchovy a 

zeměpisu. Úkolem žáků bylo vytvořit imaginární ostrov, který umístili kdekoli na 

planetě Zemi. Podle polohy ostrova se odvíjely podmínky pro život, fauna a flora atd. 

Také museli vytvořit mapu se všemi náležitostmi jako je název, zeměpisné souřadnice, 

tiráž a legendu, která odrážela zázemí ostrova. Součástí úkolu bylo také vytvořit 

pravidla (zákony), existující funkce a charakteristiku daného ostrova. Žáci se daného 

úkolu zhostili velmi dobře a vznikly krásné práce, které odrážely teoretické znalosti i 

vlastní pohled žáka na fungování společnosti, nároky a potřeby, které považují pro 

život za stěžejní.  

 

12. Akce školy 

Výuka je pravidelně doplňována různými akcemi, které 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.  

Vzhledem k omezené presenční výuce muselo být mnoho akcí zrušeno nebo 

přesunuto na další školní rok. 

 

12.1. Adaptační kurzy 

Uvědomujeme si, jak obtížné je pro žáky 6. a 8. ročníků nové uspořádání tříd při 

odchodu dětí na osmiletá a šestiletá gymnázia, zároveň se sžít s nově příchozími děti. 

Snažíme se žákům tuto změnu usnadnit, proto škola pořádá od roku 2008 adaptační 

kurzy pro všechny žáky 6. tříd a od roku 2018 i pro žáky 8. tříd. Cílem těchto kurzů je 

pomoci žákům při vytváření třídního kolektivu, učit je spolupracovat a vyvolat pocit 

sounáležitosti ke třídě i ke škole, rozvíjet pozitivní klima. Dalším cílem je vést žáky ke 

vzájemnému poznání a sebepoznání.  
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Vzhledem k tomu, že instruktory kurzu jsou učitelé školy, není finanční náročnost 

těchto kurzů příliš veliká. Rodiče zaplatí dětem pouze ubytování, stravu a dopravu. 

Pro děti ze sociálně slabých rodin se podařilo získat příspěvek od OSPOD Říčany.  

Přijetí kurzů bylo a je ze strany žáků vždy velmi dobré. Také rodiče vidí pozitiva těchto 

kurzů, i když občas mají o své děti strach, především v případě fyzicky náročnějších 

programů nebo nepříznivého počasí. Ideální je, když se kurzu zúčastní všichni žáci, 

což se v tomto roce povedlo. 

Příprava i realizace kurzů je poměrně náročná, protože se jedná o vícedenní 

zážitkové kurzy, které se odehrávají mimo školu. Kurzy začínají instruktoři chystat už na 

konci školního roku. Realizační týmy se pravidelně scházejí a postupně kurzy vylaďují. 

Součástí týmu je výchovná poradkyně, metodik prevence, školní psycholog a třídní 

učitelé.  

Letošní kurz byl uspořádán v táboře YMCA Soběšín. Areál byl pro kurs vhodný díky své 

poloze i množství sportovišť. Kurzu se zúčastnily tři šesté třídy a dvě osmé. Děti prožily 

3 dny plné různých aktivit. Každá část dne byla koncipována tak, aby obsahovala 

vždy popořadě rozehřívací techniky, seznamovací techniky, kohézní techniky a na 

závěrečný den jsme nechali ocenění. Bylo třeba také dbát na růst náročnosti 

programů tak, aby žáci byli vždy schopni se úspěšně vyrovnat s nástrahami aktivit. 

Realizační tým se rozhodl kurz motivovat stavbou města, které je spojeno ze dvou 

jiných a je potřeba vytvořit nové pozice a pravidla pro všechny občany. 

Celý kurz provázelo dobré počasí. Teplota byla celou dobu kolem 20 °C. Bylo velmi 

náročné mít za děti zodpovědnost během programu i po zbytek dne. Přesto jsme si 

zachovali dobrou náladu a chuť do práce, učitelé i děti. Neobjevily se ani náznaky 

rezignace nebo snaha neúčastnit se programu. Ve volných chvílích si děti vymýšlely 

vlastní aktivity – frisbee, hr, které znaly z táborů. Při závěrečné reflexi byli všichni velmi 

spokojeni. 

Zpracovala Mgr. Danka Dudková 
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12.2. Lyžařský kurz 

Začátkem března (8. - 14. 3.2019) strávilo 40 žáků ze 7.ABC týden v Krkonoších ve 

Velké Úpě.  Výcvik se konal ve čtyřech dnech. Pátý den jsme organizovali závody na 

sjezdovce Zahrádky.  

Cílem lyžařského kurzu bylo naučit děti technice sjezdového lyžování. Výuka 

probíhala v pěti družstvech.  Děti se v průběhu týdne seznámily s obloukem v pluhu, 
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snožným obloukem, slalomovým obloukem, carvingovým obloukem, při večerních 

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

a výstrojí.  

Odpočinková odpoledne nám zpestřil cestovatel, instruktor a záchranář Jan Šťovíček 

svými besedami s promítáním fotografií ze Špicberků a Grand Canyonu.  

Na konci kurzu se jako každoročně konaly závody ve slalomu, kterých se účastnily 

úplně všechny děti. V dívčí kategorii zvítězila Sára I. ze 7.A, v chlapecké a zároveň 

celkovým nejrychlejším závodníkem byl Jan V. ze 7.A. 

 

 

 

12.3. Projekt Zkrášlujeme školu 

V letošním roce jsme se zaměřili na dokončení projektu Zkrášlujeme školu. O 

prázdninách nám reklamní firma vyrobila různé polepy na podlahu, zeď nebo na 

dveře. Vznikly tak hrací koutky pro žáky, skákací panáky, piškvorky na zdi a jiné hry. 

Na návrh jednoho ze starších žáků jsme nechali vyrobit i velmi zdařilé označení dveří 

na chlapecké a dívčí WC.  

I v příštím roce chceme ve zkrášlování pokračovat, protože věříme, že si žáci 

prostředí, na kterém se sami podílejí, budou více vážit. 
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12.4. Vánoční turnaj v přehazované – 2. stupeň 

Ve středu 18. 12. proběhl čtvrtý 

ročník turnaje v přehazované. 

Zástupci tříd (vždy 3 děvčata a 3 

chlapci) se sešli v tělocvičnách. 

Hrálo se ve dvou skupinách podle 

ročníků. Přihlásily se všechny třídy 

2.st. Celkem se odehrálo 24 zápasů, 

což bylo 240 hracích minut. V boji o 

první místo vyhrála 9. B nad 7. A. 

 

 

 

12.5. Plavecký výcvik 2. a 3. tříd   

V prvním pololetí absolvovali žáci 2. a 3. tříd plavecký výcvik v bazéně v Říčanech a 

v Benešově. V úvodní hodině 

byli podle zdatnosti rozřazeni 

do skupin a pod vedením 

plavčíků se neustále 

v plavání zdokonalovali. 

Trénovali různé plavecké 

styly. Někteří překonávali 

strach z vody, jiní do ní 

odvážně skákali a potápěli 

se. Při poslední hodině všichni 

obdrželi Mokré vysvědčení.  
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12.6. Toys from recycled material 

Žáci 3. tříd se v hodinách anglického jazyka naučili pojmenovat hračky. V rámci 

mezipředmětových vztahů na téma „Recyklace“ nejprve navrhovali a popisovali 

vlastní hračky z recyklovatelných materiálů v anglickém jazyce. V hodinách pracovní 

výchovy potom hračky vyráběli. Šili, stříhali, přišívali knoflíky, lepili, motali, dělali díry, 

vázali… a následně k vytvořeným hračkám napsali anglické popisky. Některým 

dětem se takto práce zalíbila natolik, že hračky vyráběly i doma. Nakonec 

z vyrobených hraček žáci uspořádali ve vestibulu školy výstavku. Na výstavě tak bylo 

možné vidět například hady z ponožek, rakety či loutky z kartonových trubiček, 

roboty z krabic, nebo třeba žraloka či zajíčka. 
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12.7. Výuka anglického jazyka 

12.7.1. Projekt Erasmus+ KA1 2018-2020 Na inkluzi kreativně 

V rámci projektu Erasmus+ Na inkluzi kreativně absolvovalo pět vyučujících 

anglického jazyka dvoutýdenní kurzy ve Velké Británii během letních prázdnin 2019. 

Lenka Pikorová se zúčastnila kurzu Inclusive education for all v Exeteru a Helena 

Procházková absolvovala kurz Learning differences and inclusion in language 

teaching v Norwichi. Květa Šímová se zúčastnila kurzu Pronunciation and storytelling: 

phonemes to fluency v Cambridge, Kamila Šilerová absolvovala kurz Creative 

methodology for classroom v Canterbury a Lenka Hradecká absolvovala kurz 

Creativity in the classroom v Cambridge. Na kurzech si učitelky anglického jazyka 

zlepšily své jazykové a pedagogické schopnosti. Také si osvojily kreativní techniky a 

metody, které jim pomáhají při výuce žáků s poruchami učení a chování. Materiály a 

informace získané na kurzech sdílely na prezentaci pro kolegy ve škole. Během 

školního roku aplikovaly a vyzkoušely nabyté dovednosti a schopnosti ve výuce a 

následně zhodnotily přínos. Díky kontaktu z kurzu strávila Lenka Hradecká tři dny na 

španělské základní škole C. E. I. P. La Villarina, kde pozorovala metody a formy ve 

výuce nejen anglického jazyka. Navázané kontakty během kurzů vyústily v 

mezinárodní spolupráci například na projektech e-Twinningu.  

Kvůli uzavření škol během koronavirové epidemie jsme vás bohužel nemohly pozvat 

na Den otevřených dveří a ukázat vám výuku anglického jazyka na naší škole. Rády 

bychom vám alespoň touto cestou ukázaly naše přípravy na hodiny, ve kterých 

využíváme znalostí a informací z absolvovaných kurzů:  

https://en.calameo.com/books/00470626379127b3c5832 

 

Hodnocení projektu Erasmus+ Na inkluzi kreativně účastníky:  

Lenka Hradecká: „Velkým přínosem pro mě bylo upravování a přizpůsobování 

materiálů a aktivit různým žákům, podle jejich schopností či věku.“ 

Lenka Pikorová: „Za nejužitečnější považuji objevení možností, jak efektivněji 

pracovat s běžnými materiály s žáky nadanými a zároveň s žáky s poruchami učení.” 

Květa Šímová: „Největším pozitivem tohoto projektu z mého pohledu byla možnost 

setkat se osobně s předním odborníkem na výslovnost Adrianem Underhil lem a pod 

jeho vedením získat dovednosti pro lepší výuku výslovnosti.” 

Kamila Šilerová: „Uvědomila jsem si, že pro kreativní a zajímavou výuku, se nesmím 

bát opustit zaběhnuté systémy, vnést do výuky trochu risku a předkládat žákům nové 

a netradiční úkoly.” 

https://en.calameo.com/books/00470626379127b3c5832


39 
 

Helena Procházková: „Pro mě je důležité poznání, že není třeba inkluzivními 

metodami vyčleňovat žáky se SPU, ale naopak, že existují metody použitelné pro 

celou třídu, které zároveň pomohou žákům se SPU.” 

 

Hodnocení projektu žáky.  

Bohužel jsme se též nemohly zeptat žáků osobně na výuku anglického jazyka ve 

školním roce 2019/2020, a tak jsme se jich zeptaly pomocí online dotazníku. Výsledky 

nás potěšily. Na základě přání žáků se v příštím školním roce budeme snažit zařadit 

hlavně více aktivit zaměřených na konverzaci. 
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Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení 

odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská 

komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

 

 

12.7.2. Project competition 

Žáci 9.B skupiny Lenky Hradecké se zapojili do mezinárodní soutěže Project 

competition pořádané nakladatelstvím Oxford University Press. Žáci pracovali ve 

skupinách a společně vytvořili plakát, na kterém popisovali, jaký je život v roce 2020 

a jak se změnil od roku 2000.  Hodnotila se angličtina, originalita a zpracování. 

Přestože se ani letos našim žákům nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů, tak si 

procvičili čas předpřítomný present perfect a zároveň zapojili svou představivost a 

kreativitu. Využili též znalosti a dovednosti práce na počítači. 

12.7.3. Mezinárodní projekty Etwinning  

Mezinárodní projekt Let’s celebrate Easter in Europe získal evropské ocenění Evropský 

certifikát kvality 

Jako ocenění vynikající práce na eTwinningovém projektu „Let´s celebrate Easter in 

Europe!“ byl naší škole udělen evropský certifikát kvality European Quality Label. Toto 

ocenění je důkazem toho, že práce studentů a celé školy odpovídá vysokým 

evropským měřítkům. Projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského 

portálu www.etwinning.net. 

 

Na projektu spolupracovali žáci ZŠ Kamenice se žáky z Chorvatska, Španělska, Itálie 

a Polska. 

https://www.etwinning.net/cz/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm#c203
https://www.etwinning.net/cz/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm#c203
http://www.etwinning.net/
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Národní podpůrné středisko pro eTwinning v 

ČR vyhlásilo výsledky hodnocení letošních 

certifikátů Quality Label. Hodnocení probíhalo 

na základě kritérií stanovených Centrálním 

podpůrným střediskem pro eTwinning v 

Bruselu. Každá přihláška byla hodnocena třemi 

nezávislými hodnotiteli. Certifikáty byly 

předány 23.9.2019 na setkání držitelů Quality 

label z Prahy, Středočeského a Jihočeského 

kraje. 

eTwinning je platforma, přes kterou mohou 

učitelé z různých evropských zemí vzájemně 

komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do 

projektů a sdílet své nápady. eTwinning je 

největší a nejzajímavější komunita škol v 

Evropě. Aktivita eTwinning podporuje 

spolupráci evropských škol postavenou na 

používání informačních a komunikačních 

technologií (ICT). eTwinning byl zahájen v roce 

2005 jako hlavní aktivita e-learningového 

programu Evropské komise, od roku 2014 je 

nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou 

přípravu, mládež a sport.  

Žáci loňské 8.B připravili v hodinách anglického jazyka prezentaci a kvíz o českých 

Velikonocích. Vyzkoušeli si zdobení kraslic voskem tradičními českými vzory a vytvořili 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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ve skupinách videa či fotografické postupy, jak plést pomlázky, péct mazance, 

velikonoční beránky, nádivku a jidáše. V dotazníkovém šetření mezi žáky na naší 

škole zjistili, jaké tradice se na Velikonoce opravdu dodržují a které mají žáci 

nejraději. Pořádali videokonference se žáky z Chorvatska a Itálie, se kterými si 

povídali nejen o Velikonocích. Vyrobili velikonoční přání, která poslali partnerským 

školám, shlédli prezentace žáků o velikonočních tradicích z jiných evropských zemí a 

některé zkoušeli. Například si užili chorvatskou tradici s vejci: tuckanje, vyzkoušeli i 

chorvatský recept na uskršnja pincaa a pak si usmažili španělský velikonoční dezert 

torrijas. Během projektu hodnotili práce ostatních a diskutovali o nich na stránkách 

projektu twinspace, kam také aktivně vkládali své fotografie a svá videa. Během 

tohoto projektu propojili znalosti z mnoha předmětů. 

Christmas card exchange  - Lenka Hradecká a Květa Šímová 

Žáci 3.BC a 6.B se zúčastnili vánočního projektu 

se žáky z Norska, Finska, Španělska, Moldávie, 

Itálie, Slovinska, Chorvatska, Řecka, Rumunska, 

Turecka, Maďarska, Portugalska, Polska a Velké 

Británie.  

Prvním úkolem byl návrh loga projektu. Žáci 

třetích tříd nakreslili loga. Následně zvolili logo, 

které se jim nejvíce líbilo, a to jsme nahráli na 

twinspace, kde probíhalo mezinárodní 

hodnocení.  Zvítězilo logo žáků ze Španělska: 

 

Druhým úkolem byla výroba vánočních 

pohlednic. Žáci je vyrobili během hodin pracovní výchovy s paní učitelkou Květou 

Šímovou a napsali v hodině anglického jazyka. 
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Vyrobená vánoční přání odnesli na poštu a odeslali do zahraniční školy. Bylo 

odesláno celkem 21 přání do 14 zemí. 

   

Jelikož žáci třetích tříd s angličtinou začínají, do projektu se zapojili i žáci šesté třídy, 

kteří vytvořili prezentaci o českých Vánocích a doprovodili ji anketou s ostatními žáky 

školy na téma dodržování tradic. 

 

Největší radost měli žáci z příchozích dopisů. Společně si je přečetli a našli země, 

z jakých byly dopisy doručeny a připevnili přání na mapu Evropy. 
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Žáci se díky projektu 

dozvěděli o zajímavých 

evropských vánočních 

tradicích a mohli je porovnat 

s českými. 

Projekt se žákům líbil. 

Hodnocení projektu žáky: 
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12.8. Záložka do knihy spojuje školy 

Během podzimních měsíců se naše škola zapojila do projektu „Záložka do knihy 

spojuje školy, aneb list za listem baví mě číst“. Celý projekt spočívá v partnerství 

českých a slovenských škol. A vzhledem k tomu, že podporuje čtenářskou 

gramotnost, zapojily se oba stupně zdejší školy. Záložky děti vyráběly v hodinách 

výtvarné výchovy, českého jazyka, a dokonce i na počítači během hodin 

informatiky. 

Naší partnerskou školou byla ZŠ Gemerská v Košicích, ze které přišla koncem října 

pozvánka na osobní setkání a předání záložek. Šest žáků naší školy společně se 

dvěma učitelkami se do Košic vypravili a strávili tam dva dny. Nedělní den jsme 

věnovali prohlídce města, odpoledne jsme navštívili Steelpark. V pondělí se nám 

dostalo velmi milého a vřelého přijetí na základní škole. Měli jsme možnost 

prohlédnout si školu a nahlédnout do jednotlivých učeben i v čase výuky, setkat se 

s některými učiteli, panem ředitelem, vybranými žáky tamější školy. Tito žáci potom 

utvořili dvojice s našimi dětmi a společně se věnovali celé dopoledne různým úkolům 

- Gemerské hledačce, česko-slovenským výrazům i literárním textům z obou jazyků.  

V příštím roce bychom rádi na naši čerstvou spolupráci navázali a opět se propojili 

skrze záložky. Zástupce z košické základní školy jsme na příští rok pozvali k nám. 

Doufáme, že se jim u nás bude líbit. 

Pavla Ježová 

 

 

 



46 
 

 

 

 

12.9. Sametová revoluce 

V listopadu se naše škola připojila k oslavám 30. výročí Sametové revoluce. Během 

celého týdne, který jsme nazvali projektový, jsme s dětmi diskutovali, vysvětlovali, 

předváděli, pouštěli různé dokumenty, videa a filmy, vyráběli plakáty, malovali hesla 

a společně prožívali „revoluční euforii“. Výstupem z celého týdne 1. až 7.ročníků bylo 

vytvoření třídní nástěnky, kde děti mohly zpracovat materiál přinesený z domova – 

fotky, články, hesla, trikolory, rozhovory s rodiči a prarodiči. Výstupem 8. a 9.ročníků 

byl plakát a následná prezentace v nižších ročnících.  

Jako učitelé pokládáme za důležité děti seznámit s dobou ne až tak minulou, dát jim 

prostor pro vytvoření vlastního obrázku či úsudku o životě v tehdejší době. Zároveň 

děkujeme rodičům, kteří byli projektu nakloněni a doma se zaujetím odpovídali na 

různé zvídavé otázky dětí. Z reakce našich – vašich dětí jsme měli pocit, že se celá 

akce podařila. Děti zaujatě naslouchaly, vášnivě diskutovaly a velmi pěkně a přesně 

prezentovaly. Těšíme se na další společné projekty. 

A nyní pár postřehů dětí: 

 Moc se mi celý týden líbil, dozvěděl jsem se spoustu nových informací. 

 Bavilo vytvářet plakát se zajímavými informacemi. Ale trochu jsem se bála 

prezentace v jiné třídě. 
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 Uvědomila jsem si, že naše třída umí být i hodná, když nám paní učitelka 

vyprávěla příběhy z komunistické doby. Všichni jsme poslouchali. A bavilo nás 

to. 

 Bavilo mě vytvářet transparenty s hesly. 

 Líbily se mi filmy a dokumenty, které jsme viděli. Dokonce nám paní učitelka 

pouštěla i videoklipy. 

 Strašně jsme se nasmáli tomu, co měli lidé v té době na sobě J 

 Pavla Ježová a děti z 2.stupně ZŠ 
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12.10. Školní 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 žáci devátých ročníků 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 chystá akce pro celou školu. 

V tomto školním roce vzhledem ke korona krizi neměl Parlament moc možností 

pořádat akce, takže některé naplánované se nám přesunou na další školní rok. 

Podařilo se nám ale zorganizovat rodičovské kavárny s různými tématy, např. 

k přijímacímu řízení, před Vánoci o adventu s otcem Timotejem z radotínské farnosti, 

s Miroslavem Svatošem z UNICEF, kam naše škola pravidelně přispívá. Pan Svatoš 

udělal besedu nejen pro rodiče, ale i pro děti z Parlamentu, kde jsme měli možnost 

opět předat výtěžek z naší charity, tentokráte ze sběru papíru. Parlament také zaštítil 

projektový týden k 30tiletému výročí Sametové revoluce.  Dále Parlament pořádal 

akci s názvem „Nejlepší účes“. Podílel se také na zajištění besed z Pražského 

arcibiskupství v období adventu. Během 1. pololetí jsme stále pracovali na projektu 

„Zkrášlujeme školu“, snažili jsme se vylepšit a zpříjemnit některá zákoutí naší školy. 

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 
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12.11. Projekty v 1. C 

I v 1. ročnících pracovali žáci v průběhu roku na několika projektech, které volně 

doplňovaly výuku. 

Například projekt Svatý Václav, Den vzniku samostatného československého státu, 

svatý Martin nebo projekt Betlém. Zajímavá byla také spolupráce s nejstarším 

ročníkem ZŠ - 9.A, nebo spolupráce se 6. B, která pomohla nejmladším žákům 

v učebně informatiky.  
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Děti také velmi bavil půlroční projekt Písmena - na každé nově vyvozené písmenko 

děti přinesly vždy malou ukázku předmětu, který začínal na dané písmenko.  

 

12.12. Netradiční přírodověda ve 4. třídách 

Tento školní rok jsme s dětmi ze 4.AC pojali přírodovědu trochu jinak. Výuka byla plná 

projektů, referátů, prezentací a hlavně pokusů. Vyrobili jsme žížalárium, dokazovali 

vzájemnou vazbu živé a neživé přírody a několik týdnů čekali na výsledek pokusu 

krystalizace soli. Nejvíce nás však zaujalo zkoumání buňky moru vodního pod 

mikroskopem.  Využili jsme i učebnu přírodopisu a jejího vybavení. Každý pokus jsme si 

pečlivě zaznamenávali. I příští školní rok bychom rádi pokračovali v této výuce.  

M. Hrubiznová, M. Plíhalová a 4.AC 
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12.13. Příběhy bezpráví – Jeden svět na školách  

Tématem XV. ročníku byl pád železné opony. V dokumentárním filmu Karla Strachoty 

Z dopisů psaných přes železnou oponu i z doprovodných materiálů, z nichž jsme 

uspořádali malou výstavu, jsme si připomněli 30. výročí konce komunistického režimu 

nejen u nás, ale i v okolních státech. 

Podle soustředěné pozornosti při sledování filmu i následných ohlasů se potvrdilo, že 

toto téma i náš školní projekt k 17. listopadu žáky 8. a 9. tříd velmi oslovil. Většina žáků 

při reflexi a besedě zaujala zajímavými názory, vnímavostí, empatií i výstižnou 

argumentací a formulací myšlenek. V mnoha případech bylo znát, že už o těchto 

událostech mluvili s rodiči, učiteli, pamětníky, leccos si přečetli . 



52 
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12.14. Cesta do pravěku 

Ve středu 4. prosince navštívila 6.A Archeopark ve Všestarech u Hradce Králové. 

Uvnitř žáci chvíli pobyli v kinosále, vyslechli si poučné povídání, potěžkali repliky 

zbraní a nástrojů, prošli pravěkou jeskyní s nástěnnými kresbami, viděli kostry, 

hrobovou výbavu i veliký model pravěkého sídliště. Nejlepší byla venkovní vesnice, 

kde si prohlédli přesné rekonstrukce domů, krásný veliký rondel a také si mohli 

vyzkoušet obdělávání pole, lov oštěpem, mletí zrna, sekání dřeva kamennou 

sekerkou, či uhlazování pazourků. Všichni si na chvíli vyzkoušeli, jaké to bylo žít bez 

počítačů a mobilu. Archeopark se dětem velmi líbil a jeho návštěvu si náramně užily.  
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12.15. Dopravní hřiště 

V hodinách prvouky si děti začátkem roku připomínají bezpečnost v silničním 

provozu, aby jejich cesta do školy byla co nejbezpečnější. Vydali jsme se proto na 

dopravní hřiště v Kunicích, kde si děti ověřovaly své znalosti dopravních předpisů a 

značek v praxi. Na hřišti se pohybovaly jako chodci, řidiči na zapůjčených 

minikárách a koloběžkách a také jako policisté. Mezi jednotlivými jízdami poznávaly 

dopravní značky, řešily situace na křižovatkách. Na závěr musel každý bezchybně 

projet danou trasu a respektovat dopravní značky a předpisy, což se nakonec všem 

podařilo. 

 

12.16. Ride Wheels 

V říjnu měli žáci jedinečnou příležitost vidět exhibici Ride Wheels, při které byl 

představen poměrně mladý sport biketrial. 

Viděli speciálně upravená kola, která se při tomto sportu používají. Sledovali 

překonávání různých překážek, některé působili velmi nebezpečně. Mladí sportovci, 

kteří předváděli, co vše se dá na kolech překonat, zároveň děti upozorňovali na 

bezpečnost a ochranu zdraví při tomto sportu. 
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12.17. 3.A na exkurzi v Praze 

V rámci oslav výročí Sametové revoluce, jsme se se žáky 3.A vypravili na výlet do 

Prahy, abychom se podívali na některá historická místa, o kterých jsme ve škole 

hovořili. Sice bylo deštivé počasí, ale prohlédli jsme si sochu sv. Václava na 

Václavském náměstí, prošli se po Karlově mostě a odtud jsme pokračovali na 

Staroměstské náměstí. Vyčkali jsme, až se nám předvede orloj ve své plné kráse a 

pak jsme vystoupali na věž Staroměstské radnice. Historickou budovu jsme zakončili 

komentovanou prohlídkou podzemních prostor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.18. Tonda Obal na cestách 

V rámci environmentálního vzdělávání proběhla v celé škole akce, kdy si děti 

připomněly důležitost třídění odpadu související s ochranou životního prostředí a 

dozvěděly se o jeho recyklaci a dalším využití. Vyzkoušely si pomocí obrázkových 

karet správně roztřídit odpad do barevných kontejnerů. Bylo jim vysvětleno, který 

materiál do jednotlivých kontejnerů patří. Prohlédly si i výrobky z recyklovaných 

materiálů. 
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12.19. Model Kamenice 

Během vyučování se snažíme o vzájemnou spolupráci. Žáci 3.A spojili hodinu prvouky 

a pracovní výchovy a vytvořili malý projekt týkající se naší obce Kamenice. Děti ve 

skupinách vytvářely jednotlivé významné budovy nebo místa naší obce. Společným 

výsledkem byl papírový model obce.  

 

 

12.20. Napříč školou 

Na konci září proběhl Projektový den Napříč školou. Žáci druhého stupně byli 

rozděleni do 50 družstev tak, že z každého ročníku byl v týmu jeden zástupce. Projekt 

byl rozdělen do dvou částí. V jedné části týmy běžely okruh, na kterém plnily úkoly na 

stanovištích – první pomoc, dopravní předpisy, významné osobnosti regionu, naši 

savci, turistické značky, chování v přírodě za bouřky, pravidla pro evakuaci školy, 

recyklace. V druhé části se žáci věnovali kolektivním sportům. 
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Myslíme si, že takovéto akce pomáhají k lepšímu poznávání mezi dětmi a 

respektování se. Většině dětí se sportovně – vědomostní den líbil a těší se na 

podobné aktivity. 

 

12.21. Program finanční gramotnost 

V únoru se žáci 5. ABC tříd zúčastnili 

programu o finanční gramotnosti s názvem 

„Velká rodinná rada.“ Program využívá 

principy deskových her, prvky dramatizace 

a rozvíjí klíčové kompetence, především 

schopnost spolupráce a komunikace. 

Žáci byli rozděleni do skupin – rodin 

Zombíkových, Vampýrových, Emzákových 

a Superhrdinových a každý si zvolil svou 

postavu, kterou hájil až do konce hry. 

Rodiny kalkulovaly rozpočet na další rok, 

plnily si své sny, účastnily se brigády, 

uzavíraly pojištění i sázely. 

Žáci se učili řešit nové situace, diskutovat, 

přesvědčovat se navzájem o výhodách a 

nevýhodách různých nabídek a 

spolupracovat. Paní lektorka zkušeně žáky 

celou hrou provázela a vždy byla 

připravena jim pomoci. 
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12.22. Čtenářské dílny v 3.C 

Každý týden si děti nosí do školy knížku podle vlastního výběru. Pak už stačí  vydržet, 

než na dílnu během dne dojde. Občas se stane i to, že se děti do čtení pustí místo 

přestávky nebo když mají hotovo třeba v matematice. Samozřejmě záleží, jak dobře 

si knížku vybrali a jak jsou rozečtení.  

Na začátku dílny si v kruhu knížky představíme. Pokud má někdo už dočteno, 

představí knížku ostatním, přečte z ní ukázku nebo ukáže obrázek. Ostatní mají 

možnost se doptávat a taky mu dávají ocenění, co je na představení knihy zaujalo. 

Potom přijde hlavní část dílny. Někdy sledujeme nějaký čtenářský úkol a jindy prostě 

jen čteme. Na místě, které si vybereme – pod lavicí, za učitelským stolem, na 

koberci… Dodržujeme pravidla pro tiché čtení. Nakonec se znovu sejdeme v kruhu, 

vracíme se k čtenářskému úkolu nebo vyprávíme a ukazujeme, co jsme četli. Ve 

dvojicích i všichni společně.  

Co dělá při dílně učitel? No, ten si přece taky čte. 

 

 

12.23. Matematika v přírodě 

V rámci socializace dětí v době zavřených škol proběhla v červnu matematická 

soutěž pro část žáků z pátých a šestých tříd. Soutěžilo se venku v nedalekém, nově 

vznikajícím, parčíku, kde bylo rozmístěno 15 matematických úkolů. Cílem hry bylo 

získat v co nejkratším čase co nejvíce správných odpovědí. Účast byla dobrovolná a 
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byla umožněna jak dětem zůstávajícím doma, tak dětem navštěvující distanční 

výuku. Odměnou pro žáky byla nejenom sladká drobnost, ale i osobní setkání po 

dlouhé době. 

 

 

12.24. Dějepis a výtvarná výchova v 6.B 

Propojení dějepisu a výtvarné výchovy se velmi pěkně podařilo ve třídě 6.B, kde se 

děti zapojily do několika drobných projektů.  

 

Pravěké jeskynní malby 
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Starověké civilizace a jejich písmo 

 

 

Pravěká keramika      Egypt 
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12.25. Tělesná výchova v době „koronakrize“ 

Letošní rok byl velmi specifický. Po klasickém startu v září, kdy jsme se všichni rozeběhli 

jako každý rok, nás v polovině roku zbrzdila pandemie Covidu-19. Krize ovlivnila celý 

svět, a myslím, že změnila myšlení mnoha lidí. 

Každého z nás samozřejmě ovlivnila jinak. Všichni jsme také celou situaci vnímali a 

snášeli jinak. Někdo omezení přijal a hledal cesty, jak pomoci sobě a okolí, někdo 

proti opatřením bojoval a někdo je bohužel také ignoroval. 

Školní prostředí nejvíce zaměstnával přechod na vzdálenou výuku a poté 

i na online výuku. Na začátku nikdo nevěděl, jak se vše bude vyvíjet, jak dlouho 

budeme doma, a tak každý reagoval podle své povahy a přirozenosti. 

Moje přirozenost mi velí, jakmile je krize, začít hledat řešení, a pokud není v mých 

silách situaci řešit, hledám cesty, jak vše ustát a jak pomoci ostatním. Tělocvik sice 

není ústřední předmět, ale již staří Řekové věděli, že Kalokaghatia (rovnováha duše i 

těla“) je základem vyváženého života. A pro přežití či pouhé zvládnutí jakékoliv 

krize, je důležitá psychická rovnováha. 

Jsem přesvědčena, že i v nouzi je důležité najít důvod a příležitost pro aspoň 

malou chvilku zábavy. A tak jsem v rámci psychohygieny, i přes různé reakce mého 

okolí, zadávala dětem dobrovolné úkoly z tělesné výchovy. Zadání bylo různé, např. 

10x přeskočit pařez, 50x přeskočit přes švihadlo, namalovat opičí dráhu podle svých 

představ nebo najít podle fotek různá místa v okolí či naplánovat výlet. Námětů na 

opičí dráhu přišlo mnoho a už se těším, až je budeme v září zrealizovat. 

Žákům 9. třídy, kteří měli přípravu k přijímacím zkouškám výrazně těžší, jsem nabízela 

relaxační cvičení se základními prvky jógy, návod na procvičování správného 

dýchání pro zvládnutí stresu, taneční a posilovací videa pro protažení svalů 

zatuhlých od sezení nad učením. 

Kdo chtěl, mohl úkol vypracovat, pobavit se, poučit se, kdo ne, nic se nestalo. Tedy 

kromě toho, že přišel o chvilku pobavení a o možnost něco nového se naučit, neboť, 

co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. 

Mgr. Eva Jandová, učitelka Tv 
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12.26. Další akce 

Typ akce    Zúčastněné 

třídy 

Lyžařský výcvik základní kurz sjezdového lyžování Velká Úpa 7. AB 

Plavecký výcvik Bazén Benešov 3. ročníky 

 Bazén Na Fialce 2. ročníky 

Výlety, sport Společné stanování – 3 dny 8.A 

 Vánoční turnaj v přehazované stupeň 

exkurze Napříč školou – sportovně orientační den Celá škola 

 Adaptační pobyt – 3 dny 6. ABC, 8.AB 

 Exkurze Blaník 7.A 

 Exkurze klášter Milevsko 7. třídy 

 IQ Landia Liberec 7. BC 

 Tep faktor 7.BC, 6.B 

 Čertovská pohádka v Takoníně 1. třídy 

 Exkurze do místní knihovny 6. třídy 

 Exkurze Škoda Mladá Boleslav 9. ročníky 

 Svět medúz 8.A 

 Exkurze na Pražský hrad 2.C + 4.B 

   

Divadlo,   

film, koncert Divadlo V Dlouhé 3. ABC 

 Divadlo Na Fidlovačce 6. ABC 

 Představení v KC Kamenice – Faust 2.stupeň 

 Představení v KC Kamenice – Cesta kolem 

světa 

2.stupeň 

 Radek Banga – Když chceš, tak to dokážeš 2. stupeň 
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Besedy Projekt Advokáti do škol 9. ročníky 

 Fake news beseda 7. - 9. ročníky 

 Velká rodinná rada – finanční gramotnost 5. ABC 

 Workshop Potenciál 9. AB 

 Festival Jeden svět na školách + beseda a film 9. AB 
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13. Evropské granty a projekty 

13.1. 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 či exkurze a besedy s ekologickou tematikou.  

 

13.2. 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. 

 

13.3. 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 milionů korun. 

 

13.4. 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. Díky tomuto projektu jsou již všichni učitelé 

na naší škole vybaveni notebookem nebo tabletem.  

 

13.5. Projekt Erasmus+(2015) 

Naše škola získala grant v programu Erasmus+ KA1 a díky tomuto grantu se 6 učitelů 

anglického jazyka zúčastnilo v době letních prázdnin 2015 dvoutýdenního jazykově 

metodického kurzu ve Velké Británii v rámci projektu Inovace pro kvalitní výuku 

angličtiny. 
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13.6. Projekt Výzva 56 

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

podporu čtenářství, výjezd skupiny žáků do Velké Británie a jazykové kompetence 

učitelů. 

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. 

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

děti k větší čtenářské aktivitě, rozvíjet vědomé čtenářství a vytvářet kladný vztah k 

vlastní četbě, či je motivovat pro celoživotní učení se dařilo u řady dětí naplňovat. V 

dílnách čtení žáci pravidelně četli souvislé beletristické texty, přemýšleli, hovořili a 

psali o nich. Myšlenkový základ práce pochází z materiálů RWCT, byl však doplňován 

o další praktické detaily. 

 

13.7. 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. 

 

13.8. Projekt Maják 

Po 3 letech na naší škole úspěšně ukončil svoji činnost projekt Maják, na kterém 

intenzivně pracovaly 2 učitelky, Mgr. Jitka Dvořáková a Ing. Jana Cerda Csobová. V 

rámci tohoto projektu škola získala k dispozici mnoho zajímavých a nových pomůcek 

pro zpestření výuky přírodovědných předmětů a informatiky.  

Dlouhodobým cílem projektu 

bylo pravidelné setkávání 

pedagogů, kteří si vzájemně 

sdíleli nové postupy a inspiraci 

do výuky. Během projektu se pak 

nabyté dovednosti a schopnosti 

ve výuce následně hodnotily 

mezi ostatními zapojenými 

školami v rámci celé ČR. Projekt 

byl ukončen v lednu 2020 

závěrečnou konferencí. 
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13.9. Šablony I pro ZŠ Kamenice 

Tento projekt trval od září 2016 do srpna 2018 a jeho hodnota je pro naši školu 1,4 

milionů, finance jsou dány podle počtu žáků. Každá škola si vybírá z předem daných 

šablon, které podle svých potřeb různě kombinuje. 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.  

 

13.10. Šablony II pro ZŠ Kamenice 

Je to zatím náš poslední projekt, který navazuje na Šablony I, trvá od září 2018 do 

srpna 2020 a získáme z něj celkem 1,7 milionů Kč, které budou využity zejména na 

školního psychologa, speciálního pedagoga, školního asistenta, vzdělávání 

pedagogů v oblasti minimalizace šikany a doučování žáků. 

 

13.11. Projekt Erasmus+(2019) 

V létě 2019 vyjelo 5 učitelů znovu na dvoutýdenní kurzy anglického jazyka, které byly 

zaměřeny na metodickou práci učitelů angličtiny. Ze stejného projektu vyjela paní 

učitelka Lenka Hradecká do základní školy ve Španělsku, kde viděla výuku 

anglického jazyka i začlenění dětí se specifickými poruchami do běžných tříd. 

 

14. Prevence ve škole 

Funkci koordinátora prevence negativních jevů vykonává paní učitelka Eva 

Jandová, 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. Eva Jandová a je uvedeno 

v příloze č. 1 

Pořádáme také velké množství pořadů a besed zaměřených na prevenci, jejich 

výčet je uveden v akcích školy. 
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15. Spolupráce školy s rodiči 

Setkávání s rodiči probíhá zejména při třídních schůzkách a konzultacích. Třídní 

schůzky se pravidelně konají v říjnu a v dubnu, konzultace přibližně jednou za 2 

měsíce, či přímo s vyučujícím po předběžné dohodě. 

Snažíme se o to, aby rodiče chodili na tyto konzultace i s dětmi a aby byla posílena 

spolupráce žák – učitel – rodič. V některých případech se to daří a věříme, že si na 

tento systém rodiče i děti zvyknou a v dalších letech to postupně přispěje k lepším 

vztahům a menšímu počtu nedorozumění.  

Rodiče mají možnost domluvit se s kterýmkoliv vyučujícím na individuálních 

konzultacích podle potřeby.   

Letos jsme díky zavřeným školám přišli o mnoho společných akcí, které nám 

samozřejmě velmi chyběly. Byl naplánován den otevřených dveří, Velikonoční 

Jarmark, zajímavé odpoledne plné her pro budoucí prvňáky, školní akademie, cirkus 

Happy Kids a mnoho dalšího.  

Pro komunikaci s rodiči plně využíváme Školu online. Veškerou dokumentaci, včetně 

žákovské knížky a třídních knih, máme elektronicky. Rodiče tak mohou sledovat 

známky, probírané učivo, mají přehled o docházce svého dítěte, což může působit 

jako prevence záškoláctví. Obzvláště letos jsme ocenili tento systém, protože při 

zavřených školách jsme měli oficiální místo pro předávání informací. V příštím roce 

bychom rádi ještě více posílili význam tohoto systému, protože si myslíme, že je to 

přínosem pro všechny zúčastněné strany. 

 

16. 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. 

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. 

  

http://www.kameniceskola.cz/
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17. Školní družina 

Školní družina (dále ŠD) při ZŠ Kamenice měla ve školním roce 2019/2020 kapacitu 

214 žáků. Zajišťovala ranní provoz od 6:30 hod. do 7:40 hod. a odpolední provoz od 

11:40 hod. do 17:00 hod. 

V tomto školním roce byla kapacita ŠD plně využita. Zapsáno bylo 214 žáků z 1. až 4. 

tříd. Zapsaní žáci byli rozděleni do 8 družinových oddělení. 

Družinová oddělení 1 a 2 byla umístěna v přízemí budovy 2. stupně ZŠ. Pro svou 

výchovně-vzdělávací činnost měla k dispozici místnosti určené pouze pro ŠD. 

Zajišťovala zde nejen odpolední provoz ŠD, ale též provoz dvou tříd ranní družiny. 

Ostatní družinová oddělení 3 až 8 byla umístěna v nové přístavbě školy. Zde pro svou 

činnost využívala kmenové třídy 1. stupně. V místnostech docházelo ke střídání 

dopoledního vyučování s odpolední zájmovou činností ŠD.  

Vybavení všech oddělení ŠD nábytkem, koberci a hračkami odpovídalo této věkové 

skupině dětí. Družinová oddělení, umístěna v kmenových třídách 1. stupně, využívala 

pro své volnočasové aktivity standardní vybavení kmenových tříd. To bylo pro 

odpolední aktivity ŠD mírně upraveno tak, aby vše vyhovovalo pestrým činnostem 

žáků. Pro pestré aktivity žáků ŠD dále používala různý výtvarný materiál, drobný 

kancelářský materiál, sportovní náčiní atp. Vše bylo průběžně doplňováno a 

obnovováno. Vychovatelky též využívaly pro činnosti různý zbytkový materiál 

věnovaný ŠD rodiči či prarodiči žáků (vlnu, odstřižky látek, reklamní folie, …). 

Pro volnočasové aktivity využívala ŠD již zmíněné místnosti (herny), venkovní areál ZŠ 

(školní hřiště, malé dětské hřiště, travnatý prostor před školou) a blízké okolí ZŠ 

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

hřiště v centru obce aj.). 

Personálně byla ŠD obsazena 5 kvalifikovanými vychovatelkami a 3 vychovatelkami 

bez potřebné kvalifikace. Vychovatelky si své pedagogické odborné znalosti 

prohlubují samostudiem (četbou odborné literatury, časopisů nebo odborného 

materiálu na internetových stránkách) a vzděláváním se na počítačových 

aplikacích určených k tvorbě on-line aktivit pro žáky. 

Hlavním cílem volnočasových aktivit je vést žáky k aktivnímu a smysluplnému využití 

volného času, které je jednou z nejdůležitější části prevence rizikového chování u dětí 

a mládeže. Činnosti ve ŠD mají pozitivní vliv na rozvoj dětské osobnosti, zdravého 

sebevědomí, utváření kladných vztahů mezi dětmi, rozvoj dětských zájmů, řešení 

problémů atp. 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, oslavy nového roku 

atp. 
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V tomto školním roce byla činnost ŠD přerušena 11. 3. 2020, kdy došlo k uzavření škol 

v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19. Vychovatelky v tomto období 

pracovaly s žáky na dálku, formou tvoření dětských aktivit zveřejňovaných na 

webových a facebookových stránkách školy. S některými žáky se též vychovatelkám 

dařilo on-line spojení přes aplikaci TEAMS. Od 25. 5. 2020 do konce školního roku 

mohli žáci 1. stupně dobrovolně navštěvovat školu a zároveň ŠD. Při činnostech v ŠD 

byli žáci rozděleni do skupin maximálně po 15 dětech. Vychovatelky i žáci museli při 

odpoledních aktivitách dodržovat předepsaná hygienická opatření. 

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

organizacemi při uvolňování žáků na zájmové kroužky. 

Jiřina Procházková, vedoucí vychovatelka 

Tvoření  ve školní družině 
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Družinové novoroční oslavy  

V prvním lednovém týdnu probíhaly ve všech osmi družinách novoroční oslavy. 

Každá družina měla připravený svůj vlastní program, který si děti vytvořily společně 

s vychovatelkami. Děti vyprávěly o svých zážitcích během Vánoc, společně si 

rozbalily dárky, pohrály si s novými hračkami, seznámily se s novými společenskými 

hrami. Při novoročních oslavách jednotlivých družin nechyběly ani různé soutěže, 

tancování a také zábavné tvoření. 

Šárka Sušánková, vychovatelka ŠD  

Novoroční  oslava s dárky  

 

 

Činnost ŠD při mimořádném opatření  Ministerstva zdravotnictví  

Po dobu trvání opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy nebyla možná přímá 

pedagogická práce, probíhala činnost ŠD pouze v on-line podobě. Vychovatelky 

byly s dětmi ve spojení přes dostupné aplikace, časté byly skupinové videohovory. 

Na školní web a sociální síť Facebook vkládaly každý týden pestrou škálu aktivit. Děti 

se tak mohly zapojit do výtvarné činnosti, dostupné byly i nejrůznější kvízy, hádanky, 

křížovky, bludiště a skládačky. 

Hana Gallusová 

vychovatelka ŠD 
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18. Zájmová činnost 

Zpráva o činnosti Komunitního centra při Základní ško le v Kamenici 

18.1. Kroužky a kurzy 

Ve školním roce 2019/2020 připravilo Komunitní centrum velkou nabídku kroužků a 

kurzů pro žáky naší školy a pro dospělé. 

Pro školní děti:  

 Příprava z  českého jazyka na přijímací zkoušky pro žáky 5. - 7. tříd, 1 kurz 

 Příprava z matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd, 4 

kurzy 

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

 Sportovní rozvoj – kruhový trénink pro žáky 5.- 9.  tříd, 1 kroužek 

 Basketbal pro žáky 4. – 9. tříd, 2 kroužky 

 Florbal pro žáky 1. - 6. tříd, 4 kroužky 

 Hudební kroužky - sborový zpěv pro žáky 1. – 9. tříd, 2 kroužky 

 Zobcová flétna – pro žáky 1. – 9. tříd 

 Hra na klavír – pro žáky 1. – 9. tříd 

 Keramický kroužek pro žáky 1. – 9. tříd, 2 kroužky 

 Výtvarný kroužek pro žáky 3. – 5. tříd, 2 kroužky 

 Kroužek paličkování pro žáky 4. – 7. třídy 1 kroužek 

 Šachy 2 kroužky 

 Volejbal pro starší žáky, 1 kroužek 

 Šikovné ručičky pro žáky 1. - 3. tříd, 4 kroužky 

 Kroužek vaření pro žáky 4. – 6. tříd, 1 kroužek 

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

 Taneční kroužek pro žáky 3. – 9. tříd 2 kroužky 

 Dramatický kroužek pro žáky 1. – 9. tříd 2 kroužky 

Pro dospělé: 

 Anglický jazyk, 2 kurzy 

Kroužky a kurzy vedlo celkem 20 lektorů. 
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18.2. Další aktivity Komunitního centra 

Týden her pro prvňáčky  

Poslední týden prázdnin před školním rokem 2019/20 se uskutečnil ve škole Týden her 

pro nastávající 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 21 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 2019/2020.  A připravili jsme zábavné aktivity, které pomohly 

dětem se s některými kroužky a lektory seznámit. 

Lampiónový průvod  

V listopadu 2019 se za pomoci dobrovolníků a dětí ze školy konal již tradiční 

lampiónový průvod za pohádkou v zámeckém parku ve Štiříně.  

Činnosti v  rámci Komunitního centra  

V Komunitním centru proběhlo několik rukodělných dílniček. V prvním pololetí 

školního roku proběhly dvě předvánoční dílničky. Dílna Vánočních lampiček a 

Vánočních zvonků s M. Bártovou a Ing. Hanou Krausovou. 

Akce kroužku sborového zpěvu a flétnového souboru  

Flétnový soubor a  kroužky  sborového zpěvu  se účastnily  oslavy 100. výročí založení 

knihovny v Kamenici, a rodičům a kamarádům se představily na Vánočním koncertě 

v prosinci ve škole. Hudební kroužky též vystupovaly při rozsvěcení vánočního 

stromečku v Kamenici a na Vánočním jarmarku v Kulturním domě v Kamenici. 

Dramatický kroužek 

Dramatický kroužek se po nucené přestávce rozloučil s dětmi a rodiči divadelní 

pohádkou „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. Děti své představení nacvičily a zahrály 

na zahradě u paní Šárky Valáškové, kde proběhlo i malé občerstvení a rozloučení. 

Využití  místnosti Komunitního centra  

Dopoledne a odpoledne využívaly některé děti tuto místnost k čekání na dopolední 

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

starší děti, které již nemohou navštěvovat družinu, ale i mladší děti z družiny, které 

v době vycházek družiny čekají na kroužky a rodiče. 

Za KC vypracovala Daniela Kratochvílová  
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19. Hospodaření školy 

Škola je financována ze dvou zdrojů: 

1. Peníze z MŠMT, které nám přiděluje Středočeský kraj – jsou určeny na mzdy 

zaměstnanců (NIV), učebnice a pomůcky pro žáky, vzdělávání pedagogů a 

nemocenská všech zaměstnanců (ONIV). Finance jsou normativně určeny a 

není možné je zaměňovat ani přesouvat mezi kapitolami. 

2. Peníze z rozpočtu obce – jsou určeny na provoz školy a roční vyúčtování je 

uvedeno v příloze – Zpráva o hospodaření školy v roce 2019. 

 

NIV Mzdové prostředky celkem 36 642 705 

 Odvody na pojistné 8 506 614 

 Odvody na FKSP 497 431 

ONIV Učebnice 130 982 

 Školní pomůcky 54 129 

 Vzdělávání pedagogů 30 322 

 Nemocenské dávky 178 171 

 Zákonné pojištění zaměstnavatele 100 926 

 plavání 121 320 

 

 

 

Zpracovali Mgr. Pavlína Tolarová a kolektiv pedagogů ZŠ Kamenice. 

 

 

____________________________ 

 ředitelka školy 

V Kamenici 24. srpna 2020 

  



76 
 

Příloha č. 1 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

školní rok 2019/2020 

Minimální preventivní program doplňuje v každé třídě celkový rámec prevence tak, 

aby žáci absolvovali preventivní přednášky či projekty podle toho, jaká problematika 

se daného věku nejvíce dotýká, anebo ve které třídě se nejvíce objevuje. 

Trvale dbáme na to, aby naši žáci každodenně přicházeli do bezpečného prostředí 

školy. Vedeme je proto k vzájemné ohleduplnosti, respektu a ke kritickému přístupu a 

pomáháme jim uvědomovat si důsledky negativního chování. Aktivity, které 

napomáhají k rozvoji těchto dovedností a schopností, jsou obsaženy v MPP 

2019/2020 a byly splněny. 

Forma získávání daných dovedností je různorodá. Mimo jiné se každý týden žáci 

pravidelně setkávali při třídnických hodinách, kde se formou sociálních her učili 

komunikovat, vyjadřovali svůj názor, ale také se snažili respektovat názory druhých. V 

těchto hodinách třídní učitelé nahlédli lépe do kolektivu a pomohli žákům vytvářet 

pravidla chování, zhodnotili fungování vztahů ve třídě. 

Hodiny etické výchovy, občanské či tělesné výchovy a již zmíněné třídnické hodiny 

přispěly velmi dobře k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého dítěte. 

Náznaky šikany jsme řešili ihned, k rozvoji skutečné šikany nedošlo. Stejně tak, hned v 

zárodku, řešíme i drobné hádky a nesrovnalosti mezi dětmi. Zde vidíme velký význam 

třídnických hodin. Výhodou je také zavedení elektronické schránky důvěry pro naši 

školu a zapojení do projektu – Nenech to být. S touto pomocí se dozvíme některé 

rozpory již na samém začátku. 

Velmi se osvědčily i pravidelné konzultace poradenského pracoviště naší školy 1x za 

14 dní (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a 

vedení školy), či schůzky těchto zaměstnanců dle aktuální potřeby a adaptační kursy 

pro vybrané ročníky na začátku školního roku. 

Koutky (včetně pingpongového stolu zakoupeného ze sbírky, kterou uspořádala 

maminka žáka), které jsme loni vytvořili v rámci projektu Zkrášlujeme školu, žáci k naší 

velké spokojenosti poměrně rádi využívají. V příštím roce přibydou ještě další a tak by 

škola měla nabídnout pestrý program pro volné chvíle ve škole. Společně 

s venkovním hřištěm, kde tráví svůj čas žáci během velké přestávky, nabízejí tyto 

koutky možnosti, jak si odpočinout a smysluplně strávit volný čas ve škole. Všemi 

těmito aktivitami se naše škola snaží přispět k tomu, aby se děti ve škole cítili co 

nejlépe, protože pokud je ve škole dobrá atmosféra i učení jde snáz. 

K dobrým vztahům mezi žáky napomáhají také různé semináře, diskuse a další 

aktivity, které v rámci prevence šikany organizujeme buď sami, nebo s přizváním 

odborníků. Na hladký průběh a náplň dohlíží paní učitelka Mgr. Eva Jandová v rámci 

náplně své práce, která spočívá v primární prevenci sociálně-patologických jevů. 
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Jako již tradici jsme zrealizovali na začátku září adaptační kurz pro 6. třídy, abychom 

jim usnadnili přechod na druhý stupeň a opět pro 8. třídy, neboť došlo spojením tří 

tříd do dvou k poměrně velkým změnám v kolektivu. Všichni tak měli možnost více se 

poznat, a to v jiném než školním prostředí. Kurz organizovaly paní učitelky Dudková, 

Jandová a Iltisová, za doprovodu třídních učitelek jednotlivých tříd. 

Tento adaptační kurz máme v úmyslu realizovat každý rok pro šesté třídy a také pro 

třídy, ve kterých dojde k zásadním změnám v kolektivu. 

Letošní rok byl velmi specifický díky pandemii Covid19, takže také problémy, které 

jsme řešili, byly na začátku školního roku jiné, než ve druhém pololetí. Zatímco na 

začátku roku jsme řešili tradičně výchovné i vzdělávací problémy, tak ve druhém 

pololetí to bylo hlavně vzdělávání v domácím prostředí a motivace dětí ke studiu. 

Nouzový režim byl po všech směrech nový pro nás pro všechny – pro žáky, rodiče, 

učitele. Mnohdy to byla zátěžová situace pro celé rodiny. V rámci prevence dostali 

rodiče možnost zúčastnit se webináře na téma „Kyber dítě a jeho sítě“ a několik 

brožur ve formátu pdf s návodem, jak s dětmi mluvit, abychom se něco dozvěděli, 

jak nepodcenit rizika internetu, jak si organizovat čas, apod. Žáci a následně i jejich 

zákonní zástupci byli kontaktování s nabídkou podpory a pomoci v případě, že žák 

se z nějakého důvodu neúčastnil distančního vzdělávání. 

Nejen děti se však potřebují dozvědět něco nového, ale i my dospělí se musíme celý 

život vzdělávat, a tak u nás proběhla další část programu MIŠ neboli MINIMALIZACE 

ŠIKANY. Doufáme, že nové poznatky využijeme co nejlépe, a že se žáci v naší škole 

budou cítit opravdu bezpečně. Děláme pro to vše, co je v našich silách. 

Pro zájemce z řad pedagogů byla určeno také několik setkání s externím 

supervizorem, který pomáhá nahlížet na řešení kázeňských či výchovných problémů 

žáků, na přístup k výuce či na problémy, které vnímáme jako palčivé. Je to velmi 

hodnotná podpora pro zpracování stresu, který při pedagogickém zaměstnání 

vzniká. 

Pro podporu učitelů proběhlo také několik dalších programů. Např. Workshop 

Potenciál aneb jak plně využít svoje možnosti, dále projekt Maják, který řeší vytvoření 

sítě center kolegiální podpory (CKP), která podporují pedagogy při získávání a 

předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie 

se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity byly dobré 

praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. 

A v neposlední řadě hodně pomohl v nelehké situaci on-line seminář s Mgr. 

Michaelou Veselou, jak se poprat s hodnocením a přístupem k výuce během 

pandemie. 

V rámci prevence školní neúspěšnosti jsme jako každý rok realizovali doučování, 

čtenářskou gramotnost jsme podpořili návštěvou knihovny a divadla, v rámci 

programu „Faketicky“ se žáci vzdělali v kritickém přístupu k informacím, kterými nás 

dnes média zahrnují prakticky každou vteřinu našeho života. 
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A ožehavé téma posledních dnů, kterým je rasismus, dětem již během prvního 

pololetí přiblížil Radek Banga se svým preventivním programem. 

Vzhledem k hojnému využívání kamenického skateparku se nám velmi hodil projekt, 

resp. představení RideWheel show Lukáše Müllera a jeho týmu, kteří na biketrialovém 

kole ukazovali dětem různé triky a zároveň zábavnou formou a s množstvím 

odměn upozorňovali na nebezpečí, které přináší jízda na kole, koloběžce po silnici 

nebo i v areálu skateparku. A poučili je o důležitých bezpečnostních prvcích. 

I nadále v naší škole probíhá, resp. proběhlo badatelské odpoledne s Fyzikou, funguje 

také žákovský parlament. 

Žáci 9. tříd jako podporu při vstupu do mladistvého života s občanským průkazem 

absolvovali besedu „Advokáti do škol“ a v rámci obecné informovanosti také 

vyslechli „Příběhy bezpráví“. 

Žáci 7., 8. a 9. tříd také diskutovali s lektory v rámci semináře „Dezinformace“, který 

měl zcela záměrně podobnou náplň jako program „Faketicky“, neboť schopnost 

vyhodnotit informace, které denně přijímáme, kriticky je dnes velmi důležitá. 

 

Zpracovala Mgr. Eva Jandová 
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Příloha č. 2 

Výroční zpráva EVVO 

Školní rok 2019/2020 

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.  

Tonda Obal na cestách  

Vzdělávací program Tonda Obal na cestách proběhl na naší škole 14. února 2020.  

Žáci 1. až 8. ročníku se během jedné vyučovací hodiny učili rozeznávat základní 

druhy odpadu a měli možnost ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou 

běžně na ulicích. Prostřednictvím videoukázek se seznámili s možnostmi skladování a 

zpracování odpadů, viděli výrobky z recyklovaných materiálů. Za realizaci programu 

jsme zdarma získali kredity a objednali 18 nových nádob na třídění papíru, které 

rozmístíme po škole. Nás vyučující velmi potěšilo, že většina dětí dokázala základní 

druhy odpadů správně roztřídit. Snažíme se třídit i ve škole a podporovat u dětí 

vědomí odpovědnosti za životní prostředí. 

 

Recyklohraní  

Cílem školního recyklačního programu Recyklohraní, který vznikl v ČR v roce 2008, je 

prohloubit vědomosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Z 

Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola 

v loňském roce odevzdala 51,99 kg starého elektra. Tím jsme uspořili 1,26 MWh 

elektřiny, 89,58 l ropy, 4,81 m³ vody a 0,02 tuny primárních surovin. Navíc jsme snížili 

emise skleníkových plynů o 0,23 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 
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1,00 tun. Naše škola tak opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního prostředí. 

Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které pak můžeme vyměnit za různé 

odměny. Letos v červnu jsme za 1586 bodů získali do prvních tříd kuličková počítadla 

a nástěnný obraz Česká abeceda, v Komunitním centru děti jistě využijí stolní hru 

Biatlománie a v hodinách výtvarné výchovy sadu 15 kusů nůžek. 

   

Zoo koutek 

V učebně přírodopisu na II. stupni nahradil provizorní zoo koutek ze staré skříně nový, 

profesionálně vybavený. Nový zoo koutek tvoří dvě menší a dvě větší zabudovaná 

terária, která jsou vhodná pro menší druhy plazů a bezobratlých. Vybavení zahrnuje 

LED zářivky, výhřevné žárovky a přírodní pozadí z kořenů, révových kmínků a 

korkových plátů. Možnost otevírání zpředu usnadňuje přístup pro údržbu a krmení, 

speciální zámek pak brání živočichům v útěku. Zatím chováme užovku červenou, 

oblovky a pakobylky. Zoo koutek přispívá k oživení výuky přírodopisu, děti se učí o 

zvířata pečovat, pozorují jejich způsoby chování a posilují tak svůj kladný vztah 

k přírodě.  
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Zapojení  do mezinárodního programu EKOŠKOLA   

V rámci programu Ekoškola u nás pracuje žákovský Ekotým, který se pravidelně 

schází a svou činností se snaží vylepšovat prostředí školy, snižovat ekologický dopad 

školy na životní prostředí a šetřit energii. Cílem tohoto programu je především vedení 

žáků k aktivnímu zapojování se do života školy a zlepšování spolupráce žáků, 

pedagogů i ostatních zaměstnanců školy. 
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Činnost Ekotýmu:  

 Organizace sběru papíru ze tříd a 

kabinetů učitelů. V letošním školním 

jsme se s Ekotýmem zapojili do akce 

Školního parlamentu, který 

uspořádal charitativní sběr papíru 

pro humanitární organizaci UNICEF. 

 Třídění drobného elektrozařízení, 

baterií, vysloužilých svítidel, cartridgí. 

 Péče o rostliny ve škole. 

 Péče o živočichy ve školním zoo 

koutku.                                       

 Rozmístění nádob na třídění odpadu 

do tříd.  

 Vedení kroniky, v níž jsou fotografie 

a zápisy k aktivitám Ekotýmu.  

 

 

Toys from recycled material 

Žáci 3. třídy se v hodinách anglického jazyka naučili pojmenovat různé hračky. 

Následně navrhovali a v anglickém jazyce popisovali hračky z recyklovatelných 

materiálů. V rámci mezipředmětových vztahů v hodinách pracovní výchovy některé 

hračky vyrobili a anglicky k nim napsali popisky. Vyrobené hračky s popisky byly 

vystavené ve vestibulu školy, kde je mohli obdivovat nejen žáci, ale i ostatní příchozí. 

Žáci se velmi těšili na chvíli, kdy si budou moci své výrobky odnést domů. 
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Poznámka: Další naplánované akce s environmentální tematikou, jako projektový 

Den Země a letové ukázky dravců od společnosti Zayferus, se z důvodu výuky na 

dálku uskuteční v příštím školním roce. 

 

Zpracovala Mgr. Jitka Dvořáková, koordinátor EVVO 


