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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 

statutární zástupce ředitelky Mgr. Hana Kudrnáčová 

zástupce ředitelky                               Mgr. Alena Stehlíková 

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 je vesnická škola větší velikosti, do které chodí žáci nejen z Kamenice a 

k ní náležících obcí a osad, ale také z některých okolních obcí, které školu nemají. 

Zároveň jsme také spádovou školou pro žáky od 6. třídy ze ZŠ Kostelec u Křížků, protože 

tato škola má pouze 1. stupeň.  

V poslední době se naše škola výrazně rozrostla. Téměř ve všech ročnících máme tři 

třídy, pouze v 8. a 9. ročníku jsou třídy dvě. To nám umožňuje mít vcelku příznivý počet 

žáků ve třídě, na 1. stupni je to průměrně 21, na 2. stupni 25 žáků ve třídě. V početných 

třídách se nám dařilo dělit třídy kromě běžného dělení v angličtině, informatice a 

dílnách, také v matematice, českém jazyce, dějepisu, tělesné výchově nebo výchově 

k občanství. Podrobněji je dělení tříd popsáno v následujících kapitolách. 

Škola byla v posledních letech výrazně zvětšena, čímž jsme získali velkorysé prostory. 

Máme 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. Roste však i počet tříd a znovu se dostáváme do 

situace, kdy musíme kmenovými třídami obsazovat i odborné učebny. Je to náročné 

na organizaci a limitující pro případné dělení tříd.  

Letos probíhaly už poslední stavební úpravy, které se týkaly jen venkovních prostor za 

školou a úpravy zeleně. Škola je stavebně hotová, přesto jsou nutné další rekonstrukce, 

které se provádí zejména v nejstarší budově. O letních prázdninách 2020 došlo 

k rekonstrukci dívčích a učitelských toalet, na léto 2021 je naplánovaná rekonstrukce 

chlapeckých toalet. 

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

jsou popsány v kapitole 13. Evropské granty a projekty.  

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

exkurze, plní drobné i větší projekty. Letos byla ale celoroční práce zcela v jiném 

duchu, a to v duchu střídavě zavřených a otevřených škol a rotační výuky z důvodu 

epidemie Covid-19. Vše bylo nové, jiné, nezvyklé a nečekané.  
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3. Mimořádný stav 

Již minulý školní rok byl zakončen velmi netradičně. Školy byly zavřené od března 2020 

a k běžné výuce se mohli od konce května vrátit jen žáci 1. stupně, a to ještě na bázi 

dobrovolnosti. Domnívali jsme se, že nic horšího už přijít nemůže. Přesto jsme se 

s pedagogy i se žáky připravovali na to, že se situace může opakovat.  

Učitelé se intenzivně vzdělávali v užívání aplikací Teams, Forms nebo OneNote. Se žáky 

jsme v hodinách trénovali práci s těmito aplikacemi, jak najdou zadání, jak se přihlásí 

k online hodině nebo odevzdají svou práci. Paní učitelka Květa Šímová zorganizovala 

workshop nejen pro učitele, ale také pro rodiče žáků, aby si udělali představu o 

používaných aplikacích.  

Zajistili jsme také vyšší verzi předplatného Microsoft pro školy, která je sice placená, ale 

zajišťuje nám, že máme stále poslední verzi všech produktů od Microsoft. Navíc tuto 

poslední verzi mohou žáci i učitelé používat i doma a na více zařízeních. Sjednotilo se 

nám tedy prostředí, ve kterém pracujeme, což jsme velmi ocenili v tomto náročném 

školním roce.  

A kolik času vlastně strávili žáci ve škole a kolik v distančním výuce? Školní rok má po 

odečtení prázdnin přibližně 40 týdnů. V následující tabulce je uveden přehled toho, 

jak žáci do školy chodili a jak dlouhá byla distanční výuka u jednotlivých věkových 

kategorií. 

 Počet týdnů ve škole Počet týdnů v distanční výuce 

1. – 2. třída 29 týdnů 11 týdnů 

3. – 5. třída 17 týdnů 23 týdnů 

6. – 9. třída 14 týdnů 26 týdnů 

 

Uvedená tabulka ukazuje, jak byl celý školní rok zvláštní a velmi obtížný pro žáky, rodiče 

i pedagogy.  

Náročná byla také organizace všech opatření, která nás v průběhu roku potkala. Bylo 

to třeba zákaz zpěvu v hudební výchově, nemožnost cvičit v tělesné výchově, 

hygienická opatření v jídelně, např. si žáci nemohli sami brát příbor, nápoj nebo salát. 

Každou chvíli jsme řešili nějakou změnu, organizovali jsme změny v nošení roušek, 

rotační výuku, procházky místo tělocviku, nemožnost míchání skupin žáků napříč 

třídami v dělených předmětech nebo ve školní družině. Právě díky nutnosti zachování 

homogenních skupin (skupin pouze z jedné třídy) se stávaly až humorné situace, kdy 

třeba učitelé jazyků měli v jedné skupině žáky ze tří tříd. Díky těmto omezením měli 

jednu část skupiny v jedné místnosti, druhou část ve vedlejší místnosti a třetí část doma 

na distanční výuce.  
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Jeden den se vyhlásila rotační výuka, zpracovali jsme tedy rozpis pro to, že polovina 

dětí byla doma a druhá polovina ve škole. A po dvou dnech bylo vše zase jinak, doma 

zůstali úplně všichni. A v tomto duchu probíhal celý školní rok. 

Pozitivem je, že jsme se všichni velmi zdokonalili ve využití počítačů, aplikací a 

technologií obecně. A samozřejmě v řešení mimořádných situací. 

 

3.1. Popis distanční výuky 

Při plánování distanční výuky jsme se důsledně drželi Metodického doporučení pro 

vzdělávání distančním způsobem vydaného MŠMT dne 23. září 2020. Drželi jsme se 

doporučeného množství online hodin, pravidel hodnocení i různých doporučení 

k výuce.  

Na 1. stupni měli žáci online hodin méně, často byli rozděleni do malých skupin, rozvrh 

hodin paní učitelky konzultovaly s rodiči a snažily se najít rozumnou kombinaci online 

a offline hodin.  

Na 2. stupni byla organizace trochu náročnější, proto jsme se rozhodli zachovat rozvrh 

hodin s tím, že některé hodiny budou online. I zde docházelo v průběhu roku 

k drobným úpravám, ale podstata zůstala stejná. Pokud se jednalo o předmět 

s týdenní dotací 5 hodin (čeština a matematika), byly zorganizovány 3 online hodiny 

a 2 hodiny se samostatnou prací, předměty se 4hodinovou týdenní dotací měly 2-3 

hodiny on-line, předměty s 1hodinovou dotací měly 1 hodinu online. Ze zkušeností jsme 

viděli, že ne všem žákům samostatná práce vyhovuje, proto byly často nabízeny i 

dobrovolné online hodiny, kdy se žáci mohli připojit a pracovat na úkolu se svými 

spolužáky pod vedením učitele. I na druhém stupni docházelo k dělení tříd na menší 

skupiny, zde to bylo ale náročnější vzhledem k naplněnému rozvrhu hodin.  

Ukázalo se jako velká výhoda, že početné třídy na 2. stupni máme často dělené nejen 

na angličtinu, kde je to běžné, ale někdy také na matematiku nebo český jazyk. 

V době distanční výuky to bylo velmi praktické.  

Výchovy byly organizovány pouze prací offline. Žákům byly zadávány práce, z nich si 

mohli vybrat jen některé a ty splnit.  

Podle zpětné vazby, kterou jsme od žáků postupně získávali, bylo pro ně velmi obtížné 

dodržovat doma pravidelný režim a držet se rozvrhu hodin, který by jinak měli ve škole. 

Pokud se to žákům podařilo, neměli s distanční výukou žádný problém. Pokud ale 

zadané práce odsunovali stále dál, bylo pro ně obtížné termíny dodržovat a vše plnit 

podle zadání. Měli potom dojem, že zadané práce bylo hodně. 

Co se týká množství učiva, to bylo výrazně zredukováno a důraz byl kladen jen na 

základní učivo. Nebyly zadávány klasické domácí úkoly, ale práce právě do offline 

hodin, které byly v rozsahu 45 minut, ne déle. Pro žáky, kteří nejsou zvyklí samostatně 

pracovat, to ale mohl být problém.  
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Vyskytli se i žáci, které se příliš nedařilo zapojovat, anebo jen minimálně. Opakovaně 

jsme to řešili s rodiči, v několika případech jsme kontaktovali i OSPOD. Několik žáků 

docházelo do školy na individuální konzultace, někteří i pravidelně. Pracovaly s nimi 

paní asistentky, pomáhaly jim tak zvládnout problémy distanční výuky.  

 

3.2. Distanční výuka očima rodičů 

Stejně jako minulý rok jsme se i letos dotazovali rodičů na to, jak vnímali distanční výuku 

oni. Minulý rok byly patrné zmatky v nejednotnosti zadávání úkolů, bylo vidět, že si 

hledáme cestu. Z loňského roku jsme se snažili poučit a sjednotit platformy, ve kterých 

pracujeme. Jako hlavní komunikační kanál máme Školu OnLine. Zde funguje 

elektronická třídní kniha, omluvný list i žákovská knížka, to vše bez ohledu na to, jaká 

výuka probíhá. Druhou platformou je pro nás Microsoft Teams, kde probíhaly online 

hodiny a zadávání všech úkolů. Někteří rodiče požadovali, abychom měli jen jednu 

platformu. To však není možné, protože Škola online není určena pro online výuku.  

Vždy jsme však dodržovali to, aby ve Škole online bylo upozornění, kde zadanou práci 

hledat. Z dotazníků vyplývá, že většina rodičů s tím neměla problém a na tento způsob 

si zvykli. Pomohlo k tomu i důsledné trénování se žáky v průběhu září a také workshop 

pro rodiče. 

Výsledky dotazníkové ankety: 

Do šetření se zapojilo celkem 252 rodičů. Z odpovědí vyplynulo, že pro 70 % rodičů byl 

čas věnovaný dětem při distanční výuce přiměřený, 62 % rodičů považovalo využití 

Školy OnLine a Teams za jednoduché, srozumitelné a přehledné. Jako zajímavou a 

podnětnou hodnotilo výuku 55 % rodičů a podle 50 % rodičů se děti v distanční výuce 

naučily méně, ale stále dost. A 30 % rodičů si dokonce myslí, že se naučili stejně nebo 

více.  

Získali jsme také mnoho otevřených odpovědí, které jsme s učiteli rozebrali na 

společných setkáních a snažili jsme se najít cesty dalšího zlepšení v případě, že by 

došlo k uzavření škol i příští rok.  

Jako hlavní doporučení pro nás je to, že obě platformy budeme se žáky využívat i při 

běžné presenční výuce a budeme tak posilovat jejich dovednosti právě v této oblasti.  

Rádi bychom také zachovali formát online konzultací jako možnost i v běžném školním 

roce. Zejména na 2. stupni byla vyšší účast než na osobních konzultacích. Dochází tak 

k úsporám času na straně rodičů i pedagogů. 

Přesná čísla dotazníkového šetření si můžete prohlédnout v následujících grafech. 
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3.4. Distanční výuka očima učitele 

Období epidemie přineslo i v tomto školním roce několik měsíců distanční výuky. Na 

rozdíl od školního roku 2019/2020 už se nejednalo o naprostou novinku a „blesk 

z čistého nebe“, ale žáci i vyučující se mohli opřít o již získané zkušenosti.  

Naše škola, myslím, celkově zvládla období distanční výuky se ctí. Jako vyučující 

oceňuji jasně stanovená pravidla pro organizaci on-line i offline výuky, předem 

připravené rozvrhy i proškolení zaměstnanců v potřebných IT technologiích. Přechod 

z prezenční na distanční výuku byl proto hladký a bezproblémový. 

Na samotné distanční výuce shledávám jak pozitiva, tak negativa. Některým žákům 

velmi nevyhovovala a nebylo v jejich silách či možnostech se režimu, který vyžaduje 

zvýšenou míru jejich vlastní samostatnosti a hlavně zodpovědnosti, přizpůsobit. Jiní to 

zvládli skvěle a dalším naopak výuka z poklidu domova zcela vyhovovala. Pro učitele 

znamenala distanční výuka nové výzvy, ale také nové možnosti.  

Řadu prvků, které jsme si při distanční výuce osvojili, by jistě bylo vhodné využívat i při 

prezenční výuce (např. zadání v TEAMs, komunikaci přes TEAMs, sdílené 

prezentace…). Z dlouhodobého hlediska ale nepovažuji systém distanční výuky za 
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vhodný a prezenční výuku včetně sociálních kontaktů nemůže nikdy plnohodnotně 

nahradit. 

Mezi pracemi, zadávanými v rámci distanční výuky, se objevila celá řada velice 

zajímavých, pěkných a poctivě zpracovaných úkolů. Patří k nim například záznam 

četby fantasy románu s nádherným obrázkem… 

 

 

Mgr. Kateřina Schwabiková 

 

 

 

 

4. Personální údaje 

4.1.Pedagogičtí pracovníci 

V letošním školním roce ve škole pracovalo 43 učitelů, 8 vychovatelek školní družiny 

a 10 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. 
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Přehled všech zaměstnanců školy je uveden v následujících tabulkách. 

 Pedagogičtí pracovníci pozice učí ve šk. roce aprobace 

1 Bažata Miroslava Ing. učitelka M, Inf VŠ 

2 Cerda 

Csobová  

Jana Ing. TU 7. A M, Fy, Inf VŠ + pedagogika 

3 Čejnová Markéta Ing. TU 4. B 1. st, Rj VŠ + studující 

4 Dudková  Danka Mgr. TU 6. A Čj, Etv Čj, pedagogika 

5 Dvořáková  Jitka Mgr. TU 7. C Př, Vv, VO Př 

6 George Naďa  učitelka Aj, Inf  

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

8 Hartvichová  Vlasta Mgr. TU 9. B Čj, D Čj, D 

9 Holečková  Nikola Mgr. TU 2.B 

2.pol. 

1.st. 1.st. 

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

11 Hradecká Lenka Mgr. učitelka Aj Bi, Rv, Aj 

12 Hrubiznová Miloslava Mgr. TU 5. C 1. st. 1. st. 

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

14 Iltisová  Zuzana Ing TU 8. C M, Dí VŠ 

15 Jandová Eva Mgr. učitelka Tv Tv 

16 Ježová Pavla  TU 8. A Čj, Svp, Fj VŠ 

17 Kočí Miloslav  učitel Hv SŠ 

18 Kremlová  Lenka Mgr. TU 2. A 1. st. 1. st. 

19 Krop David Mgr. učitel D, Nj, Čj D, Nj 

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

21 Mašková Hedvika Mgr. TU 5. B 1. st., Vv 1. st. 

22 Matoušková Lenka Mgr. TU 2. C 1. st.  Čj 

23 Miklas Karel Mgr. učitel Tv Tv 
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24 Němcová Adriana Mgr. učitelka Ch, Fy Ch, Fy 

25 Pártlová Jolana Bc. TU 4.A 1.st., Vo VŠ 

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

27 Pikorová  Lenka Ing. TU 6. B Aj, Pv, Vv, Př VŠ + pedagogika 

28 Plíhalová Martina Mgr. TU 5. A 1. st. 1. st. 

29 Pospíšilová Eliška Mgr. učitelka Vv Vv 

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

31 Růžičková Eva Mgr. TU 3. A  1.st. Čj 

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

33 Schwabiková Kateřina Mgr. TU 6. B D, Čj, Vo D, Vo 

34 Stehlíková Alena Mgr. učitelka Aj Aj 

35 Sváčková  Olga Mgr. TU 4. C 1. st., Rj 1. st., Rj 

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

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

38 Tolarová Pavlína Mgr. ředitelka M M, Zákl. tech. 

39 Trtíková Andrea Ba. učitelka Aj VŠ 

40 Turková  Lenka Mgr. TU 2. B 

v 1.pol 

1. st. 1. st. 

41 Vítová Drahoslava  TU 9. A Z, M, Aj, Vo studující VŠ 

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

43 Zítková Jana Mgr. TU 3. C 1.st., Fj 1. st, spec. ped.  

 Landová Naděžda Mgr. psycholog  VŠ psychologie 

 Ördögová Dagmar Mgr. spec. 

ped. 

 VŠ speciální 

pedagogika 
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 Vychovatelky ŠD    

1 Gallusová Hana  vychovatelka 

2 Gallusová  Blanka  vychovatelka 

3 Hollerová Kamila  vychovatelka 

4 Procházková  Jiřina Bc. vedoucí vychovatelka 

5 Márovcová Šárka PhDr. vychovatelka 

6 Mrázková Markéta  vychovatelka 

7 Strejcovská Dagmar Mgr. vychovatelka 

8 Sušánková Šárka Ing. vychovatelka 

 

 

 Asistenti pedagoga    

1 Bártová Markéta  asistentka pedagoga v 1.B a 4.C 

2 Gallusová Hana  asistentka pedagoga v 6.B 

3 Hladíková Lucie  asistentka pedagoga v 5.B 6.A 

4 Hollerová Kamila  asistentka pedagoga v 5.C 

5 Hrubá Blanka  asistentka pedagoga v 2.B a 4.A 

6 Kováčová Gabriela  Asistentka pedagoga v 1.C a 6.C 

7 Márovcová  Šárka PhDr. asistentka pedagoga v 6.A 

8 Mrázková Markéta  asistentka pedagoga v 5.C 

9 Otáhalová Marta Mgr. asistentka pedagoga v 1.A 

10 Volfová Helena  asistentka pedagoga v 5.A 
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4.2. Provozní zaměstnanci 

Provoz školy zabezpečuje celkem 12 provozních zaměstnanců: ekonom, hospodářka, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Školní jídelna 

Součástí školy je školní jídelna, její vedoucí je paní Ivana Urbancová. Hlavní kuchařkou 

je paní Marie Doležalová a Jana Babánková, provoz zajišťuje ještě dalších 

9 pomocných kuchařek.  

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

strávníky. 

 

 Provozní zaměstnanci  

1 Přibyl  Jiří školník 

2 Barbanegra  uklízečka 

3 Čalounová Miroslava uklízečka 

4 Černá Zuzana uklízečka 

5 Kučerová Ivana uklízečka 

6 Podlipná  Venuše uklízečka 

7 Tomanová Markéta uklízečka 

8 Přibylová Kateřina uklízečka 

9 Mašková Monika uklízečka 

10 Wiedemann  Jiří ekonom do 31.12.2020 

 Stoulilová Miroslava ekonom od 1.1.2021 

11 Wiedemannová  Jana THP do 31.10.2020 

 Klimešová Kateřina Hospodářka a 

personalistka od 1.10.2020 

12 Kopecká Růžena vrátná 
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 Zaměstnaci ŠJ    

1 Urbancová Ivana  vedoucí jídelny 

2 Doležalová  Marie   hlavní kuchařka 

3 Babánková  Jana   hlavní 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 

 

 

4.4. Členění učitelů podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 30 let 1 2 3 7 % 

31 - 40 let 0 5 5 11,5 % 

41 - 50 let 1 19 20 47 % 

51 - 60 let 0 10 10 23 % 

61 a více let 1 4 5 11,5 % 

celkem 3 40 43  

% 7 % 93 %   

 

Průměrný věk učitelů na naší škole je 46 let. 
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4.5. Kvalifikovanost pedagogů 

Ve škole pracuje 43 učitelů, z nich 35 má příslušnou kvalifikaci – VŠ pedagogickou nebo 

jinou VŠ + pedagogické vzdělání. Většina učitelů, kterým kvalifikace chybí, studují 

vysokou školu, případně si doplňují pedagogické vzdělání. 

Výchovnou poradkyní je Mgr. Danka Dudková, která vystudovala kromě své 

aprobace i předepsané výchovného poradenství. Školním metodikem prevence je 

Mgr. Eva Jandová, která dokončila specializační studium. Na odborných pozicích 

ještě pracuje Mgr. 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 

Mgr. Jitka Dvořáková, která také splňuje příslušnou kvalifikaci. Nově jsme 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. 

 

 

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 sedmých a osmých třídách se žáci učili německy, francouzsky nebo rusky, 

v devátých třídách si žáci zvolili němčinu nebo ruštinu. Největší zájem bývá zpravidla 

o jazyk německý, proto bývají otevřeny 2 – 4 skupiny v každém ročníku. 

 

5.1. Dělení tříd 

Ve výuce dochází často k dělení tříd v různých předmětech. Na 1. stupni byly děleny 

pouze hodiny angličtiny, v jednotlivých skupinách tak bylo 10 – 12 žáků. 

Na 2. stupni jsou třídy více naplněné, proto jsme se snažili dělit tak, jak nám umožňovaly 

prostorové možnosti a počty pedagogů. Právě jejich nedostatek, zejména učitelů 

matematiky, a také málo prostoru pro dělení tříd na skupiny, nám další dělení příliš 

neumožňuje.  
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Dělení tříd na 2. stupni přehledně: 

 Dělení v těchto předmětech Počet žáků ve dělených skupinách 

6.A Aj, Inf, Dílny 12 - 13 

6. B Aj, Inf, Dílny 10 - 11 

6.C Aj, Inf, Dílny 12 - 13 

7.A Čj, Aj, Tv,  12 - 13 

7.B M, Aj, Tv,  13 - 14 

7.C M, Čj, Aj, Tv, Vo 14  

8.A M, Aj, D, Vo, Pv - vaření 14 

8.B Čj, Aj, D, Vo, Tv, Pv - vaření 13 

9.A Čj, Aj, Pv – svět práce, Inf 11 - 12 

9. B Aj, Pv – svět práce, Inf 12 

 

 

5.2. Asistenti pedagoga 

Na naší škole pracovalo v tomto školním roce celkem 10 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 vyučující. Velmi pozitivní to 

je zejména v početných třídách nebo ve třídách, kde je větší množství žáků s různými 

výukovými problémy. 

Práci asistentek jsme letos mimořádně ocenili právě při distanční výuce. Měli jsme tak 

prostor zapojit žáky, kteří měli problémy a zapojení do výuky pro ně a jejich rodiny bylo 

velmi obtížné. Několik žáků docházelo i do školy na osobní konzultace, samozřejmě 

v období, kdy to bylo možné. 
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6. Počty žáků 

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

ročníku. K 31. březnu 2021 navštěvovalo naši školu 568 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 25 žáků. Jsou však 

i třídy, kde je 28 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 

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 

2020/2021 315 253 568 
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6.2. Třídy a žáci podle ročníků k 31.3.2021 

 

ročník počet tříd počet žáků 

1 3 61 

2 3 62 

3 3 67 

4 3 58 

5 3 67 

6 3 71 

7 3 80 

8 2 55 

9 2 47 
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6.3. Žáci přijatí do 1. ročníků pro školní rok 2021/2021 

Letos byl zápis z důvodu zavřených škol znovu bez osobní přítomnosti dětí. Nebylo 

možné tak posoudit školní připravenost dětí, vše muselo proběhnout online. 

Do budoucích prvních tříd bylo přijato celkem 64 dětí, budou tak otevřeny tři třídy. Bylo 

požádáno o 20 odkladů, což je výrazně více než jiné roky. Domníváme se, že je to 

způsobeno obavami rodičů z případné online výuky v případě zavřených škol i 

v následujícím školním roce. 

 

 

6.4. Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 

V červnu 2021 ukončilo školní docházku 47 žáků 9. ročníků. Všichni byli umístěni na 

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

bylo přijato na víceletá gymnázia.  

 

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

5. ABC – 5 žáků – to je 7,5 % 7. ABC – 6 žáků – to je 7,5 % 

 

SŠ a SOU z 9. ročníku  

Gymnázium 0 

Umělecké školy, školy s talentovými zkouškami 1 

Střední odborné školy 27 

Střední odborné učiliště 19 
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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 22 22     1,01 1,01 

1.B 21 21     1 1 

1.C 19 18     1,02 1,02 

2.A 20 20     1,06 1,08 

2.B 20 20     1,01 1,03 

2.C 19 19 1 2 1  1,1 1,07 

3.A 22 22     1 1,01 

3.B 24 21  3   1,08 1,13 

3.C 20 19 1 2   1,07 1,1 

4.A 16 16 3 3   1,12 1,16 

4.B 18 17 2 3   1,18 1,29 

4.C 15 15 4 4   1,28 1,28 

5.A 17 16 5 5   1,18 1,3 

5.B 21 18 2 5   1,13 1,32 

5.C 19 15 4 8   1,23 1,32 

6.A 14 13 8 12   1,28 1,29 

6.B 9 8 10 13   1,55 1,53 

6.C 18 19 6 6 1 1 1,36 1,42 

7.A 14 15 12 9   1,53 1,43 

7.B 14 17 12 10   1,52 1,5 
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7.C 17 21 10 6   1,47 1,42 

8.A 17 18 10 8 1  1,63 1,48 

8.B 10 10 16 14 1  1,81 1,72 

9.A 8 7 15 16   1,81 1,74 

9.B 3 4 20 17 1  1,94 1,96 

celkem 417 411 141 146 5 1 1,29 1,3 

 

V obou pololetích byly výsledky velmi ovlivněny zavřenými školami. Kritéria pro 

hodnocení byla nastavena pozitivně, učitelé byli velmi tolerantní k samostatné práci 

žáků. Po návratu do školy bylo stanoveno adaptační období a žákům byla dána 

možnost chybějící práce doplnit. Byli k tomu často vyzýváni, opakovaně byla 

nabízena pomoc tak, abychom podchytili všechny žáky, kteří měli při distanční výuce 

problémy. Většinou se to podařilo velmi dobře, u 7 žáků jsme museli jejich hodnocení 

odsunout na srpen.  

Hodnocení v tomto školním roce mělo svá specifika. Důraz jsme kladli na: 

- komunikace učitel – žák, průběžné ověřování výsledků vzdělávání 

- hodnocení spolupráce ve skupině 

- hodnocení zpracovaných výstupů 

- sebehodnocení žáka 

- analýza různých činností žáka, sledování jeho přípravy na online výuku 

- individuální písemné úkoly 

- dodržování termínů odevzdání výstupů 

- prokázání snahy a zájmu 

- prezentace své práce 

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. 

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. V letošním školním 

roce se to stalo u jednoho žáka, který k nám nastoupil až koncem školního roku. 
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7.2. Komisionální přezkoušení žáků 

třída 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 

opravné a doplňující 

zkoušky* 

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

1. – 5. ročník 0 0 0 

6.A    

6.B    

6.C    

7.A    

7.B    

7.C   2 zkoušky – 1 žák 

8.A   4 zkoušky – 1 žák 

8.B   3 zkoušky – 2 žáci 

9.A    

9.B   4 zkoušky – 3 žáci 

celkem 0 0 13 zkoušek u 7 žáků 

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

v případě, že žák nesplnil požadovanou docházku při velké absenci nebo neměl 

dostatek podkladů pro hodnocení. 

 

7.3. Celkové hodnocení žáků – chování 

V letošním školním roce byly školy z velké části uzavřeny, proto jsme výchovná opatření 

využívali pouze ve výjimečných případech. Nejčastěji jsme se setkali s neplněním 

školních povinností v době distanční výuky. Řešili jsme to vždy individuálně s rodiči, 

v několika případech i spoluprací s příslušným OSPOD. Schůzek s rodiči bylo poměrně 

hodně, s některými i opakovaně. Ve většině případů se podařilo situaci napravit a žáky 

do výuky zapojit. 
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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, kromě jedné kmenové učebny jsou 

všechny vybaveny buď interaktivní tabulí nebo projekční technikou. Tato poslední 

učebna bude vybavena na začátku září. Máme 1 učebnu informatiky s 26 místy 

připojenými k internetu, knihovnu se třemi počítači napojenými na internet, 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.  

 

 

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 Jazyková laboratoř se sluchátky a interaktivní tabulí 

pro 20 žáků – pořízeno z fondu EU 

Jazyková učebna pro 1. 

stupeň v nástavbě 

Vybavena interaktivní tabulí SMART Board, zde je 

umístěna kmenová třída z důvodu nedostatku místa 

Jazyková učebna pro 2. 

stupeň 

Vybavena interaktivní tabulí SMART Board, 20 kusů 

tabletů – pořízeno z projektu IROP 

Jazyková učebna Vybavena interaktivní tabulí SMART Board, v letošním 

školním roce zde byla umístěna kmenová třída 4.A – 

pořízeno z projektu IROP 

Přírodovědná učebna Interaktivní tabule SMART Board, pomůcky pro Př – 

pořízeno z projektu IROP 
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Učebna chemie  Interaktivní tabule SMART Board, pomůcky pro Ch – 

pořízeno z projektu IROP 

Učebna fyziky Interaktivní tabule SMART Board, pomůcky pro Fy, 20 

kusů tabletů, měřidla Pasco – pořízeno z projektu IROP 

Učebna informatiky Interaktivní tabule SMART Board, 26 PC pro žáky – 

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 – pořízeno 

z projektu IROP, keramická pec 

Cvičná kuchyňka 3 vybavené kuchyňské linky s příslušenstvím 

Stará tělocvična Plně vybavena, 380 m2 

Nová tělocvična v provozu od dubna 2018, plně vybavena, 590 m2 

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 

7 kmenových tříd – interaktivní tabule SMART Board 

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 vedením 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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V letošním školním roce byly pravidelně sledovány i online hodiny a systém zadávání 

práce v jednotlivých třídách.  

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.  

 

8.2. Testování žáků 

V letošním školním roce bylo naplánováno testování ČŠI, ke kterému jsme se přihlásili. 

V důsledku uzavřených škol však bylo zrušeno. Ze stejného důvodu jsme letos 

neorganizovali ani žádné jiné testování.  

 

 

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.  

Většina učitelů absolvovala rozsáhlejší workshop na téma Formativní hodnocení 

v délce 16 hodin. Téma jsme zvolili aktuálně vzhledem k distanční výuce.  

Kromě vzdělávání celé sborovny mají učitelé možnost se zúčastňovat řady 

vzdělávacích akcí dle své aprobace a zájmu. Letos se jednalo většinou o online 

workshopy, kterých bylo opravdu hodně. Výčet těch nejdůležitějších naleznete 

v tabulkách níže. 
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9.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

jméno  studium 

Ing. Markéta Čejnová doplňuje si pedagogické studium 

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

Pavla Ježová dokončila vysokoškolské studium na pedagogické 

fakultě 

Eva Jandová dokončila 250hodinový kurz pro metodiky prevence 

Gabriella Kováčová dokončila 80hodinové studium pro asistenty 

pedagoga 

 

9.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

druh školení délka kdo se zúčastnil 

Formativní hodnocení 16 hod 26 učitelů 

Náměty do výuky Aj 4 hod Učitelé Aj 

Správní řízení ve škole 8 hod Pavlína Tolarová 

Sborovna a ředitel – předcházení selhávání 

týmu 

8 hod Alena Stehlíková 

Učíme děti nebo matematiku? 4 hod Hedvika Mašková 

Formativní hodnocení v praxi  Hedvika Mašková 

Žáci se specifickými potřebami 

v inkluzivním vzdělávání 

8 hodin Dagmar Ördögová 

Diagnostika v oblasti čtení a psaní 6 hod Lara Vogeltanzová 

Opakované vzdělávání v oblasti ICT  Květa Šímová 

Zločin ve škole – Mgr. Veselá 8 hodin Učitelé – zájemci 

 

 

 



28 
 

9.3. Vzdělávání pro distanční výuku 

termín Název školení 

31. 8. 2020 Office 365 a Teams – Miroslav Dvořák (Microsoft) 

15. 9. 2020 Teams/Whiteboard – workshop pro učitele 

22. 9. 2020 Forms – workshop pro učitele 

3. 11. 2020 OneNote – webinář pro učitele 

12. 11. 2020 Teams, Forms – otázky a odpovědi pro učitele 

2. 12. 2020 Teams, One Note – webinář pro učitele 

20. 1. 2021 Teams pro začátečníky – webinář pro asistentky pedagoga 

3. 3. 2021 Bookings – webinář pro učitele 

10. 3. 2021 Bookings – dotazy a nejasnosti pro učitele 

 

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 

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

ve škole i žáky s LMP a vadou zraku. 

Velmi důležitá je intenzivní spolupráce s rodinou, protože těmto žákům je nutné 

věnovat velké množství času při domácí přípravě.  

V rámci zavedené inkluze pracujeme i se 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.  
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10.1. Práce s nadanými a talentovanými žáky 

I v letošním roce jsme byli připraveni pokračovat 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.  

Letošní rok nám však nedal velký prostor pro tuto výuku, většinu roku tak učitelé 

nadaným žákům připravovali gradované a rozvíjející úlohy individuálně v rámci tříd. 

K pravidelné výuce předmětu ČJ+ a M+ jsme se naplno vrátili až v červnu.  

 

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 1krát týdně, schází se 

na nich koordinátorka ŠPP Alena Stehlíková, 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 I. a II. stupeň ZŠ Kamenice byla Mgr. Danka Dudková. 

Pravidelné konzultační hodiny pro rodiče byly stanoveny 1x týdně, každý čtvrtek 14.00 

– 16.30. Další možností byly konzultace dle dohody. Výchovná poradkyně je součástí 

školního poradenského pracoviště společně se školní psycholožkou, speciální 

pedagožkou, metodičkou prevence a zástupkyní ředitelky. 

 

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, PPP pro Prahu 4, dále se Speciálním 

pedagogickým centrem (dále jen SPC) pro Prahu 2, SPC pro vady zraku 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, stejně jako s dalšími poradnami.  
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V pedagogicko – psychologické poradně bylo nově vyšetřeno 11 žáků 1. stupně a 1 

z 2. stupně. K 29. 6. 2021 bylo v evidenci celkem 95 žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami – z toho 39 žáků pracuje s pomocí individuálního vzdělávacího plánu a 56 

s pomocí plánu pedagogické podpory, 11 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, autismem a vadou zraku. 

Naše škola nedisponuje speciálními třídami, proto jsou tito žáci zařazeni do běžných 

tříd. V době distanční výuky všechny tyto děti individuálně spolupracovaly se svými 

asistentkami. 

Mgr. Danka Dudková 

 

10.4. Práce školního psychologa 

Ve školním roce 2020 / 2021 pracovní náplň školní psycholožky sestávala především 

z činnosti konzultační, poradenské, metodické a informační. Věnovala se žákům, 

pedagogům i rodičům. Dokumentaci o svých činnostech vedla v souladu s předpisy 

o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Na pozici 

školního psychologa spolupracovala se specializovanými školskými a dalšími 

poradenskými zařízeními. Specifikou školního roku 2020/2021 bylo opakované uzavření 

škol a distanční výuka žáků.  

Žákům, rodičům a pedagogům byla ve škole k dispozici vždy v úterý a ve středu od 

7.30 do 16.00 hodin, případně dle domluvy. 

Po uzavření škol a zákazu osobní přítomnosti žáků při vzdělávání na základních školách 

z rozhodnutí vlády České republiky z důvodu rizika možnosti nakažení koronavirem 

školní psycholožka i nadále nabízela konzultace žákům, rodičům a pedagogům, a to 

formou online (Teams, Skype, WhatsApp). Žáci se na školní psycholožku mohli obrátit i 

v případě, že si chtěli „jen“ popovídat s někým jiným, než byli lidé v jejich běžném okolí, 

ukázat obrázek, který namalovali, nebo se svěřit s tím, co se jim (ne)povedlo... 

cokoli. Ráda byla k dispozici i v takovém případě. 

Náslechům a pozorování ve třídě se školní psycholožka, vzhledem ke specifikám 

v průběhu školního roku 2020/2021 spojených s pandemií koronaviru a nutnosti 

dodržení specifických hygienických pravidel chování ve školách, věnovala pouze 

v omezené míře, aby nedocházelo ke vstupu další osoby do třídy a tím zvýšení rizika 

šíření nákazy koronaviru.  

Školní psycholožka byla společně s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a 

speciální pedagožkou členem školního poradenského pracoviště. Ve spolupráci 

s kolegy se podílela na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky 

integrované, na prevenci sociálně patologických jevů apod.  
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V průběhu uzavření škol a přechodu do distanční výuky se školní psycholožka 

věnovala také přípravě a vytvoření odborných metodik. 

Zároveň se v průběhu celého školního roku 2020/2021 snažila pracovat na svém 

odborném seberozvoji, ať již formou účasti na odborných kurzech a seminářích, nebo 

formou samostudia odborné literatury.  

Zpracovala Mgr. Naděžda Landová 

 

10.5. Práce speciálního pedagoga 

Také v letošním školním roce vybraní žáci dle doporučení PPP či SPC využili služeb 

speciální pedagožky a chodili v přesně určených hodinách na nápravy (speciální 

péči). Speciální péče se konala před vyučováním nebo během hodin českého jazyka, 

ale i po vyučování žáků. Dohodnuta byla dle tříd jednotlivých dětí a požadavků 

učitelů. Na speciální péči chodilo týdně celkem 24 dětí z 1.- 9. třídy ze všech ročníků.  

Protože i v tomto školním roce byla vládou nařízena distanční výuka, tak děti ze 

speciální péče navštěvovaly v měsíci říjnu a v části měsíce listopadu speciální 

pedagožku pouze v individuálních konzultacích. Ve škole to byly návštěvy v kabinetě 

speciální péče. Žáci chodili na konzultace samostatně či s rodiči v předem určeném 

čase. Zde jim byly předány úkoly a vysvětlen další postup práce a dalších schůzek. 

Schůzky se konaly i v místě bydliště žáků. Vše bylo na domluvě s rodiči jednotlivých 

žáků. 

Od konce listopadu probíhala pro všechny děti ze speciální péče online výuka 

v TEAMS. Dva žáci ještě navíc docházeli na individuální konzultace (chlapci z 6.a 

7.třídy). S těmito žáky byly konzultovány všechny předměty. Byla jim také speciální 

pedagožkou vypracována a předána tzv. Myšlenková mapa režimu dne. Mapa jim 

následně pomáhala orientovat se nejen v učení, ale i v celkovém životě ovlivněném 

pandemií.  

Během měsíců února až dubna, chodily ke speciální pedagožce také dvě již dospělé 

studentky na praxi. Jedna byla přidělena na pomoc do druhého ročníku a pravidelně 

chodila k určenému chlapci každý čtvrtek a pátek. Následně po jeho vyučování vše 

konzultovala se speciální pedagožkou (v kabinetě speciální péče). Druhá studentka 

sledovala po celou dobu práci speciální pedagožky s žáky. Byla na hodinách 

speciální péče a v závěru praxe si tuto práci pod vedením speciální pedagožky a se 

souhlasem matky žáka a školní družiny vyzkoušela osobně.  

Děti ze speciální péče měly ve škole nápravy ve speciálně upravené místnosti v 

kabinetě SPP. Zde mohly využít dle potřeby pomůcky k relaxaci a k uvolnění jemné a 

hrubé motoriky. Např. relaxační vak a míčky, overball, šipky, postřehové hry, 
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modelovací hmotu, kinetický písek, korálky, dřevěné puzzle, pohybovou stavebnici, 

mozaiky… 

Se speciální pedagožkou se žáci hlavně věnovali nácviku a prohlubování dovedností, 

ve kterých měli potíže. Nejvíce to bylo čtení a porozumění textu, doplňování slov či 

gramatických jevů do textu, opakování a prohlubování školního učiva. Např. žáci z 9. 

třídy se nejvíce věnovali psaní a porozumění slohových útvarů. Vše bylo uspořádáno 

dle pokynů speciální pedagožky nebo učitelů českého jazyka.  

Každá hodina byla koncipována tak, aby vyhovovala specifickým potřebám 

jednotlivých žáků. 

Žáci si během náprav s pomocí speciálních učebnic (např. Dyslektických čítanek), 

pracovních sešitů, časopisů, pomůcek a postupů procvičili nejen čtení a psaní, ale i 

sluchové vnímání a pozornost. Také využívali počítač a výuková CD. Např. Čtení jako 

hraní. Toto CD bylo navrhnuto jako interaktivní program pro nápravu dyslexie, s dalším 

CD si rozvíjeli svůj intelekt (IQ hry). Také pracovali se speciálními pomůckami – 

bzučákem, čtecím okénkem, tabulkami na rozlišení měkkých a tvrdých slabik, 

používali hry k udržení pozornosti a soustředění (Sleduj a najdi, Logiko – pikolo, Slabiky 

v dominu, Násobilkové domino, Protiklady a emoce, Scrabble, ČOKO IQ, Háčky, 

kvarteta, pexesa). 

Během náprav žáci také dokončili společný projekt z konce minulého školního roku tzv. 

malování obrazu podle čísel (Obraz Benátky). A tak se na chvíli každý z nich stal 

opravdovým malířem. Každou hodinu pak děti společně či individuálně diskutovaly 

nad stále více a více vybarveným obrazem a radovaly se ze společné práce. 

Dokončený obraz škola nabídla v aukci – na facebookovém profilu školy, na 

internetových stránkách školy i několikrát v kamenickém Zpravodaji. Výsledek aukce 

všechny mile překvapil. Děti ze speciální péče získaly za obraz vysokou částku ve výši 

7.100 Kč, za kterou jim následně speciální pedagožka koupila nové výukové a malířské 

pomůcky. Např. Albi knížky s Albi tužkou, Dyslektické čítanky, formy na kinetický písek… 

Tím vším si děti obohatí výuku speciální péče v následném školním roce. 

Výsledky ze speciální péče byly v průběhu školního roku konzultovány nejen s asistenty 

žáků, ale i s třídními učiteli a s učiteli předmětu český jazyk a také telefonicky či osobně 

s rodiči výše uvedených dětí. 

Stejně tak jako loni, si žáci opět o něco více rozvinuli slovní zásobu, posílili si své 

sebevědomí v předmětu český jazyk a nově se naučili radovat i ze společné práce při 

malování obrazu Benátky.  

Mgr. Dagmar Ördögová, speciální pedagog ZŠ Kamenice 
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11. Soutěže a olympiády, zajímavosti 

Letošní školní rok byl poněkud jiný a tato jinakost se projevila i na pořádání tradičních 

předmětových soutěží. Na počátku školního roku MŠMT vyhlásilo, že se předmětové 

soutěže konat vůbec nebudou. V lednu se ale objevily informace, že by se některé 

soutěže (tam, kde není nutná osobní přítomnost soutěžících), přece jen za určitých 

podmínek konat mohly. Byly ale velmi omezeny, a ne všechny soutěže jsou vhodné 

pro distanční formu. 

Jazykové soutěže takovými jsou, a tak se naše „angličtinářky“ rozhodly tuto formu 

vyzkoušet.  

 

11.1. Anglická olympiáda 

Žáci naší školy soutěží v kategorii IA (žáci 6. a 7. ročníku – letos 9 účastníků) a IIA (žáci 

8. a 9. ročníku – letos 7 účastníků). Školní kolo má vždy poslechovou část a část ústní, 

do které postupují nejlepší žáci z poslechové části. Pro uspořádání obou částí jsme 

využili platformy Microsoft Teams, kterou používáme již od loňska k online výuce, sdílení 

dokumentů i komunikaci se žáky. Soutěž ale není běžná výuka, tak bylo pro 

organizátorky i pro soutěžící žáky leccos nové a nezvyklé.  

Vše jsme ale zvládli a do okresního kola na Gymnáziu Čelákovice, které také proběhlo 

online, postoupili jeden žák ze 6.B, jeden žák ze 7.B. z kategorie IA a dva žáci z 9.A 

z kategorie IIA. Naši reprezentanti v mladší kategorii byli v okresním kole mimořádně 

úspěšní – Adam P. obsadil 3. místo a Lucie. M. dokonce svou kategorii vyhrála. Je velká 

škoda, že vítězové této věkové kategorie již nepostupují dále do celostátního kola. 

Za vyučující AJ Mgr. Alena Stehlíková 

 

11.2. 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 se však mohli více 

věnovat tvorbě práce. V červnu proběhla prezentace prací před komisí. Tentokrát se 

nemohli zúčastnit rodiče, ale pouze žáci 8. tříd, kteří se přišli podívat na své spolužáky 

a inspirovat se pro příští školní rok. 

Témata byla vypsána v lednu a tradičně největší zájem byl o témata ze sportu.  

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: 
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Český jazyk Bible 

 Žánr fantasy v literatuře 

 Prokletí básníci 

 Český rok v pranostikách 

 Moje oblíbená knížka a její autor 

Anglický jazyk Anglická kuchyně 

 USA 

 Velká Británie 

Matematika Slavní matematici 

Zeměpis Odpady 

 Tsunami 

 Zemětřesení 

 Gucci (oděvní průmysl) 

Dějepis Historie sportu, kterému se aktivně věnuji 

 Bitvy na Soči v období 1. světové války 

 Nobelova cena 

 Historie odívání baroka 

Výchova k občanství UNICEF 

 Závislosti 21. století 

Přírodopis Lev – král zvířat 

 Živoucí fosílie 

 Zoologické zahrady 

Chemie Periodická soustava prvků 

 Chemie a životní prostředí 

 Chemie v potravinářství 

Fyzika, Informatika Robot 
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 Krystaly 

 3D tisk 

Svět práce Moje budoucí povolání 

 Prosperující firma 

Německý jazyk Berlin 

 Kultura německy mluvících zemí 

 Fotbal v Německu 

Tělesná výchova Yoga 

 Rugby 

 Atletika 

 Motorismus 

 Formule 1 

 Automobilový sport 

Výtvarná výchova Umělecký směr 20. století 

 Portrét 

Hudební výchova Oblíbený autor nebo interpret 

 Využití hudby v kinematografii 

 Antonín Dvořák 

 

 

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 zařazujeme besedy, přednášky, exkurze, 

poznávací výlety či zájezdy. Pro naši školu je výhodou dostupnost Prahy, kdy se naši 

žáci mohou zúčastňovat různých divadelních představení či exkurzí.  
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Letošní rok byl však velmi specifický a mnoho akcí se nekonalo. Uzavřené školy i 

hygienické podmínky v době otevřených škol nás přinutily vše zrušit, anebo alespoň 

omezit. Oproti jiným rokům tedy množství pořádaných akcí bylo zanedbatelné. 

 

12.1. Projekt Zkrášlujeme školu 

V loňském roce jsme se zaměřili na výzdobu 

školy, do které jsme chtěli zapojit i žáky. 

Reklamní firma nám 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.  

A letos jsme se dali do pokračování. Došlo 

k výzdobě stěn zejména v prostoru staré 

tělocvičny a v okolí hudebny.  
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12.2. Vánoční turnaj v přehazované – 2. stupeň 

I Vánoční turnaj byl velmi netradiční, protože se konal 1. června, na venkovním hřišti, 

za velmi teplého počasí. Jen výzdoba zůstala stejná – vánoční stromek, vánoční 

čepice, řetězy a nechyběla ani vánočka a cukroví. Vítězem putovního poháru se stala 

třída 9. A. Na dalších medailových pozicích se umístily třídy 7. A a 9. B. 

 

 

12.3. Výuka anglického jazyka 

12.3.1. Projekt Erasmus+ KA1 2020-2023 Učíme moderně s ICT 

 

Tento projekt vznikl díky spolupráci vyučujících anglického jazyka na naší škole a 

podpoře paní ředitelky Mgr. Pavlíny Tolarové.  

Jsme rádi, že jsme získali grant na tento projekt a doufáme, že nám situace dovolí ho 

uskutečnit v plné míře. Chceme vyslat 5 učitelů anglického jazyka na dvoutýdenní 

kurzy do Velké Británie či Irska. Kurzy se budou týkat vyučování s využitím moderních 

výukových metod a digitálních technologií. V rámci projektu vyjede i jeden učitel 

německého jazyka na jazykově-didaktický dvoutýdenní kurz do Německa.  

Dále chceme zkvalitnit výuku informatiky na škole a vyslat jednoho učitele informatiky 

na týdenní kurz do zahraničí, kde se naučí techniky rozvíjení informatického myšlení 

žáků a jak začlenit robotiku a programování do výuky.  

Součástí projektu je i stínování jednoho učitele angličtiny na chorvatské základní škole 

v Zmijavci, kde hojně využívají ICT technologie ve výuce a spolupracují se zahraničními 

školami v projektech eTwinning a Erasmus+. 
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12.3.2. eTwinningový projekt Balance it out 

 

 

V průběhu celého školního roku se žáci 7. B v tomto projektu věnovali otázce, jak 

docílit rovnováhy mezi používáním moderních technologií a života bez nich v 

současném digitálním světě. 

Školy zapojené do projektu:  
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Projekt podporoval kreativní a kritické myšlení týkající se používání moderních 

technologií a motivoval žáky k hledání cest, jak žít v rovnováze. 

Žáci z Řecka, Itálie a České republiky společně vyhledávali, zpracovávali a 

hodnotili různé materiály a získávali informace o tvorbě dokumentu. Pracovali ve 

skupinách, rozvíjeli svou kreativitu a spolupráci a také práci s moderními 

technologiemi a různými aplikacemi. Dozvěděli se, jak vyhledávat informace na 

tvorbu dokumentu, jak je hodnotit, analyzovat, vybrat, použít a správně uvést 

zdroje. Ve skupinách si vyzkoušeli práci scénáristů, kameramanů a herců. Většinu 

práce na projektu museli žáci zvládnout z domova a o to více si ceníme píle a úsilí, 

které projektu věnovali. 

V neposlední řadě celý projekt probíhal v anglickém jazyce, takže si rozšířili slovní 

zásobu, schopnost porozumění textům a zlepšili si poslech i vyjadřovací schopnosti.  

Celý projekt byl zakončen mezinárodním online setkáním, kde si žáci zahráli 

vědomostní hru týkající se celého projektu a sdělili si své dojmy a zážitky. 
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Závěrečným výstupem projektu je žákovský dokument, ve kterém žáci představují 

části projektu věnované kladům a záporům používání moderních technologií a ve 

kterém nakonec žáci odpovídají na úvodní hlavní otázku: Jak docílit rovnováhy při 

používání technologií v moderním světě? 

 

Po zhlédnutí dokumentu a zhodnocení celého projektu dostali žáci zaslouženou 

odměnu. 

 

Zde můžete navštívit webové stránky projektu: Balance it out 

https://twinspace.etwinning.net/125126
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12.3.3. Mezinárodní eTwinningový projekt Fog 

 

 

 

Projekt vznikl na motivy seriálu „Willy Fog na cestě kolem světa”, který byl inspirovaný 

knihou „Cesta kolem světa za 80 dní” od Jula Verna. Projektu se zúčastnilo celkem 15 

škol ze 7 zemí (České republiky, Španělska, Itálie, Slovinska, Litvy, Řecka a Turecka). 

Žáci 5. A a 5. B pracovali v týmech a plnili úkoly, na které narazili v průběhu cesty kolem 

světa. Projekt byl zaměřen na spolupráci, komunikaci, toleranci, postavení žen, 

ochranu životního prostředí a důležitost míru na Zemi.  

Školy zapojené do projektu:  
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Na každém kontinentě se žáci dozvěděli o zajímavé historické postavě a jejím 

poselství. V Evropě se seznámili s Charlesem Dickensem a představili sebe, svou školu, 

navrhovali a odhlasovali logo projektu a vyrobili si pasy na cestu kolem světa.  

V Asii se dozvěděli o poselství míru od Mahátmy Gándhího a společně vyrobili kalendář 

na celý rok, kde každý den má své poselství míru. Ten si můžete prohlédnout zde: A 

quote of peace – eTwinning Fog  

Společně byl vytvořen lip dub na píseň Michaela Jacksona Heal the world, tu můžete 

vidět zde: Heal the world – eTwinning Fog 

 

V Americe se seznámili s Eunice Newtonovou a napsali příspěvky do novin, které si 

můžete přečíst zde:  

Newspapers – part 1 

Newspapers – part 2 

Newspapers – part 3 

Dne 9. 5. 2021 proběhlo vysílání radia online, ve kterém se žáci představili a 

zazpívali písně česky i anglicky, a pak jsme mohli poslouchat vysílání žáků ze 

Španělska a Turecka na téma bezpečného používání internetu a fake news. Zde 

je náš podcast. 

Vedle Eunice Newtonové se žáci zamýšleli nad dalšími důležitými ženami, 

postavením žen a důležitostí rovnoprávných příležitostí pro muže a ženy. Společně 

https://view.genial.ly/6009d4d8c8cd9d0d09ce2726/presentation-a-quote-of-peace
https://view.genial.ly/6009d4d8c8cd9d0d09ce2726/presentation-a-quote-of-peace
https://view.genial.ly/6009d4d8c8cd9d0d09ce2726/presentation-a-quote-of-peace
https://www.youtube.com/watch?v=wz-0zR86Xdg
https://www.flipsnack.com/LasCumbresschool/etwinning-fog-news.html
https://www.youtube.com/watch?v=wz-0zR86Xdg
https://www.flipsnack.com/LasCumbresschool/etwinning-fog-news.html
https://www.flipsnack.com/LasCumbresschool/etwinningfog-news-ii.html
https://www.youtube.com/watch?v=wz-0zR86Xdg
https://www.flipsnack.com/LasCumbresschool/etwinningfog-news-ii.html
https://www.flipsnack.com/LasCumbresschool/etwinningfog-news-iii.html
https://www.youtube.com/watch?v=wz-0zR86Xdg
https://www.flipsnack.com/LasCumbresschool/etwinningfog-news-iii.html
https://drive.google.com/file/d/1MIUVj-mhtBkQM5oYsuQZy1i2MaIDcsWL/view
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vytvořili knihu významných či inspirujících žen, kterou si můžete prohlédnout zde: 

Great women – eTwinning Fog 

V Oceánii žáky čekal úkol vyrobit geotwincache pouzdro s informacemi o žácích, 

škole, projektu a schovat toto pouzdro. Sdíleli jsme mapku s pouzdry s našimi 

partnery, kdyby navštívili v budoucnu Kamenici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec žáci zhodnotili projekt a svou práci na něm a dostali zaslouženou 

odměnu. 

Vyplněné pasy na konci projektu: 

 

 

 

 

 

https://www.storyjumper.com/book/showframe/110409666/Great-women-who-changed-the-world
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Zde se můžete podívat na webové stránky projektu: eTwinning Fog  

12.3.4. Project Competition 2021  

 

 

I letos se žáci naší školy zapojili do mezinárodní soutěže Project Competition pořádané 

Oxford University Press.  

Kvůli online výuce byla pro ně soutěž náročnější. Žáci 8.A pracovali a komunikovali ve 

skupinách na dálku s využitím kanálů v MS Teams.  

Letošním tématem byl videohovor. Žáci si vybrali 4 osoby ze současnosti či minulosti, 

které by pozvali do svého videohovoru, a toto pozvání zdůvodnili. Dále vymysleli jednu 

zajímavou otázku, kterou by jim rádi položili, a též napsali možné odpovědi jejich hostů.  

V této soutěži se hodnotí obsahová a vizuální stránka s důrazem na kreativitu žáků.  

Vypracovala Mgr. Lenka Hradecká 

 

https://twinspace.etwinning.net/125125
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12.3.5. Lenny´s virtual visits 

Žáky šesté a sedmé třídy během distanční výuky virtuálně navštěvoval lenochod 

Lenny. Děti pro něj vymýšlely úkoly a rozličné aktivity. Hrály například šachy nebo jiné 

deskové či počítačové hry, vařily, četly knihy, malovaly a dělaly mnoho dalších 

činností. Každý pak napsal krátké vyprávění o této návštěvě v anglickém jazyce, text 

také přečetl a přiložil fotografii. Na webových stránkách školy byly zveřejněny pouze 

prezentace bez jmen a nahrávek, ale žáci během vyučování měli možnost zhlédnout 

celá videa, která vznikla.  

 

12.3.6. Mimozemšťani na cestách 

Pro žáky třetích tříd byl letos připravený projekt, při kterém by si nosili domů plyšové 

mimozemšťany. Situace nám však nedovolila realizovat projekt tak, jak byl 

naplánován, takže nakonec, místo plyšáků cestovali s dětmi domů jejich 

zalaminované fotografie, které se daly jednoduše vydesinfikovat. Tímto způsobem se 

nám nakonec podařilo získat více materiálu pro prezentaci, kterou také můžete vidět 

na našich webových stránkách. Mimozemšťani, které děti provází učebnicí Happy 

Street, se jmenují Quizzy a Ziggy. Do cestování se s nimi zapojil ještě jejich kamarád, 

Muzzy. 

 

12.3.7. Apple Crumble 

Žáci šestých ročníků při hodinách anglického jazyka probírali jídlo a vše, co s ním 

souvisí. Jelikož došlo i na recepty, neodolali jsme a s nadšením jsme se pustili do vaření 

pochoutky s názvem Apple Crumble. V podstatě se jedná o zapečená jablka 

s drobenkou. Žáci si museli nastudovat recept z učebnice, přinést správné suroviny a 

postupovat podle anglického návodu. Při práci ve skupinách bylo zapotřebí, aby mezi 

sebou komunikovali, spolupracovali, ale hlavně si museli úkoly rozdělit tak, aby se včas 

dobrali kýženého výsledku. Nakonec všichni zasedli ke stolu a snědli upečený Apple 

Crumble přelitý pudingem, se zmrzlinou či se šlehačkou, anebo jen tak samotný.  
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12.4. Matematická bojovka 

V závěru školního roku se konal již 3. ročník matematické bojovky pro druhý stupeň. 

V nedalekém parčíku bylo pečlivě poschováváno 10 + 10 otázek s příklady. Otázky 

byly rozděleny do dvou kategorií a to pro 5. a 6. ročník a vyšší ročníky. Cílem hry bylo 

připomenout si učivo z matematiky zábavnou formou. Vyhodnocení proběhlo 

individuálně v každé třídě zvlášť. Sladká odměna se našla pro každého. Pro příští ročník 

plánujeme rozšířit bojovku i pro první stupeň.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5. Dny pro záchranu života 

V týdnu od 21. do 25. září proběhly v naší škole tematické Dny za záchranu života, kdy 

se žáci interaktivní a zábavnou formou učili základům první pomoci. Lektoři z řad 

profesionálních záchranářů (Zdravotníci s.r.o.) děti seznámili s tím, jak rozpoznat 

závažnost akutního stavu. Děti si vyzkoušely ošetření rány a zlomeniny, resuscitaci na 
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resuscitačních modelech a simulovanou komunikaci s dispečinkem záchranné služby. 

Oblíbená byla prohlídka plně vybaveného sanitního vozu a ukázky pomůcek, které 

záchranáři při své každodenní práci používají. Každá z 25 tříd naší školy absolvovala 

dvouhodinový program a ohlasy byly velmi pozitivní. 

        

 



49 
 

12.6. Vpád vědců do výuky 

Akademie věd ČR na konci března uveřejnila výzvu na sociálních sítích „Pozvěte si 

vědce do online výuky“. Do aktivity se hned na konci března zapojilo asi dvacet 

expertů z Akademie věd ČR. Pro veliký zájem se postupně jejich počet zdvojnásobil. 

Virtuálně navštívili stovky tříd po celé republice. Do projektu zpestření distančního 

vyučování se zapojila i naše škola. Konkrétně, žáci šestých tříd v hodině informatiky. A 

nejednalo se o žádnou nudnou přednášku. Úroveň byla přizpůsobena dané věkové 

skupině a plně srozumitelná všem žákům. Naším průvodcem byl psycholog a 

informatik Filip Děchtěrenko. Původní přednáška „Kolik instagramových fotografií si 

zapamatujeme“ se postupně proměnila v „Ne-bezpečí internetových fotografií a 

videí“. Žákům bylo ukázáno, jak za pomocí prográmků volně přístupných na internetu, 

lze zneužít fotografii i video ke lživé nebo klamavé informaci. Jaké fotografie jsou 

vhodné ke zveřejnění a jaké naopak ne. Přednáška byla velmi pěkná a zábavně 

naučná.  

 

 

12.5. Aktivity třídy 5.B 

Období distanční výuky bylo velmi dlouhé, pro některé žáky únavné a stresující, jiní 

udělali značný pokrok v ovládání informačních technologií. Zároveň se posunuli 

směrem k větší samostatnosti a zodpovědnosti za plnění svých školních povinností. 

Během online hodin pracovali samostatně i ve skupinách, zkusili si vedení minilekce, 

pracovali na projektech. Ve sdílené třídní „Burze knih“ doporučovali spolužákům, které 
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knížky si mají přečíst. Během synchronní i asynchronní výuky byly zařazovány prvky 

formativního učení a hodnocení, sebehodnocení i poskytování vzájemné zpětné 

vazby. Po návratu k prezenční výuce většina online aktivit ustala, děti chtěly mít „od 

počítače pokoj“, zůstávají ale ve spojení např. přes chat v MS Teams. Jsou také 

schopni založit vlastní tým a pracovat společně na zadané práci mimo vyučování. 

Den Země 5.B oslavila únikovou hrou na téma Voda a Země. Cestou žáci také uklízeli 

okolní prostředí. Nasbírali, odnesli a vytřídili sedm pytlů odpadků. 

Ke Dni dětí jsem připravila pro žáky i veřejnost hru s přírodovědnou tématikou, 

jednotlivé karty jsme rozvěsili cestou v lese pod Hůrkou. Hru si užily děti ze školy i rodiny 

s dětmi, e-mailová ocenění a osobní poděkování jedné spokojené maminky potvrdilo 

vhodnost aktivity. Žáci poznali další způsob, jak být prospěšní svému okolí. 

Poslední školní den naplánovala 5.B společně s 9.A. Vyprovázení deváťáků se 

symbolickým zvoněním na zvoneček a přestupem páťáků k nové třídní učitelce mile 

uzavřelo tento nestandardní školní rok. 

Mgr. Hedvika Mašková, TU 5.B 

 

12.6. Aktivity třídy 1.A 

Mikuláš – 4.12. 2021 

Přestože Mikuláš v tomto školním roce do mnoha domácností z důvodu covidových 

opatření nemohl přijít, na naše školní hřiště zavítal. Nechtěli jsme děti o tuto radost 

ochudit, tak ochotné paní vychovatelky a asistentky se převlékly za Mikuláše, anděla 

a čerta. Třída 1.A se vydala Mikuláše hledat v okolí školy, cestou si zpívala písničku o 

Mikuláši a nakonec ho 

objevila. Děti si s respektem 

udržovaly bezpečnou 

vzdálenost, zazpívaly mu 

písničku, řekly básničku a 

pozorně poslouchaly jeho 

vyprávění. Pak obdržely 

balíčky s ovocem a 

sladkostmi, které si odnesly 

do třídy a domů. 
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Zdravotní vycházky, aktivity venku (únor – červen 2021) 

Během covidových opatření nám bylo doporučeno, abychom s dětmi chodili 

pravidelně ven na čerstvý vzduch. Nejčastěji jsme využívali blízké okolí školy – lesík, okolí 

rybníků, a především louku pod školou. Děti 1. tříd venkovní aktivity vždy s nadšením 

uvítaly. Pohyb a změna prostředí během dne jim prospěly, lépe se pak soustředily na 

další práci ve třídě. Jelikož letošní zima byla bohatá na sníh, užily si i sáňkování, 

bobování a klouzání na ledu. Později jsme louku využívali na venkovní tělocvik a hry 

v přírodě. Do lesíka jsme zavítali, abychom v zimě např. pozorovali stopy zvěře a 

v průběhu celého roku sledovali změny v přírodě.  
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Jarní úklid 1.A (Den Země) 

V prvouce jsme si vyprávěli o znacích jara, ochraně přírody a na vycházkách 

pozorovali jarní přírodu. Dne 15. dubna jsme se rozhodli v rámci blížícího se Dne Země 

vyčistit po zimě blízké okolí naší školy. Děti si přinesly igelitové sáčky, půjčily si pracovní 

rukavice a pustily se s nadšením do sběru odpadků. Byly překvapeny, kolik odpadků 

nasbíraly během jedné vyučovací hodiny. 

 

Čarodějnice 30.4. 2021 

Kdo z dětí chtěl, mohl 30. dubna přijít v čarodějnickém kostýmu do školy. První hodinu 

se nám čarodějnice a čarodějové představili, řekli nám svá jména a svůj vysoký věk. 

Některé čarodějnice nám udělaly i přehlídku svých kostýmů. V rámci českého jazyka 

děti hledaly a dopisovaly různá slovesa vyjadřující, co čarodějnice nejčastěji dělá, 

zapisovaly jména zvířat, která s čarodějkou bydlí, vymýšlely vlastní lektvar. Také si 

poslechly předčítání z knihy Malá čarodějnice a naučily se zaklínadlo. Poslední hodinu 

celá čarodějnická třída „vylétla“ ven na hřiště, kde si zasoutěžila ve sportovních 

čarodějnických disciplínách (např. slalom na koštěti, sbírání hadích vajíček apod.) 
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Den Dětí – 1.6. 2021 

Na tento den se děti velmi těšily. Byl pro ně výjimečný tím, že jsme celý den strávili 

venku bez aktovek a učení. Nejprve jsme šli na pěší výlet od školy přes Hůrku k rybníku 

v Kostelci u Křížků. Aby dětem cesta lépe ubíhala, udělali jsme si několik zastávek, kdy 

jsme si zahráli hry, zazávodili a na vrcholu Hůrky si udělali první svačinu. Další část 

dopoledne jsme směřovali k Ringhofferově hrobce, kde pro nás 2.C připravila 

Pohádkovou bojovku. Děti plnily na stanovištích úkoly, poznávaly zároveň pohádky a 

za odměnu dostávaly pohádkové peníze. Ty pak v cíli mohly směnit za něco sladkého. 

 

 

Výlet k Sázavě 21.6. 2021 

Už od brzkého rána pálilo sluníčko a 1.A s 1.C si zabalily batůžky, plavky a ručník a 

městskou hromadnou dopravou odcestovaly z Kamenice do Zbořeného Kostelce.  

Děti se již těšily na osvěžení v řece. Nejprve si však prohlédly z mostu, jak je Sázava 

široká řeka. Nad ní objevily také zříceninu hradu a na informační tabuli si prohlédly, jak 

hrad vypadal v minulosti. Poté se s radostí převlékly do plavek a skočily do osvěžující 

řeky. Někdo na písečné pláži se pustil do stavby hradů a vodních kanálů. Když dětem 

vytrávilo, vyzkoušely si nákup drobného občerstvení v tamějším stánku. S novými 

zážitky odcestovaly nakonec opět autobusem zpět do Kamenice. 

Mgr. Petra Fendrychová 
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12.7. Aktivity třídy 1.C 

Den Země  

Letošní Den Země nás zastihl během výuky z domova. Rozhodli jsme se pozorovat, kolik 

času máme v rámci distanční výuky na pobyt venku. Pozorování jsme zapisovali do 

tabulky. Měřili jsme čas v hodinách. Dětem s měřením pomáhali rodiče. Do tabulky 

děti zapisovaly i zajímavosti, které během dne objevily.  

Výuka venku 

Situace okolo nás nám otevřela dokořán dveře ze školy ven. Celý rok jsme chodili 

s dětmi pravidelně na výuku ven. Čas venku jsme si rozdělili vždy na společnou aktivitu 

a volnou hru. Během společných aktivit jsme se naučili hrát různé hry kuličky, slepou 

bábu apod., skládali jsme slova, četli a psali jsme sami nebo ve skupinách. Počítali 

jsme příklady a řešili slovní úlohy při běhací matematice. Pozorovali jsme počasí a 

rozvíjeli různá témata z prvouky. Cvičili, tvořili ze dřeva a dalších přírodnin. V zimě jsme 

stavěli stavby ze sněhu a zkoumali třeba rozdíl mezi sněhem a ledem. Pravidelně jsme 

venku cvičili. 

Mgr. Jana Zítková 

 



55 
 

12.5. Aktivity třídy 2.C 

Celoroční pobyt a výuka venku 

Při prezenční výuce, kdy školu navštěvovaly pouze děti prvních a druhých ročníků, 

naše třída trávila každý den alespoň hodinu venku. Pro výuku prvouky se příroda v okolí 

naší školy přímo nabízí, TV v přírodě má své výhody, ale děti neměly problém třeba 

s běhací matematikou, kde se pohyb propojil s počítáním. Na denním pořádku byly a 

jsou i čtenářské dílny na čerstvém vzduchu. V pravidelném pobytu venku 2.C stále 

pokračuje a pokračovat nadále bude. Mnoho výukových předmětů se dá učit i mimo 

školní lavice, tak proč toho nevyužít.  
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Projektový den VČELA 

V druhé polovině května 2.C absolvovala několik projektových hodin pod názvem 

VČELA. Žáci si připomněli Mezinárodní den včel – 20. května, ukazovali si obrázky včel, 

popisovali části těla a při výtvarné výchově včelu malovali, v pracovní výchově ji zase 

vyráběli z různých materiálů. Došlo k propojení všech výukových předmětů. 

V matematice děti počítaly řady a sloupce buněk (procvičování malé násobilky), 

v češtině pracovaly s texty o včelách, kde byl kladen důraz na čtení s porozuměním. 

Pro ukázku vývojových stádií včel dětem pomohly pomůcky z přírodovědného 

kabinetu. Také je velice bavily puzzle, pracovalo se ve skupinkách a jednalo se o 

složení jednotlivých dílků od vajíček, přes larvu, k zakuklení a až po včelu.  
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Den dětí ve 2.C 

Při letošním dnu dětí pro nejmenší žáky naší školy (všechny první třídy a 2.C) se podařilo 

propojit pobyt venku, chůzi, orientaci v terénu se zkušenostmi z prvouky, matematiky i 

češtiny. Bojovka o deseti stanovištích děti zavedla do světa pohádek, kde plnily 

sportovní, vědomostní, ale i logické úkoly – hledaly např. šaty pro Popelku, měřily a 

stříhaly jazyk vlkovi, také skládaly měsíce pro Marušku, přiřazovaly k sobě i samce, 

samici a mládě od vysoké zvěře podle jelena Větrníka. Pohádková bojovka měřila 2 

km a provedla děti okolím Ringhofferovy hrobky. 

 

 

 

Dřevěné divadlo 

Když jsme nemohli za kulturou, tak proč nevyužít loutkáře, který přijel s divadlem za 

námi? Několik tříd prvního stupně navštívilo na začátku června, s dodržením 
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hygienických podmínek, Dřevěné divadlo v areálu školy v našem „venkovním“ 

divadélku. Představení Princ z knihy mělo úspěch a všechny děti byly velice spokojené. 

Mgr. Lenka Matoušková 

 

 

12.6. Projektová výuka – Český jazyk a literatury v 7.B a 7.C 

Projekt Letopisy 

Narnie jsme zvolili 

v rámci 

tematického celku 

fantasy román. 

Třída po skupinách 

dohromady 

přečetla první díl 

Letopisů Narnie 

(každá skupina 

jednu kapitolu), 

děj kapitol si 

navzájem 

vyprávěli a poté 

ho ztvárnili. 
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12.7. Projektová výuka – dějepis 

Součástí dějepisu byl i projekt (skupinová práce) v 7.B – Historické stavební slohy. Žáci 

v rámci své skupiny vytvářeli plakát, představující jednotlivé stavební slohy. Po 

prezentaci před třídou následovala řada navazujících aktivit (pracovní listy, poznávání 

památek v praxi apod.). 
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Součástí dějepisu v 8. třídách byly sdílené třídní prezentace, kdy každý žák vytváří 

jeden slide do společné prezentace na dané téma. Konkrétně na témata Doba Marie 

Terezie a Josefa II.; Průmyslová revoluce a vědecký pokrok 19. století. 
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12.8. Projektová výuka – výchova k občanství 

I ve výchově k občanství se žáci často věnovali projektům, protože distanční výuka 

k tomu přímo vybízí. Zajímavý byl například projekt Co nás proslavilo, v jehož rámci žáci 

individuálně zpracovávali plakát s informacemi o dvojicích českých nobelistů, vědců, 

umělců, přírodních a kulturních památek, hmotných i nehmotných památek 

chráněných UNESCEM atd…. 

 

Mgr. Kateřina Schwabiková 

 

 

13. 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 určení jedinci potom přinášejí zprávy do tříd prvních. 

Parlament se schází vždy v úterý jednou za čtrnáct dní v učebně, kde společně se 

čtyřmi pedagogy probíráme různá témata a chystáme akce pro celou školu. I 

v letošním školním roce začal náš Žákovský parlament pracovat. Svoji práci jsme 
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zahájili setkáváním se v amfiteátru školy. Tam jsme také na našich schůzkách zvolili 

novou předsedkyni, kterou se stala Josefína Jedličková z 9.B. Místopředsedou byl 

zvolen David Baňouch z 8.A. 

V tomto školní roce ovlivněném pandemií a zavřenými školami neměl Parlament 

prostor pro svoji každoroční práci. Zvládli jsme pouze uskutečnit jednu akci v září 

s názvem „Spolužáci v triku“. Jejím cílem bylo, aby co nejvíce dětí přišlo v tričku 

s přírodními motivy. A to koncem září nebyl žádný problém, takže jsme po chodbě 

mohli potkávat motýly, koně, tukany, žraloky, pavouky, květiny, listy a další méně i více 

nápadná trička. Stoprocentní účast měly třídy 1.B a 6.C, které se staly vítězi soutěže. 

Všichni účastníci pak během vyhlášení výsledků byli odměněni malou sladkostí. 

Připravili jsme i soutěž „Poznej svého učitele“. Na nástěnce na chodbě u ředitelny jsme 

měli fotografie učitelů z dětství. Úkolem dětí bylo zmíněné kantory poznat. Kvůli zavření 

škol ovšem nedošlo k vyhlášení nejbystřejšího žáka s nejvíce správnými tipy, proto si 

soutěž ponecháme ještě do dalšího školního roku. 

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 

 

 

14. Evropské granty a projekty 

14.1. 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 třídnické hodiny.  

14.2. 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. 
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14.3. 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. Hodnota tohoto projektu byla 2,3 milionů korun. 

 

14.4. 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 byli všichni učitelé na naší 

škole vybaveni notebookem nebo tabletem.  

 

14.5. 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. 

 

14.6. 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. 

14.7. 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. 
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14.8. 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. 

 

14.9. 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.  

 

14.10. Šablony II pro ZŠ Kamenice 

Projekt navazuje na Šablony I, trval od září 2018 do srpna 2020 a získali jsme z něj 

celkem 1,7 milionů Kč, které jsme využili zejména na školního psychologa, speciálního 

pedagoga, školního asistenta, vzdělávání pedagogů v oblasti minimalizace šikany a 

doučování žáků. 

14.11. 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. 
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14.12. Šablony III pro ZŠ Kamenice 

Od září 2020 plníme zatím náš poslední projekt, ve kterém jsme opět vybírali z několika 

aktivit. Bohužel už z tohoto projektu není možné čerpat finance na vzdělávání učitelů, 

proto jsme zvolili školního psychologa, speciálního pedagoga, školního asistenta a 

doučování žáků. Projekt bude trvat do srpna 2021.  

 

15. Prevence ve škole 

Funkci koordinátora prevence negativních jevů vykonává paní učitelka Eva Jandová. 

Každý školní rok je vypracován minimální preventivní program, kde plánujeme aktivity 

týkající se prevence sociálně patologických jevů. 

Letošní rok byl však i v této oblasti velmi netradiční a téměř všechny akce musely být 

zrušeny. Třídní učitelé průběžně pracovali se třídou pomocí třídnických on-line hodin a 

aktivizovali méně aktivní jedince, aby se účastnili výuky v rámci svých možností 

maximálně. A učitelé výchov zase vytvářeli „domácí úkoly“ podporující 

psychohygienu žáků. K dispozici byla po celou dobu distanční výuky i nadále naše 

školní psycholožka Mgr. Naďa Landová a také speciální pedagožka Mgr. Dáša 

Ördögová, která velmi intenzivně spolupracovala s některými žáky, u kterých byly 

podmínky v distanční výuce velmi náročné. I ostatní pedagogové doučovali žáky, 

kteří nějakým způsobem potřebovali podporu a pomoc. Díky tomu se podařilo snížit 

počet nezapojených žáků na minimum.  

Preventivní programy probíhaly různou formou především v kompetenci třídních 

učitelů v rámci třídnických hodin, neboť žáci byli přesyceni sezení u obrazovek a další 

program on-line by se jen míjel účinkem. Ihned po návratu se realizoval kromě 

jednodenních adaptačních kurzů také (od Vánoc odložený) turnaj v přehazované, 

aby se děti opět více potkávaly a odreagovaly. 

Mgr. Eva Jandová 

 

16. 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 předchozí dohodě. 

Letos byl však úplně jiný školní rok a tomu odpovídalo i jiné setkávání s rodiči. Presenční 

třídní schůzku stihly pouze 1. ročníky, protože se konala hned na začátku září. Vše 

ostatní už bylo online, což se nakonec ukázalo v mnoha směrech jako výhodné. 

Zejména na 2. stupni, kdy rodiče potřebovali konzultovat s více učiteli.  
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Pro objednávky termínů jsme využili aplikaci od Microsoft – Bookings, díky tomu se 

rodiče mohli jednoduše objednat na vybraný termín a nemuseli ztrácet čas čekáním 

ve škole. Schůzky se také často účastnili společně s dětmi a rozhovory tak byly 

účelnější.  

Některým rodičům i učitelům více vyhovuje osobní přítomnost, ale jako možnost volby 

bychom rádi online schůzky zachovali i do budoucna.  

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 oficiální komunikaci s rodiči plně využíváme Školu OnLine. Veškerou dokumentaci, 

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

známky, probírané učivo nebo zadané práce. Mají také okamžitý přehled o docházce 

svého dítěte, což může působit jako prevence záškoláctví.  

Po loňské zkušenosti jsme se snažili hned od září rodičům co nejvíce pomoci ve využití 

Školy online i aplikace TEAMs. Uspořádali jsme dva workshopy pro rodiče, jeden byl 

zaměřený na Školu OnLine, druhý na použití aplikace TEAMs. Pro rodiče prvňáků jsme 

připravili praktické ukázky na presenčních třídních schůzkách. Tato naše iniciativa se 

vyplatila, protože nepoučených rodičů oproti loňskému roku výrazně ubylo.  

 

17. 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 Pavla Ježová, 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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18. Školní družina 

Školní družina (dále ŠD) při ZŠ Kamenice měla ve školním roce 2020/2021 kapacitu 214 

dětí a zajišťovala provoz ranní školní družiny od 6:30 hod. do 7:40 hod. a odpolední 

školní družiny od 11:40 hod. do 17:00 hod. 

V tomto školním roce bylo do ŠD zapsáno 197 žáků z 1. až 4. tříd. Zapsaní žáci byli 

rozděleni do 8 družinových oddělení. 

Prostorově byla ŠD umístěna do 2 budov základní školy. V přízemí budovy 2. stupně ZŠ 

byla umístěna družinová oddělení 1 a 2. Pro svou výchovně-vzdělávací činnost měla 

k dispozici místnosti určené pouze pro ŠD. Družinová oddělení 3 až 8 byla umístěna v 

budově 1. stupně, v nové přístavbě školy. Zde pro svou činnost využívala kmenové 

třídy, kde docházelo ke střídání dopoledního vyučování s odpolední zájmovou činností 

ŠD.  

Vybavení všech oddělení ŠD odpovídalo věkovým skupinám dětí do těchto oddělení 

zařazených. Jde zejména o nábytek, koberce a hračky. Družinová oddělení, umístěna 

v kmenových třídách 1. stupně, využívala pro své volnočasové aktivity standardní 

vybavení kmenových tříd. K zájmovým odpoledním aktivitám ŠD bylo vybavení tříd 

přizpůsobeno tak, aby zde mohly probíhat družinové činnosti. Pro pestré aktivity žáků 

ŠD dále používala různý výtvarný materiál, drobný kancelářský materiál, knihy, dětské 

časopisy, sportovní náčiní atp. Ve všech odděleních byl potřebný materiál pro dětské 

zájmové činnosti průběžně doplňován a vybavení bylo dle možností obnovováno. 

Vychovatelky využívaly pro činnosti též různý zbytkový materiál věnovaný ŠD rodiči či 

prarodiči žáků (vlnu, odstřižky látek, reklamní folie, …). 

Pro aktivity zájmového vzdělávání využívala ŠD již zmíněné místnosti (herny), venkovní 

areál ZŠ (školní hřiště, travnatý prostor před školou, malé dětské hřiště vybavené 

pískovištěm, kreslící tabulí, houpačkou) a blízké okolí ZŠ v katastru obce Kamenice (les, 

okolí rybníka, dětské hřiště v centru obce, nově upravenou louku ve Skuhři 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). 

Hlavním cílem volnočasových aktivit je vést a motivovat žáky k aktivnímu a 

smysluplnému využívání volného času. Vybavovat je dostatkem námětů pro jeho 

žádoucí naplňování, což je jednou z nejdůležitější části prevence rizikového chování u 

dětí a mládeže. Volnočasové aktivity ve ŠD pozitivně působí na rozvoj dětské 

osobnosti, utváření zdravého sebevědomí dětí, pomáhají utvářet kladné vztahy mezi 

dětmi, posilují schopnost komunikace se staršími dětmi a též komunikaci dětí 

s dospělými. Napomáhají k řešení problémů, prohlubují dosud získané dovednosti, 

znalosti atp. Aktivity byly rozděleny do několika zájmových oblastí, z nich lze uvést např. 

pohybové činnosti, hudební činnosti, výtvarné a rukodělné činnosti, přírodovědné 



68 
 

činnosti. Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pestrý program, 

který vycházel již ze zmíněných činností, formou pravidelných i příležitostných aktivit. 

Mezi činnosti ŠD většího rozsahu již tradičně patřil karneval a zábavné odpoledne k 

MDD. Další činnosti většího rozsahu, které bylo možno realizovat v minulých letech byly 

v tomto školním roce výrazně omezeny nebo neproběhly vůbec (výlety, vánoční 

besídky atp.) z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví k pandemii Covid-19.  

V tomto školním roce byla činnost ŠD přerušena celkem dvakrát z důvodu uzavření 

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

pracovaly s žáky na dálku, v on-line podobě. Dařilo se jim on-line spojení s dětmi přes 

sociální sítě, aplikaci TEAMS, WhatsApp atp. Děti s vychovatelkami si též společně ve 

školní družině vyzkoušely rotační výuku, kdy stejně jako při vyučování, děti chodily 

jeden týden do školy a druhý týden zůstaly doma. Všichni, vychovatelky i děti, 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 v období, kdy tyto aktivity vzhledem k omezení 

z důvodu onemocnění COVID 19 mohly probíhat. 

 

Jiřina Procházková, vedoucí vychovatelka 

Tvoření ve školní družině 
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Karneval ve školní družině 

V polovině února proběhl ve všech družinových odděleních karneval. Děti si přinesly 

z domova své masky nebo využily škrabošky, které si dopředu vyrobily 

s vychovatelkami. Převlékly se za princezny, víly, kovboje, strašidla, zvířátka nebo 

postavy z kreslených seriálů. Letos odpadla promenáda v maskách, protože jsme 

všichni museli dodržovat hygienické opatření – zákaz návštěv v jiných třídách. V každé 

družině byl pro děti připraven pestrý program – různé soutěže, hry, odměny. Nechyběly 

ani oblíbené písničky a možnost si zatancovat. Karneval si děti opravdu užily, i když po 

celý čas musely mít kvůli hygienickým opatřením nasazené respirátory nebo 

chirurgické roušky. 

Šárka Sušánková, vychovatelka ŠD 
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Den dětí ve školní družině 

Úterý 8. června a čtvrtek 10. června se odpoledne proměnilo v čas plný her a zábavy. 

Jednotlivé vychovatelky připravily pestrý program pro své děti v oddělení, zvolily i jiná 

místa dění. Některé děti se vydaly po označené trase hledat ukrytý poklad v lese, jiné 

se snažily najít svou odměnu ve venkovním areálu školy, další spolupracovaly v týmech 

nad svými úkoly a na školním hřišti probíhalo střídání stanovišť s kartičkami, na které se 

tiskla razítka za jejich zvládnutí. 

Jedno však bylo společné, všechny děti plnily úkoly sportovní, vědomostní pomocí 

kvízů, nechyběly hádanky, dostalo se i na zopakování toho, co se děti během školního 

roku naučily.  

Na závěr jejich snažení si děti odnesly malé odměny a určitě velké zážitky. 

Blanka Gallusová, vychovatelka ŠD 
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19. Zájmová činnost 

Zpráva o činnosti Komunitního centra při Základní ško le v Kamenici 

19.1. Kroužky a kurzy 

Ve školním roce 2020 – 2021 připravilo Komunitní centrum velkou nabídku kroužků a 

kurzů pro žáky naší školy a pro dospělé. 

Celý školní rok probíhal v nejistotě a čekání, jestli se kroužky otevřou, zavřou, anebo 

úplně zruší. Každý týden jsme sledovali, co se mění, jaké podmínky platí, kolik osob se 

může potkat uvnitř nebo venku a co je nutné dodržet. A doba, kdy kroužky mohly 

fungovat, byla velmi omezená. 

 

Pro školní děti: 

• Logopedie pro žáky 1. – 5. tříd 

• 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 1. – 2. tříd, 1 kroužek 

• Basketbal pro žáky 4. – 9. tříd, 1 kroužek 

• Florbal pro žáky 1. - 7. tříd, 4 kroužky 

• Zobcová flétna – pro žáky 1. – 9. tříd     

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

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

• Výtvarný kroužek pro žáky 1. – 9. tříd, 2 kroužky 

• Sborový zpěv pro žáky 1. -9. tříd, 2 kroužky 

• Kroužek šití a tvoření pro žáky 4. – 7. tříd 1 kroužek 

• Volejbal pro starší žáky, 1 kroužek 

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

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

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

• Španělština pro žáky 4. - 9. tříd, 1 kroužek 

• Taneční kroužek pro žáky 1. – 4. 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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19.2. Další aktivity 

Týden her pro prvňáčky 

Poslední týden prázdnin před školním rokem 2020/21 se uskutečnil ve škole už tradiční 

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 23 dětí. 

 

Činnosti v rámci Komunitního centra 

V letošním roce bylo Komunitním centrum využito během září, října a prosince na 

běžný provoz s hlídáním dětí, které navštěvovaly kroužky a kurzy nebo se jen setkávaly 

a hrály si v místnosti KC. V období uzavření fungovalo Komunitní centrum jako jedna 

z družin s homogenní skupinou dětí a v době střídavé výuky jako místo pro online výuku 

pro asistovaného žáka a dále pro děti zdravotníků, učitelů a asistentů. V prostoru KC 

také fungoval 2 x týdně hodinový online – Taneční kroužek pro 1. - 4. třídy Po ukončení 

vládních omezení funguje Komunitní centrum v běžném provozu. 

 

Dramatický kroužek 

Dramatický kroužek uspořádal „Mikulášskou akci – Putování s Karlíkem“ na téma knihy 

R. Dahla Karlík a továrna na čokoládu. Jednalo se o odpolední akci spojenou 

s plněním nejrůznějších úkolů na téma knihy. 

V prosinci proběhlo vánoční setkání v nivě u táborového ohně s dramatickým 

programem pro děti a vánočním posezením. 

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

divadelním příběhem „Ať žijí duchové“. Děti své představení nazkoušely a zahrály na 

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

 

Taneční kroužek 

Po online provozu proběhlo červnové rozloučení s dětmi a rodiči u táborového ohně 

v nivě spojené s tanečním vystoupením dětí pro rodiče. Děti ukázaly, co se za školní 

rok z tance naučily. 

 

Amatérská fotosoutěž  

Byla vyhlášena fotografická soutěž – „Jaro kolem nás“.  

 

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 
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v době vycházek družiny čekají na kroužky a rodiče. Komunitní centrum je propojené 

s knihovnou ZŠ. Knihovna fungovala po celé období školního roku 2020–2021. Knihovnu 

využívali jednotlivci i učitelé pro výpůjčky knih pro své třídy. 

Za KC vypracovala Daniela Kratochvílová 

20. 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. 

 

NIV Mzdové prostředky celkem 43 037 311 Kč 

 Odvody na pojistné 10 328 520 Kč 

 Odvody na FKSP 607 153 Kč 

ONIV Učebnice 153 232 Kč 

 Školní pomůcky 167 827 Kč 

 Vzdělávání pedagogů 41 066 Kč 

 Nemocenské dávky 182 889 Kč 

 Zákonné pojištění zaměstnavatele 132 452 Kč 

 plavání 66 432 Kč 

 

 

Zpracovali Mgr. Pavlína Tolarová a kolektiv pedagogů ZŠ Kamenice. 

 

 

____________________________ 

 ředitelka školy 

V Kamenici 24. srpna 2021  
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Příloha č. 1 

Výroční zpráva EVVO 

Školní rok 2020/2021 

EVVO je výchovou k ochraně životního prostředí. Má vést žáky k pochopení složitosti 

vztahů mezi člověkem a životním prostředím, 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. 

 

Den Země, I. stupeň 

Letošní Den Země vyšel pro žáky 5. B na týden, kdy se po 4 měsících mohli konečně 

zúčastnit prezenční výuky. Proto uvítali každou společnou aktivitu. První den jsme si 

shrnuli, co všechno víme o tomto svátku, a vybírali jsme aktivity, kterým bychom se 

mohli v průběhu týdne věnovat. 

Další den jsme se stali botaniky-badateli. Využili jsme i nové znalosti z učiva matematiky 

a zkoumali jsme, jaké rostliny a v jakém množství se vyskytují na louce, v aleji a na 

pozemku školy. Pátrali jsme vždy ve vlastnoručně vymezeném čtverci o rozloze 1m². 

Objevem pro nás byl například huseníček rolní nebo křivatec. Často je vídáme, ale až 

mobilní aplikace nám je pomohla pojmenovat. Ve středu jsme v rámci českého jazyka 

připravili podrobný návod, jak vyrobit recyklovaný papír. 

V den oslav se z nás stali inspektoři životního prostředí. Dokumentovali jsme druhy a 

množství odpadků kolem cesty na louku pod Hůrkou. Tam jsme si také zahráli únikovou 

ekohru, která nám svými úkoly na třídění odpadu připomněla důležitost ochrany zdrojů 

pitné vody. Cestou tam i zpět jsme za dodržování hygienických opatření odlehčovali 

přírodě od pohozených odpadků. Bylo jich nakonec sedm pytlů. 

Na závěr týdne jsme si prohlédli pořízené fotografie a zhodnotili naše aktivity. Udělali 

jsme něco pro Zemi, tedy hlavně pro sebe. A určitě nebudeme k okolí lhostejní, i když 

zrovna naše planeta nebude slavit svůj svátek. 

Třídní učitelka Hedvika Mašková 

Třída 4. A se zapojila do dobrovolnické 

úklidové akce Ukliďme Česko a na Den Země 

sbírala odpad v okolí Mlýnského rybníku. 

Třídní učitelka Jolana Pártlová 

V rámci povinných vycházek v období 

rotační výuky se pustila do úklidu okolí školy 

paní učitelka Petra Fendrychová se svými 

prvňáčky ze třídy 1. A.  

Celotýdenními projekty oslavily Den Země 

třídy 3. C a 2. C. Děti se v rámci projektu 

dozvěděly, proč se slaví Den Země, napsaly 
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Zemi vzkaz a učily se správně třídit odpad. Součástí projektu byla také hra v přírodě 

zaměřená na poznávání rostlin, živočichů a třídění odpadu. Ideálním místem ke hře 

byla louka u Dvorského rybníka. Žáci byli rozděleni do skupinek, každá měla jméno 

podle ohroženého druhu zvířat a v rámci skupinek pak děti obíhaly jednotlivá 

stanoviště s úkoly. Po splnění všech úkolů na každého čekala odměna.  

 

Třídní učitelky Lara Vogeltanzová a Lenka Kremlová 

 

Den Země, II. stupeň 

Oslavy Dne Země, které připadají na 22. dubna, zastihly žáky II. stupně ještě v období 

distanční výuky. Proto jsme se rozhodli přivítat jaro a vylákat děti do přírody vyhlášením 

fotosoutěže pro žáky celého druhého stupně s těmito tématy: 

Zátiší s odpadky,  

Svět hmyzu,  

Jarní květiny. 

  

Děti zaslaly pomocí aplikace Teams velké množství krásných fotografií, takže 

vyhodnocování soutěže nebylo jednoduché. Nakonec jsme za každou třídu vytvořili 

anonymní prezentaci z 10 vybraných fotografií a po návratu dětí do školy třídy mezi 

sebou navzájem hlasovaly. Neznaly autora fotky ani třídu, pro kterou hlasují. Žáci, kteří 
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se umístili na 1.–3. místě v každé třídě, obdrželi diplom s vlastní vítěznou fotografií a 

drobný dárek. 

 

Ukázky fotografií, pro které žáci hlasovali: 

 

     

     

   

 

Den Země v hodinách fyziky distančně 

Žáci 7. A zpracovali projekt na téma Voda. Podívali se na tuto životodárnou kapalinu 

jinýma očima a hledali např. vodní stopu a virtuální vodu. 

Vyučující Jana Cerda Csobová 

 

Den Země v hodinách chemie distančně 

V hodinách chemie se žáci 8. a 9. ročníků pod vedením paní učitelky Adriany 

Němcové zabývali těmito tématy: 

1. Koloběh vody v přírodě. 

2. Problematika čištění odpadních vod. 

3. Charakteristika druhů vod. 

4. Popis skupenství vody z fyzikálně-chemického hlediska. 
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5. Sluneční energie. Vyhledejte základní informace, výhody a nevýhody 

získávání energie ze slunce pomocí fotovoltaických článků. 

6. Energie větru. Vyhledejte na internetu místa, kde jsou v ČR umístěny větrné 

elektrárny. Popište výhody a nevýhody získávání energie z větru. 

7. Energie vody. Popište výhody i nevýhody vodní elektrárny a jejich využití. 

8. Co je geotermální energie? Jaké jsou možnosti využití geotermální energie 

v České republice?  

 

Ročníkové práce  

Žáci 9. ročníků již několik let vypracovávají a obhajují absolventské práce. Témata, 

která se týkala EVVO v letošním školním roce, jsou: Živoucí fosilie, Zoologické zahrady, 

Lev – král zvířat, Ekologická stopa, Chemie a životní prostředí, Odpad. 

Zpracovala: Mgr. Jitka Dvořáková 

koordinátor EVVO 


