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Část I.
Základní údaje o škole :
Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou,
příspěvková organizace
Adresa školy
Kamýk nad Vltavou 141, okres Příbram, PSČ 262 63
IČ
66325111
DIČ
CZ66325111
Telefon/fax
318 677113
E-mail
skola@zskamyknv.cz
Adresa internetové stránky
www.zskamyknv.cz, www.mskamyknv.cz
Právní forma
příspěvková organizace
Datum zápisu do rejstříku
1.1. 2005
Název zřizovatele
Obec Kamýk nad Vltavou, 262 63 Kamýk nad Vltavou 69
Součásti školy
Základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská
škola, speciální třídy pro žáky s více vadami
IZO ředitelství
600054489
Ředitel školy
Ing. Alena Suchopárová
Přehled hlavní činnosti školy Cíle základního vzdělávání a vzdělávání žáků s těžkým
(podle zřizovací listiny)
mentálním postižením, s více vadami a autismem.
Název školy

Součásti školy
Základní škola
Školní družina
Speciální třídy
Mateřská škola
Školní jídelna
Přípravná třída

Kapacita
do 250 žáků
do 85 žáků
do 30 žáků
do 56 dětí
do 450 stravovaných
do 15 dětí

●
Zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou rozhodlo na svém zasedání dne 7.9.2015 (usn.
č. 16-5/2015) o sloučení příspěvkových organizací Základní škola Kamýk nad Vltavou, okres
Příbram, se sídlem Kamýk nad Vltavou 141, IČ 66325111, a Mateřská škola Kamýk nad
Vltavou, okres Příbram, se sídlem Kamýk nad Vltavou 163, IČ 70914711, s účinností od
1.1.2016. K datu 31.12.2015 byly obě příspěvkové organizace vymazány z rejstříku škol a
školských zařízení. Ke dni 1.1.2016 vznikla po sloučení obou bývalých organizací nová
příspěvková organizace pod názvem Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad
Vltavou, příspěvková organizace.
●
Školská rada byla zřízena usnesením Rady Obce Kamýk nad Vltavou, svoji činnost
zahájila dne 21.10.2003. Současné složení Školské rady: Janka Kociánová, Sandra Janská,
Hana Viskupová, Daniel Mach, Michaela Balková, Miroslav Chýle.
●
V září školního roku 2015/2016 nastoupilo do školy celkem 103 žáků, z toho 90 žáků
do běžných tříd ZŠ a 13 žáků do tří speciálních tříd. Součástí školy je i školní družina, jejíž
čtyři oddělení navštěvovalo 85 žáků, z tohoto počtu bylo 21 žáků z druhého stupně.
●
V tomto školním roce jsme poprvé v historii školy otevřeli přípravnou třídu určenou
dětem v posledním roce před nástupem povinné školní docházky. Do třídy docházelo celkem
9 dětí, z toho sedm chlapců a dvě děvčata, s odkladem povinné školní docházky zde bylo 5
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dětí. Děti se vzdělávaly podle ŠVP PV Cestička k poznávání, který vychází z RVP pro
předškolní vzdělávání. Děti se účastnily všech školních akcí, divadelních představení či besed
adekvátních jejich věku. Pravidelně se zapojovaly do akcí pořádaných školním parlamentem.
Absolvovaly plavecký výcvik v Příbrami. V průběhu školního roku podnikaly výlety
k poznávání Kamýku nad Vltavou a jeho nejbližšího okolí. Na konci školního roku děti
obdržely závěrečné zprávy hodnotící jejich vědomosti a dovednosti.
●
Vyučující v mateřské škole pracují s dětmi podle ŠVP PV „Jen si děti všimněte, co je
krásy na světě“.
●
Ve škole jsou kromě kmenových tříd odborné učebny – učebna přírodopisu a výtvarné
výchovy, fyziky a chemie, výpočetní techniky, tělocvična, dílna. Jedna třída prvního stupně je
vybavena interaktivní tabulí. Ostatní třídy jsou vybaveny dataprojektory a plátny na
promítání. Na zahradě školy stojí venkovní učebna, tzv. „Třída na výsluní“, využívaná
k venkovní výuce během příznivého počasí. Dále je zde pro děti připraven basketbalový koš,
trampolína, pískoviště, houpačky a další herní prvky vybudované z projektu Era pomáhá
regionům. Toto vše mohou děti využívat i během velké přestávky, kterou tráví při teplém
počasí na terase. Všechny děti školy, včetně žáků ze speciálních tříd, využívají i velmi dobře
vybavenou žákovskou kuchyňku. Žáci speciálních tříd v rámci svých možností také
„hospodařili“ na školním pozemku, kde pěstovali např. jahody, hrášek a bylinky.
Současně využíváme zařízení obce, tzv. Oranžové hřiště (dříve Duhové hřiště) pro účely
výuky tělesné výchovy a pro potřeby školní družiny. Průběžně provádíme z provozních
prostředků od obce potřebné opravy a údržbu a zároveň se snažíme vylepšovat prostředí
uvnitř školy i v okolí školy. S tím nám velmi pomáhá i Obec Kamýk nad Vltavou.
●
Postavení školy v regionu:
Základní školu Kamýk nad Vltavou mohou navštěvovat děti z obce Zduchovice, Velká, Třtí,
Hojšín, Drážkov, Skrýšov, Svatý Jan, Brzina a Švastalova Lhota. Umístění dalších škol –
malotřídní základní škola ve Vysokém Chlumci – 12 km, plně organizovaná základní škola
v Krásné Hoře – 6 km a v Dolních Hbitech – 8 km.
●
Dopravní obslužnost:
Doprava orientovaná na Příbram zahrnuje Zduchovice, druhý směr zahrnuje Velkou a Třtí,
doprava orientovaná na Sedlčany zahrnuje obce Hojšín, Drážkov, Skrýšov, Svatý Jan a
Brzinu.
Část II.
Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
a) Přehled oborů vzdělání, zvolený vzdělávací program
Ročník
1.– 9. ročník
Speciální třídy

Obor vzdělání
Obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola
Obor vzdělání: 79-01-B/01 Základní škola
speciální

Přípravná třída

Vzdělávací program
ŠVP „Cesta k vědění“
ŠVP „Cesta“- Díl I a Díl II
ŠVP „Cestička k poznávání“
ŠVP „Jen si děti všimněte, co je
krásy na světě“

Mateřská škola
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●
●
●
●

Z důvodu nízkého počtu žáků došlo opět ke spojení tříd, tentokrát 1. a 3. ročníku
a zároveň 4. a 5. ročníku 1. stupně, 2. ročník byl samostatný.
Ve všech ročnících základní školy se vyučovalo podle ŠVP „Cesta k vědění“.
Výuka ve všech ročnících speciálních tříd probíhala dle ŠVP „Cesta“.
Předškolní vzdělávání v přípravné třídě probíhalo dle ŠVP „Cestička k poznávání“
a v mateřské škole dle ŠVP „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“

●
Zatímco v mnoha školách se teprve seznamují s inkluzí, inkluze v naší škole je již
samozřejmostí. Někteří žáci speciální třídy měli některé hodiny pravidelně s intaktními žáky
(konkrétně hodiny hudební výchovy, tělesné výchovy, prvouky / věcného učení a dokonce
matematiky).
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
(pedagogové ZŠ, MŠ a provozní pracovníci)
a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (k 30.6.2016)
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem

muži
0
0
1
0
3
0
4

ženy
0
3
5
11
8
3
30

celkem
0
3
6
11
11
3
34

%
0
8,8
17,6
32,4
32,4
8,8
100,0

celkem
0
7
2
8
2
15
34

%
0
20,6
5,9
23,5
5,9
44,1
100,0

b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (k 30.6.2016)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
1
0
1
0
2
4

ženy
0
6
2
7
2
13
30

c) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (k 30.6.2016)
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
učitel druhého stupně základní
školy
vychovatel
asistent pedagoga
učitel speciálních tříd

splňuje
kvalifikaci
4

nesplňuje
kvalifikaci
0

celkem
4

splňuje
%
100

5

2

7

71

4
4
3

1
0
0

5
4
3

80
100
100
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učitel přípravné třídy
učitel MŠ
celkem

1
4
25

0
0
3

1
4
28

100
100
90

●
Všichni vyučující 1. stupně ZŠ, vyučující přípravné třídy, vyučující speciálních tříd,
asistenti pedagoga, učitelky mateřské školy splňují kvalifikaci.
● Na druhém stupni nesplňoval požadované vzdělání jeden vyučující na částečný úvazek.
Jde o dlouholetého zkušeného pedagoga, který vyučuje fyziku a ve školství pracuje více než
35 let. Aprobovaného vyučujícího fyziky s takovými zkušenostmi je dlouhodobě nemožné
zajistit, proto využíváme zkušeností a znalostí tohoto kvalitního vyučujícího. A dále jedna
vyučující druhého stupně studuje na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha – obor
Pedagogika - Výchova ke zdraví již od školního roku 2014/2015.
●
Jedna vychovatelka pokračuje ve studiu k získání kvalifikace na Fakultě tělovýchovy a
sportu Palestra – akreditovaný kurz vychovatelství.
● Jedna vyučující ve speciální třídě pokračuje ve vysokoškolském vzdělávání na
pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha – obor Speciální pedagogika, přestože již
vysokoškolské vzdělání s titulem Bc. získala. Jedna vyučující speciální třídy ukončila
v červnu 2016 studium na Technické univerzitě v Liberci, fakultu přírodovědně humanitní a
pedagogickou - Rozšiřující studium učitelství pro první stupeň ZŠ.
d) Zařazení pracovníků do platových tříd (k 30.6.2016)
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Celkem

počet zařazených pracovníků
0
3
0
0
3
1
3
4
4
1
3
10
2
34

e) Trvání pracovního poměru (k 30.6.2016)
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
Celkem

počet
15
6
7
3
3
34
6

%
44,1
17,6
20,5
8,9
8,9
100,0

●
Na konci školního roku 2015/2016 jedna vyučující ukončila pracovní poměr z důvodu
odchodu do starobního důchodu, jedna vyučující 1. stupně ukončila pracovní poměr na
vlastní žádost a jedna vyučující speciální třídy ukončila pracovní poměr uzavřený na dobu
určitou do 30.6.2016. Na 1. stupeň byla přijata nová vyučující, dvě vyučující se vrátily po
mateřské a následně rodičovské dovolené.
Část IV.
Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
a) Zápis k povinné školní docházce
Druh řízení

Počet

Odklad školní docházky
Žádost o přijetí do ZŠ
Žádost rodičů o prodloužení školní docházky na 10 let

6
23
0

●
V lednu 2016 se zápisu do prvního ročníku zúčastnilo 29 dětí, pro 6 dětí požádali
zákonní zástupci o odklad školní docházky. Takže nakonec k nám v září 2016 do první třídy
nastoupilo 22 dětí a 1 dívka nastoupila do speciální třídy. Od září 2016 provozujeme již
druhým rokem přípravnou třídu, tentokrát s počtem 11 dětí.
b) Výsledky přijímacího řízení
8letá
Přihl. Přijato
0
0

Gymnázia
6letá
Přihl. Přijato
1
1

Maturitní
Učební
4letá
obory
obory
Přihl. Přijato Přihl. Přijato Přihl. Přijato
1
1
3
3
4
4

•

Z devátého ročníku vycházelo celkem osm žáků a ze sedmého jeden žák, z toho dva
žáci byli přijati na gymnázium, tři žáci byli přijati na SŠ nebo SOŠ s maturitou a čtyři žáci
byli přijati do učebních oborů na SOU.

•

Střední školy a učiliště: OA Příbram, Gymnázium Příbram, SZdŠ Příbram, SPŠ
elektrotechnická Praha, SOŠ a SOU Dubno, SOU Hluboš, SOU Sedlčany.

•

Na konci školního roku ukončila povinnou školní docházku jedna žákyně speciální třídy,
která získala základy vzdělání.
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Přehled vývoje počtu žáků, tříd: (k 30.9.2015 – běžné třídy ZŠ + ST)
počet tříd
2014/15
2015/16
ZŠ 7
7
ST 3
3

celkový počet žáků
2014/15
2015/16
97
90
15
13
7

počet žáků na třídu
2014/15
2015/16
13,85
12,86
5
4,33

b) Prospěch žáků na škole (k 30.6.2016 – běžné třídy ZŠ)
počet žáků
s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
Ročník 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16
1.
19
8
17
8
2
0
0
0
2.
12
18
12
16
0
2
0
0
3.
11
11
10
11
1
0
0
0
4.
8
11
5
6
3
5
0
0
5.
12
7
9
5
3
2
0
0
6.
8
11
0
6
8
5
0
0
7.
7
9
2
2
5
6
0
1
8.
10
6
2
1
7
5
1
0
9.
6
8
1
3
5
5
0
0
93
89
58
58
34
30
1
1
Celkem

•

Během školního roku 2015/2016 opustili naši školu dva žáci, z toho jeden chlapec a
jedna dívka, a jedna žákyně se naopak do naší školy přihlásila. Tudíž v informaci o prospěchu
žáků k 30.6.2016 je uveden celkový počet 89 žáků oproti 90 žáků k 30.9.2015.
c) Procento žáků se sníženým stupněm z chování (k 30.6.2016 – běžné třídy ZŠ)
Počet

stupeň chování

2
3

2014/15
0
0

vyjádřeno v %

2015/16
1
1

2014/15
0
0

2015/16
1,12
1,12

d) Počet neomluvených hodin (k 30.6.2016 – běžné třídy ZŠ)
2014/15
7

2015/16
226

•

Jedna žákyně odmítala chodit do školy, její nepřítomnost byla řešena MěÚ Příbram,
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, oddělením sociální prevence a kurately, následně
bylo uloženo výchovné opatření Okresním soudem Příbram.
e) Údaje o integrovaných žácích (k 30.6.2016 – běžné třídy ZŠ + ST)
třída

počet žáků

6.
8.
ST

3
1
13

●
V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2015/2016 vedeno šest žáků ZŠ.
Na základě závěrů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
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pedagogického centra byl čtyřem žákům vypracován individuálně vzdělávací plán, podle
kterého byli vzděláváni.
●
V rámci skupinové integrace navštěvovalo třináct žáků tři speciální třídy. Ve školním
roce ukončila povinnou školní docházku jedna žákyně speciální třídy.
Část VI.
Údaje o prevenci rizikového chování
Organizace prevence

Komentář

Minimální preventivní program

- průběžně plněn po celý školní rok během běžné
výuky, dále v zájmových kroužcích, mimoškolních
aktivitách a také při jednorázových akcích a
projektových činnostech
- volnočasové aktivity, školní družina
- spolupráce s organizací Pionýr z.s. – Pionýrskou
skupinou Kamýk nad Vltavou – hry soutěže,
víkendové i týdenní pobyty
- třídnické hodiny
- dohledy na chodbách a v dalších prostorách školy
- pozorování při výuce
- včasné řešení vyskytnuvšího se problému
- dotazníková šetření
- třídní učitelé informují metodika prevence o
případných projevech rizikového chování ve třídě
- konzultace s rodiči, společné pedagogické porady
- spolupráce s dalšími organizacemi (SVP, SPC, PPP)
- zařazení prevence do výuky na obou stupních ZŠ
- protidrogová prevence (besedy, programy, projekty)
- návštěvy kin, divadel, sportovní akce a soutěže,
exkurze, školní akademie, školní výlety
- školní parlament (žáci
mají možnost
prostřednictvím svých zástupců vlastními návrhy
zlepšovat podmínky pobytu ve škole, a tím se podílet
na chodu školy)
- akce školy pro žáky k prevenci rizikových jevů
- každé úterý 12.30 – 13.00 hod., jindy dle domluvy

Využití volného času žáků

Průběžné sledování podmínek a
situace ve škole z hlediska rizik
výskytu sociálně patologických jevů
Uplatňování forem a metod
umožňující včasné zachycení
ohrožených dětí

Poradenská služba školního
metodika prevence
Poradenská služba výchovného
poradce
Zajištění poradenských služeb
speciálních pracovišť a
preventivních zařízení

- pro žáky každý den o velké přestávce, jindy dle
domluvy na tel. č. 318677113, příp. prostřednictvím
e-mailu: skola@zskamyknv.cz
- spolupráce s PPP, odborem péče o dítě, SPC, SVP, s
PČR

Adaptační dotazník – pro 1. ročník – říjen
Školní klima žáci – prosinec 2015
Návykové látky žáci – 6.+ 7. ročník – nejrizikovější třídy
Sociometrické šetření ve 2. třídě – SVP Příbram
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Programy a aktivity uskutečněné v rámci prevence rizikového chování
Měsíc
Září 2015
Říjen 2015
Prosinec 2015
Únor 2016
Březen 2016

Duben 2016

Květen 2016
Červen 2016

Projekty:

Akce
Zdravá výživa - divadlo
Etická výchova – přednáška pro II. stupeň
Šikana – přednáška pro všechny žáky
Světový den proti AIDS – přednáška o prevenci přenosu
Den bezpečnějšího internetu - prevence rizik spojených s užíváním internetu
Poruchy příjmu potravy – přednáška pro II. stupeň
Beseda s příslušníkem Armády ČR
Divadlo „Hastrman“ – divadlo s výchovnými prvky – kouření, šikana
Beseda s policistou – prevence na silnici, prevence kouření, šikany…
Den Země – výlet do Ochrany fauny Hrachov
Den zdraví – diabetes – prevence
Solme s rozumem – zapojení do preventivní akce
Ochrana osobních údajů - účast v soutěži
Světový den bez tabáku – žáci vyhledávali na internetových protikuřácky
zaměřených portálech informace, zajímavosti a doporučení týkající se škodlivosti
kouření
Škola v přírodě Šumava – turistika
Vzdělávací akce OČMU – v rámci 800 let města Příbrami
Ovoce do škol - aktivity a činnosti s tzv. ochutnávkovým košem – I. stupeň
Sběr víček, papíru, hliníku
Čtení a nocování s knihou – žáci družiny a předškoláci
Vánoční a velikonoční laťka - letos proběhl již 24. ročník této školní soutěže ve
skoku vysokém
Den Země - připomenutí významného dne ve vyučování
Recyklohraní - plnění úkolů týkající se třídění a recyklace odpadu
Karel IV. - k 700. výročí narození českého krále a římského císaře

Kroužky ve školním roce 2015/2016
Středa
Pátek
Úterý
Středa
Středa
Pátek
Čtvrtek
Pondělí,
Úterý
Pondělí (ob týden)
Úterý
Pondělí
Pondělí
Středa

Florbal KD
Florbal
Rukodělný (1. stupeň)
Pohádková angličtina (II.- III. tř.)
Pohádková miniangličtina (PT + 1. tř.)
Divadlo
Fotbálek pro 1.st.
Flétna pro 1. st.
Vaření (III.-VII. tř.)
Volejbal pro 1. stupeň
Vybíjená pro1. stupeň
Tanečky III. až IX. tř.
Volejbal pro 2. stupeň
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18.00 – 19.00 KD
13.00 – 14.30
13.00 – 14.30
12.30 – 13.30
11.25 – 12.25
13.00 – 14.30
13.45 – 14.30
13.00 – 13.30
14.45 – 15.15
13.00 – 15.00
13.45 – 14.30
13.00 – 14.30
13.45 – 14.30
14.30 – 15.30

Podpora vlastní aktivity žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
Školní parlament - společné akce napříč celou školou
Akce ŠP ve školním roce 2015/2016
Měsíc

Akce
Den zdravé svačiny
Říjen
Halloweenský den – pořádala III. třída
Listopad Soutěž tříd o nejhezčí adventní věnec – pořádala VI. třída
Prosinec Soutěž jednotlivců o nejhezčí sněhovou vločku - pořádala IX. třída
Leden
Křeslo pro hosta – pořádaly dívky 4. a 5. ročníku
Únor
Pyžamový den
Březen Teplákový den - pořádala VIII. třída
Duben
Den domácích mazlíčků a soutěž o nej... mazlíčka - pořádala VII. třída
Květen Sportovní soutěžní odpoledne - pořádali chlapci 4. a 5. ročníku
Další
Sběr víček, hliníku, papíru
Adopce sovy pálené – již druhým rokem
●
Oblast prevence rizikového chování je v naší škole na velmi dobré úrovni. Minimální
preventivní program byl průběžně plněn po celý školní rok 2015/2016 během běžné výuky,
v zájmových kroužcích a při jednorázových akcích, projektových činnostech a ve škole
v přírodě. Třídní učitelé každé čtvrtletí informovali písemně metodika prevence o situacích,
které během uplynulého čtvrtletí ve své třídě řešili, a které se týkaly nebo poukazovaly na
projevy rizikového chování jednotlivců nebo skupiny. Tyto informace jsou zapsány v deníku
metodika.
●
Podrobnější informace z této oblasti jsou obsaženy v plánu metodika prevence s názvem
„Minimální preventivní program“, který je každý rok zveřejněn na webových stránkách školy.
●
Důležitou součástí prevence je konání volnočasových aktivit (kroužků), které po celý
školní rok vedou pedagogové školy.

Akce ŠD ve školním roce 2015/2016
Měsíc

Akce
Prohlídka kamýcké elektrárny
Září
Procházka na Vrškamýk
Výlet do jezdeckého areálu ve Zduchovicích (jezdecké závody ve skocích)
Říjen
Účast v soutěži ve sběru žaludů a kaštanů (pořádaná ochranou fauny v Hrachově)
Drakiáda na Trojanově vrchu
Listopad Příprava na vánoční trhy (zhotovení a prodej výrobků na vánočních trzích)
Prosinec Mikulášská diskotéka (ve spolupráci s IX. třídou)
Vánoční nadílka v družině (nové hračky pod stromečkem)
Leden
Výroba dárků pro prvňáčky a pomoc u zápisu do první třídy
Karneval ve školní jídelně (společně s devátou třídou)
Únor
Vycházky k řece Vltavě, krmení vodního ptactva
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Březen

Duben
Květen
Červen

Příprava na Velikonoce, pletení košíků z pedigu a výroba velikonočních dekorací.
Jarní vycházky. Účast na výtvarně fotografické soutěži (Dobré skutky pro
přírodu).
Spaní ve ŠD, při příležitosti „Měsíce knihy“, opékání špekáčků, hra na kytaru,
soutěže a čtení pohádek
Návštěva knihovny
Turnaj ve vybíjené mezi školními družinami Kamýka, Krásné Hory a Dolních
Hbit (konal se v Krásné Hoře)
Soutěž: „ Missák školní družiny“
Oslava dne dětí (společné grilování s kroužkem vaření na školní zahradě).

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Účastník

Typ kurzu
Aktiv výchovných poradců
Prevence – Trendy rizikového chování žáků
Aktiv školních metodiků prevence
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ
Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí a
dospělých
Seminář Výzva vytváření inkluzivních škol
Vzdělávací program Muzikoterapie, arteterapie a
biblioterapie v práci s klientem
Přírodovědný seminář – Ochrana fauny
Jazykové vzdělávání – Činnostní učení v ČJ
Angličtina pro žáky, které učení nebaví
Čtenářské dílny
Knihovnictví
ICT školení
ŠVP máme a co dál
Požární ochrana – Odborná příprava členů
preventivních požárních hlídek
Hygienické minimum
Školení – mzdy
Školení první pomoci
Jóga pro děti
Seznamovací týmové hry
Školení v APLA
Emoční inteligence
Burza práce
Exkurze v přípravné třídě ZŠ Chelčického Praha
Aktuální právní otázky pracovního poměru
Právní poradna pro ředitele MŠ a ZŠ
Právní ochrana
Novela školského zákona
Novely právních předpisů od 1.1.2016
Ochrana člověka za běžných rizik a mimoř. událostí
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Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Školní metodik prevence
vyučující ST
všichni pracovníci školy
vyučující ST
vyučující ST
vyučující 2. st.
vyučující 1. st.
vyučující 1. i 2. st.
2 vyučující 1. st.
3 vyučující
vyučující 2. st.
vyučující 1. st.
4 zaměstnanci
ved. školní kuchyně + kuchařka
účetní
všichni zaměstnanci školy
vychovatelka ST
vychovatelka ŠD
asistentka pdg. ST
vychovatelka ST
3 vyučující
vyučující PT + ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka

Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči
Samostudium – vybráno 12 dní ve školním roce
(studium aktuálních předpisů, příprava na výuku)
Tunely a mosty krátí vzdálenosti
Řemeslo má zlaté dno
ŠVP máme a co dál

učitelka PT
všichni pedagogičtí pracovníci školy
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce školy
Typ akce
Výuka plavání
Výuka bruslení
Škola v přírodě
Exkurze

Výukové programy

Školní výlety

Zúčastnění žáci

Poznámka (název akce, výsledek)

8. - 9. roč.
1. – 9. roč.
PT + MŠ
6. – 9. roč.
70 žáků 1.- 9. roč.
8. + 9. roč.
6. - 9. roč.
4. – 9. tř.
ST
PT – 9. roč., ST
6. – 9. roč.
6. – 9. roč.
PT + 1. roč.
4. – 9. roč.
2. + 3. roč.
8. + 9. roč.
ST + PT

Plavecký bazén Příbram
Plavecký bazén Sušice (během ŠvP)
Plavecký bazén Příbram
Zimní stadion Sedlčany
Hotel Olympia Zadov
Burza práce
Návštěva OÚ Kamýk
Setkání s Prahou – prohlídka ND, po stopách Karla IV.
Předvánoční Příbram – betlém na náměstí
Návštěva ochrany fauny Hrachov
Návštěva muzea v Sedlčanech
Zámek Březnice, Důl Řimbaba, Rožmitál p. Třemšínem
Návštěva knihovny v Kamýku
Prohlídka IZS - 800 let založení města Příbrami
Návštěva knihovny v Sedlčanech
Prohlídka elektrárny Kamýk
Návštěva jezdeckého areálu Zduchovice
Přemyslovci na českém trůně II
Energetická gramotnost
Etická výchova
Přednáška o šikaně
Poruchy příjmu potravy
Návštěva knihovny v Sedlčanech
Dopravní výchova
Beseda s příslušníkem armády ČR
Dopravní výchova
Beseda s policistou ČR
Pravidelné nakupování v místních obchodech (v
rámci předmětů Rozumová výchova, Vlastivěda a
Pracovní vyučování / výchova)
Konverzační týden s rodilým mluvčím - AJ
Návštěva Berouna
Praha - výstava Titanik

1. - 9. roč.
6. - 9. roč.
6. - 9. roč.
1. -. 9. roč.
6. - 9. roč.
4. - 9. roč.
1. - 5. roč.
4. - 9. roč.
2.- 5. roč.
PT – 9. roč.
ST
5. – 9. roč.
4. + 5. roč.
6. roč.
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ST
1. - 9. roč.

Zahraniční výjezdy
Žákovská vystoupení

Návštěva drůbežárny ve Velké
ŠvP
Pramen Vltavy
Hrad Rabí a Kašperk
Naučná stezka kolem Zadova
Meteorologická stanice Kvilda
Sušice

0
Sněhurka - divadelní představení pro veřejnost
Popelka - divadelní přestavení pro veřejnost
Divadelní vystoupení v Sedlčanech - Popelka
Divadelní vystoupení v Milíně – Popelka

Divadelní kroužek

(akce pro veřejnost)
Kroužek Pohádková
angličtina
a
Kroužek Pohádková
miniangličtina
(vystoupení pro školní
družinu)

Divadelní „minipředstavení“ kroužků Pohádková
angličtina a Pohádková miniangličtina ve ŠD
(Princezna na hrášku, Císařovy nové šaty, Vlk a
kůzlátka, Janek a stonek fazole, Sněhurka a trpaslíci,
Jeníček a Mařenka, Městská myš a polní myš, Skřítkové
a švec, Zlatovláska a tři medvědi, Ošklivé káčátko)

Koncerty

1 .- 9. roč. + ST
PT- 9. roč.+ ST

Mezinárodní den hudby - "To dáme"
Zpěv koled u klavíru

Výstavy

5. - 9. roč.
8. + 9. roč.

Výstava modelů techniky a dalších věcí z 2. SV
Gateway to Space – kosmonautika (fyzika)

Výtvarná soutěž

1. - 9. roč.
2. st.
2. st.

Školní kolo
Carmina Sedlčany 2. místo + čestné uznání
Požární ochrana očima dětí

Finanční gramotnost

8. + 9. roč.

Tuta Via Vitae - okresní kolo, krajské kolo

Florbalový turnaj

8. + 9. roč.

Sedlčany, Dobříš

Sběr hliníku, papíru,
plastových víček

PT – 9. roč.

Soutěže
Recitační

Matematická soutěž

Matematický klokan
Pythagoriáda- školní kolo 8 + 9. roč.
Pythagoriáda – okr. kolo

Soutěž ve vybíjené
Atletika

4. + 5. roč.
1. – 9. roč.
1. – 9. roč.

Regionální přehlídka
recitátorů

6. - 9. roč.

Soutěž tříd o nejhezčí

PT - 9. roč.

Skok do výšky – vánoční a velikonoční laťka
Vytrvalostní běh
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adventní věnec
Soutěž jednotlivců o
nejhezčí sněhovou
vločku

PT – 9. roč.

Křeslo pro hosta

PT – 9. roč.

Beseda s výživovou poradkyní

Olympiády

4. - 9. roč.
6. - 9. roč.
8. + 9. roč.
5. roč.
6. roč.

AJ – školní kolo
AJ – okr. kolo
ČJ – školní kolo
M – školní kolo
M – okresní kolo - 4. + 5. místo

PT
5. – 9. roč.
1.– 4. roč.
6. – 9. roč.

Divadélko o zdravé výživě
Babička – divadlo Na Fidlovačce
Divadlo Gong – Vánoční koleda
Nebojte se hastrmanů
Jak jste to myslel, pane Shakespeare?

Požární poplach

1.- 9. roč. + ST

Evakuace školy

Vánoční trhy + vánoční
kavárna

PT - 9. roč. + ST

Stánky, kde děti prodávaly voňavé perníčky, vánoční
cukroví, či vánoční dekorace. Unavení návštěvníci si
mohli odpočinout a uspokojit své chuťové buňky ve
školní jídelně. Ta se v tento den proměnila v kavárnu.

Čtení a nocování
s knihou
Sběr papíru
Oslavy významných
dnů v roce

1. - 6. roč.

Akce ŠD (společné odpoledne s předškoláky)

Jiné akce školy
Kino, divadlo

PT - 9. roč.

1. - 9. roč.
Školní akademie
Den bezp. internetu
Solme s rozumem
Adopce sovy pálené

PT – 9. roč.
PT – 9. roč.
1. - 9. roč.

Ochrana osobních údajů
Halloweenský den
Pyžamový den
Teplákový den
Den domácích mazlíčků
Projekty
Karel IV.
Veselé zoubky
Konverzační týden
Den otevřených dveří

PT – 9. roč.
PT – 9. roč.
PT – 9. roč.
PT – 9. roč.
PT – 9. roč.
PT - 9. roč. + ST
1. roč.
6. – 9. roč.

Den Země, Světový den zdraví (prevence proti
cukrovce), Den proti rakovině, Den matek, Den učitelů,
Mezinárodní nekuřácký den, Světový den AIDS,
Světový den výživy – Den zdravé svačiny, výročí úmrtí
Jana Palacha
Slavnostní ukončení školního roku, vyřazení
předškoláčků z PT
Děti ZŠ Kamýk nad Vltavou se staly adoptivním
rodičem sovy pálené v Ochraně Fauny v Hrachově.

Exkurze, besedy
Preventivní program
Týdenní konverzační kurz v AJ s rodilým mluvčím
V rámci Vánočních trhů – žáci provázeli případné
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Ovoce do škol

1. st.

Recyklohraní
Sportovní akce
Olympijský víceboj
Cyklistické závody
Atletická všestrannost
Sportovní turnaj 3 škol

PT – 9. roč.

Florbalový turnaj 3 škol
Fotbalový turnaj

2. st.
4. +. 5. roč.

zájemce, kteří si chtěli prohlédnout prostory školy.
Ochutnávkové koše plné zeleniny a ovoce - děti ve
skupinách - pracovní dílny

1. - 9. roč.
1. – 5. roč.
1. – 5. roč.
2. stupeň

Sazka Olympijský víceboj - sportovní vysvědčení
Organizátor – DA-BA Sedlčany
Pořadatel ZŠ a MŠ Kamýk (volejbal dívky 8. + 9. roč.,
fotbal chlapci 6. – 9. roč.)
Pořadatel ZŠ a MŠ Kamýk (1. místo ZŠ a MŠ Kamýk)
Coca-Cola Cup Dolní Hbity

b) Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
„Poznej ten rozdíl“- soutěž o zdravé výživě
vyhlášená Ochranou fauny Hrachov
Okresní kolo AJ olympiády - 2 žáci 2. st.
Carmina – recitační soutěž – 2 žáci 2. st.
Okresní kolo mat. olympiády - 2 žáci 2. st.
Tuta Via Vitae – finanční gramotnost okresní kolo – žáci 8.+ 9. roč.
Pythagoriáda – okresní kolo – 1 žák 2. st.
Finanční gramotnost – okresní kolo –žáci
8.+ 9. roč.

Výsledek, umístění
1. místo (třída X. A + kroužek vaření)
umístění ve druhé půlce soutěžících
2. místo + čestné uznání
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo

Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 19.11.- 23.11 2015,ve školním roce 2015/2016, byla provedena ještě v samostatné
ZŠ Kamýk nad Vltavou, okres Příbram inspekce ČŠI. S výsledky této inspekce byla
seznámena Školská rada i zřizovatel.
Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy
(Stav k 31.12.2015 v Kč)
Dotace od zřizovatele
Dotace ze SR na mzdy, učební pomůcky
Dotace od KÚ – kompenzační pomůcky
Ostatní příjmy - elektřina od MŠ
- sběr papíru, vrácené pojištění…
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573 908,00
7 974 757,00
21 000,00
75 000,00
1 861,00

- poplatky za ŠD
- pronájem budovy
- kroužky
- pracovní sešity
- papírové ručníky od UR
- škola v přírodě
- plavecká výuka
- úroky
- výnosy z finančních darů
Dotace – projekt „Čtenářské dílny“
projekt „Polytechnické vzdělávání“
projekt „Podnikáme-pomáháme“
Výnosy celkem

29 750,00
12 550,00
69 258,00
6 930,00
5 000,00
172 050,00
2 250,00
737,00
81 222,00
227 024,00
204 112,00
135 440,00
9 592 849,00

Mzdové náklady
Mzdové náklady – OÚ

5 808 837,00
21 501,00

OON - dohody

10 000,00

Kroužky

64 599,00

Zdravotní + sociální pojištění OÚ
Zákonné + sociální pojištění
Kooperativa

7 310,00
1 974 985,00
24 487,00

FKSP OÚ
FKSP

215,00
58 220,00

Náhrada nemoci
ONIV - učebnice + učební pomůcky + školení
Mzdové náklady – projekt Čtenářské dílny
Mzdové náklady – projekt Polytechnické vzdělávání
Mzdové náklady – projekt Pomáháme-podnikáme
Čerpání dotace Středočeského kraje - komp. pomůcky
Škola v přírodě
Dotace – projekt Čtenářské dílny bez mzd. prostř.
Dotace – projekt Polytechnické vzdělávání – bez mzd.
prostř.
Dotace – projekt Pomáháme-podnikáme – bez mzd.
prostř.
Ostatní náklady na provoz + energie
Náklady celkem

13 225,00
105 964,00
15 034,00
7 815,00
61 820,00
21 000,00
186 635,00
211 990,00
196 297,00
73 798,00
830 814,00
9 694 546,00

● Hospodářský výsledek (ztráta) za rok 2015 ve výši 101 696 Kč bude pokryt výnosy
příštích období
(Podrobný rozpis položek – viz Zprávu o hospodaření k 31.12.2015 předloženou Obci Kamýk
nad Vltavou).
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● Příspěvek od obce je určen ke krytí provozních nákladů – elektřina, voda, topení, údržba,
čisticí prostředky, telefony, služby pošt a peněžních ústavů, poplatek za internet, materiál na
opravy, kancelářský a ostatní materiál, cestovné, revize, odvoz odpadu, odpisy.
● Část finančních prostředků pro konání akcí školy získáváme formou darů od místních i
okolních podnikatelů. Velkou měrou se na těchto akcích podílí Unie rodičů.
● Finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé vzdělávací výdaje pro celou organizaci
nám byly přiděleny v celkové výši 7 974 757 Kč včetně odvodů. Jsou přiděleny normativním
způsobem na období kalendářního roku a jejich výše pro jednotlivé školy se liší pouze podle
počtu žáků a nákladů na speciální pomůcky. Jsou určeny ke krytí platů zaměstnanců, dohod,
odvodů a ONIV (učebnice, pomůcky pro 1. třídu, pro integrované žáky, cestovné, DVPP,
pojištění, nemoc). Přidělená částka na ONIV mírně vzrostla, ale stále nemůže pokrýt potřeby
školy. Již v předešlých letech se Obec Kamýk nad Vltavou podílela na částce vyplacené na
platech z důvodu poklesu počtu žáků. Na začátku školního roku 2015/16 počet žáků oproti
předešlému roku poklesl, tudíž dotace od KÚ Středočeského kraje nepokryjí potřebu financí
na výplatu mezd. Obec Kamýk nad Vltavou se bude i nadále podílet na této částce, což bylo
domluveno se zástupci obce. Naše základní škola je z důvodu nízkého počtu žáků vedena jako
„škola ve výjimce“. Z tohoto důvodu všichni pedagogové pracují za základní platy, bez
jakékoliv možnosti přilepšení například formou osobních příplatků, případně odměn tak, jak
je to na jiných školách.
● Díky získaným dotacím prostřednictvím projektů vylepšujeme podmínky pro vzdělávání
ve škole (čtenářská gramotnost, polytechnické vzdělávání, výpočetní technika, další moderní
pomůcky do výuky apod.).
● Jelikož jsme od ledna 2016 sloučenou organizací s mateřskou školou a zároveň školní
kuchyní, výše rozpočtů se změnily na začátku kalendářního roku a výsledek hospodaření za
tuto již sloučenou organizaci budeme moci hodnotit až po uplynutí celého kalendářního roku
2016, nejdříve v lednu 2017.
Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
a) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
Název
programu
Stručný popis
programu

Šablony - Výzva 56 Čtenářské dílny

Název
programu
Stručný popis
programu

Šablony - Výzva 57 Polytechnické vzdělávání

V rámci této výzvy se v naší škole zvyšovala čtenářská gramotnost žáků.
Byl vybudován čtenářský koutek, vybavena knihovna nábytkem,
zakoupeno 400 kusů knih, 2 počítače a program pro vedení knihovny.
Pedagogové zapojení do projektu absolvovali příslušná školení a všichni
žáci od 2. do 9. ročníku se vzdělávali v 10 čtenářských dílnách. Celkový
rozpočet projektu byl přibližně 225 tis. Kč.

V tomto projektu zvyšovali naši žáci svou technickou gramotnost.
Dotace byla 204 tis. Kč a nakoupila se spousta nářadí do školní dílny,
materiál na pracovní činnosti a elektronické stavebnice Merkur.
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b) Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů
Název programu
Stručný
popis
programu

-

Další projekty, do kterých je naše škola zapojena:
● Do projektu „Mléko do škol“ jsme zapojeni od samého počátku. V jeho rámci si žáci
školy mohou kupovat dotované mléčné výrobky.
●
Rovněž se účastníme dalšího projektu s podporou Evropské unie „Ovoce do škol“,
kterého zdarma využívají všichni žáci I. stupně a speciálních tříd.
●
Naše škola již několik let vede žáky ke sběru a třídění druhotných surovin. Toto
podporuje projekt Recyklohraní. Několikrát ročně pořádáme sběr papíru, z něhož získané
finanční prostředky využíváme na nákup pomůcek pro žáky školy.
●
Nadace Drab Foundation financuje obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin. V
naší škole financuje obědy dvěma žákům.
Projekty připravené a schválené ve školním roce 2015/16, které budou realizovány
později:
●
Z Kamýku do Národního divadla
Každý Čech by měl alespoň jednou za život navštívit Národní divadlo. Jenže pro naše žáky s
postižením je toto velmi složité. Proto byl vypracován projekt, ze kterého bude financována
cesta žáků s postižením spolu s intaktními žáky naší školy bezbariérovým autobusem do
Prahy, budou zakoupeny vstupenky do Národního divadla a získán příspěvek na kulisy a
kostýmy do našeho divadelního kroužku. Rozpočet projektu je 30 620 Kč, z toho
Středočeským krajem byla poskytnuta dotace 29 089 Kč. Projekt byl schválen a bude
realizován v prosinci 2016.
●
Hodina pohybu navíc
V rámci tohoto projektu budou absolvovat žáci 1. stupně ve školním roce 2016/2017 další
hodinu tělesné výchovy týdně v rámci školní družiny.
●
Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
Díky tomuto rozvojovému programu MŠMT zakoupila škola pomůcku Klokanův kufr, kterou
mohou využívat v různých předmětech nejen žáci speciálních tříd, ale také děti z přípravné
třídy.
Podané projekty, které neuspěly, popř. se nerealizovaly:
● Skalka na školní zahradě
Na podzim 2015 jsme v rámci výzvy "Zelené oázy 2015" podali u Nadace Partnerství projekt
určený k získání finančních prostředků na vybudování skalky pod okny školní jídelny.
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Podobný projekt jsme podali již v roce 2014, a ačkoli byl nyní projekt vylepšen, ve velké
konkurenci projektů různých ekologických sdružení neuspěl.
●
Rekonstrukce historické vodárny
Československá obchodní banka, a.s. ve svém programu "ERA pomáhá regionům"
spolufinancuje veřejně prospěšné projekty v regionech. V únoru 2016 jsme ve spolupráci
s Obcí Kamýk nad Vltavou připravili projekt "Rekonstrukce historické vodárny", kdy by se
žáci naší školy v rámci pracovních činností podíleli na mírné rekonstrukci a průběžné údržbě
budovy historické vodárny z roku 1935 a jejího okolí. Projekt nebyl vybrán k realizaci.
●
Rozšíření doby školní družiny a příměstský tábor
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v srpnu 2015 výzvu, jejímž prostřednictvím bylo
možno podat projekt. Škola by zajišťovala hlídání dětí prvního stupně a předškolních dětí v
rámci rozšířené doby školní družiny a příměstského tábora. Škola se na podání projektu v září
2015 připravovala, nicméně po provedení průzkumu mezi rodiči by vzhledem k relativně
malému počtu zúčastněných dětí, nebylo dosaženo minimální výše rozpočtu projektu (500 tis.
Kč), proto nakonec projekt nebyl školou podán.

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola neposkytuje služby tohoto zaměření.

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Takovéto projekty nebyly realizovány.

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
●

Odborová organizace při škole není zřízena.

● Pravidelné schůzky s rodiči ohledně výchovy a vzdělávání se konají čtyřikrát za rok. Zde
jsou rodiče informováni o průběhu chování a výsledcích hodnocení svých dětí. Spolupráce
s rodiči dále probíhá prostřednictvím Unie rodičů. V současnosti je tato spolupráce velmi
kvalitní, ředitelka školy se příležitostně účastní schůzek, na kterých se společně domlouvají
různé akce, na jejichž financování se Unie rodičů podílí. V dubnu uspořádala Unie rodičů pro
rodiče a přátele školy opět taneční zábavu. Výtěžek z této akce byl celý předán škole pro
spolufinancování akcí školy pro žáky (výlet žáků školy na Šumavu, doprava na školu
v přírodě…). Unie rodičů zároveň přispívá na pomůcky pro volnočasové aktivity dětí, platí
dopravu dětí na sportovní a jiné akce. Naopak děti si připravují různá vystoupení pro
veřejnost a rodiče. Dále škola pořádá zábavné odpoledne pro předškoláky, kam zve i jejich
rodiče. Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy pravidelně informováni na webových
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stránkách, kde ve složce Kalendář akcí jsou akce uvedeny s dostatečným předstihem. Součástí
stránek je i bohatá fotogalerie.
●
Po třech letech proběhly nové volby do školské rady. Školská rada se schází se
několikrát do roka, zejména při nutnosti schválení školních dokumentů.
●
Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Neustále je společně řešena
finanční situace převážně z důvodu snižování finančních prostředků na platy přidělovaných
škole ze státního rozpočtu. Vylepšování prostředí ve škole je též konzultováno a řešeno
s Obcí Kamýk nad Vltavou. Společně se zřizovatelem každoročně organizujeme slavnostní
rozloučení s deváťáky v prostorách obřadní síně obce, žáci chodí v rámci občanské výchovy
diskutovat se starostou.
● Mateřská škola je již od ledna naší součástí a spolupráce s ní pokračuje i nadále jako
dříve. Předškoláci (i z přípravné třídy) si chodí hrát a zároveň se nenásilnou formou učit na
počítačích v budově základní školy, kde se jim věnuje vyučující. Dále pro všechny
předškoláky připravujeme několik tzv. adaptačních dopolední během školního roku, kdy mají
možnost účastnit se vyučování v některých předmětech společně se žáky prvního stupně a
zároveň se seznamují s prostředím v budově ZŠ. Jinou takovou akcí je pořádání společného
odpoledne na školní zahradě, kde si děti předškolního věku společně s dětmi ze školní družiny
hrají, soutěží, opékají buřty. Na tuto akci jsou zváni i rodiče předškoláčků. I tady se děti
z mateřské školy seznamují s prostředím v základní škole, kam mají možnost další školní rok
nastoupit do první třídy. Společně pořádáme mnohé akce (divadelní představení, školní
akademie, plavání atd.)
● Spolupracujeme též s místní knihovnou, kde paní knihovnice připravuje pro naše žáky
besedy o literatuře a spisovatelích.
● S jinými školami spolupracujeme formou sportovních soutěží, např. se školami v Nečíni
a Novém Kníně pravidelně poměřujeme své síly ve fotbale a volejbale, se školami v Dolních
Hbitech a Krásné Hoře nad Vltavou ve vybíjené.
● Úzká spolupráce pokračuje již mnoho let s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Příbrami, se Speciálně pedagogickým centrem a se Střediskem výchovné péče tamtéž.
Výchovné záležitosti řešíme společně s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Příbram.
●
Již mnoho let spolupracujeme se zařízením poskytujícím sociální služby v Kamýku nad
Vltavou (KROK, poskytovatel sociálních služeb, od 1.7.2016 Nalžovický zámek,
poskytovatel sociálních služeb), jehož uživatelé plní povinnou školní docházku v naší škole.
●
Základní škola má webové stránky, na kterých průběžně informuje veřejnost o dění ve
škole. Jsou zde také fotografie z mnoha akcí pořádaných školou. Naše škola je školou
otevřenou, takže se kdokoliv může po domluvě přijít podívat. Během vánočních trhů
pořádáme Den otevřených dveří. V prostorách školy jsou nástěnky a různé prezentace
například z projektových dnů či dalších aktivit.
●
Pravidelně přispíváme zprávičkami do Kamýcké televize, Kamýckých listů a dalších
regionálních tiskovin (Příbramský deník, Sedlčanský kraj), na webové stránky obce, portál
www.kamejk.net.
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Škola pořádá různé akce na stmelení kolektivů, projektové dny, při kterých spolupracují
všichni žáci – nejen v rámci tříd, ale žáci nižších ročníků se žáky staršími, či žáci intaktní
se žáky s postižením.
Ing. Alena Suchopárová
ředitelka školy

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 4.10.2016.
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 byla schválena Školskou radou při Základní škole a
Mateřské škole Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace dne 10.10.2016.
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