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Část I.
Základní údaje o škole :
Základní škola Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
Kamýk nad Vltavou 141, okres Příbram, PSČ 262 63
66325111
CZ66325111
318 677113
skola@zskamyknv.cz
www.zskamyknv.cz
od 1. ledna 1997
příspěvková organizace
22.3.1996
Obec Kamýk nad Vltavou
ZŠ s 1. a 2. stupněm, 3 speciální třídy pro žáky s více
vadami, školní družina
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
Adresa školy
IČ
DIČ
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní subjektivita
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy

součásti školy
Základní škola
Školní družina
3 speciální třídy

kapacita
250
85
18

●
Školská rada : Zřízena usnesením Rady Obce Kamýk nad Vltavou a svoji činnost
zahájila dne 21.10. 2003.
Složení Školské rady: Mgr. Michaela Krajská, Michaela Balková, Hana Viskupová, Daniel
Mach, Zdeňka Recmanová, Janka Kociánová, Václav Černý, Mgr. Iveta Hrůzová, Václav
Krajský
● V září školního roku 2012/2013 nastoupilo do školy celkem 116 žáků, z toho 101 žáků
do běžných tříd ZŠ a 15 žáků do speciálních tříd. Součástí školy je i školní družina, jejíž tři
oddělení navštěvovalo 64 žáků. Z tohoto počtu bylo 11 žáků z II. stupně.
● 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, houpačka, stůl na stolní tenis. Toto vše mohou děti využívat i během
velké přestávky, kterou tráví při teplém počasí na terase. Všechny děti školy, včetně dětí ze
speciálních tříd, využívají i velmi dobře vybavenou žákovskou kuchyňku.
Postavení školy v regionu :
Základní škola Kamýk nad Vltavou je postavena ve spádové obci pro obce Zduchovice,
Velkou, Třtí , Hojšín, Drážkov, Skrýšov , Svatý Jan, Brzinu a Švastalovu Lhotu. Umístění
dalších škol – malotřídní základní škola ve Vysokém Chlumci – 15 km, plně organizované
základní školy v Krásné Hoře – 7 km a v Dolních Hbitech – 8 km.
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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
obor vzdělání
Obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní
1.– 9. ročník
škola
Speciální třídy

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

vzdělávací program
ŠVP „ Cesta k vědění“
ŠVP „Cesta“- Díl I a Díl II

Z důvodu nízkého počtu žáků došlo ke spojení 2. a 3. ročníku a zároveň 4. a 5. ročníku I.
stupně.
Ve všech ročnících základní školy se vyučovalo podle ŠVP „Cesta k vědění“.
Výuka ve všech ročnících speciálních tříd probíhala dle ŠVP „Cesta“.
Výhled pro příští školní rok, rok 2014/2015:
●
Dle naplněnosti místní mateřské školy a dle počtu dětí, které se účastnily zápisu do 1.
ročníku v únoru 2013, usuzujeme, že se budou postupně počty žáků zvyšovat a že bude tato
krásná, velmi dobře vybavená škola i nadále k dispozici místním dětem a jejich rodičům.

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (k 30.6.2013)
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem

muži
0
1
1
1
2
0
5

ženy
0
0
10
6
5
2
23

celkem
0
1
11
7
7
2
28

%
0
3,6
39,3
25,0
25,0
7,1
100,0

celkem
0
6
0

%
0
21,4
0

b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (k 30.6.2013)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné

muži
0
1
0

ženy
0
5
0
4

úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

1
0
3
5

4
1
13
23

5
1
16
28

17,9
3,6
57,1
100,0

c) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (k 30.6.2013)
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně základní
školy
učitel druhého stupně základní
školy
vychovatel
asistent pedagoga
učitel speciálních tříd
celkem

splňuje
kvalifikaci
4

nesplňuje
kvalifikaci
0

celkem
4

splňuje
%
100

6

1

7

86

2
5
3
20

2
0
0
3

4
5
3
23

50
100
100
92

•

Na druhém stupni nesplňoval požadované vzdělání jeden vyučují na částečný úvazek.
Tento vyučující byl přijat ke studiu bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice, studijního oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a základy
společenských věd se zaměřením na vzdělávání, v kombinované formě studia, na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od akademického roku 2013/2014.
● Neaprobovaně se vyučovaly tyto předměty: Fyzika, Dějepis, Německý jazyk, Občanská
výchova .
● Obě vychovatelky pokračují ve studiu k získání kvalifikace.
d) Zařazení pracovníků do platových tříd (k 30.6.2013)
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

počet zařazených pracovníků
0
2
0
0
1
0
3
6
1
0
1
15
2
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e) Trvání pracovního poměru v Základní škole Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
(k 30.6.2013)
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let

počet
14
6
8
0
0
28

Celkem

%
50,0
21,4
28,6
0
0
100,0

• Dvě zaměstnankyně ukončily pracovní poměr na vlastní žádost. Dvě zaměstnankyně odešly
na mateřskou dovolenou. Okamžitě za ně byli přijati na dobu určitou dva noví zaměstnanci.
Jedna zaměstnankyně přešla z rodičovské dovolené na novou mateřskou dovolenou.

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

4
16
0

b) Výsledky přijímacího řízení
gymnázia
maturitní
učební
8-letá
6-letá
4-letá
obory
obory
Přihl. Přijato Přihl. Přijato Přihl. Přijato Přihl. Přijato Přihl. Přijato
2
2
0
0
4
4
4
4
6
6

•

Z devátého ročníku vycházelo celkem dvanáct žáků, z toho devět žáků bylo přijato na SŠ
nebo SOŠ s maturitou a tři žáci byli přijati do učebních oborů na SOU. Z osmého ročníku
byly dvě žákyně přijaty do oborů na SOU. Dva žáci z pátého ročníku byli přijati na osmileté
gymnázium.

•

Střední školy: SOŠ Březnice, OA Příbram, SOU Sedlčany, SOU Dubno, ISŠ Příbram, SPŠ
Příbram, Gymnázium Sedlčany, Gymnázium pod Svatou Horou Příbram, OU a Praktická
škola Příbram.
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Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Přehled vývoje počtu žáků, tříd: ( k 30.9.2012 )
počet tříd
celkový počet žáků
počet žáků na třídu
2011/12
2012/13
2011/12
2012/13
2011/12
2012/13
ZŠ 8
7
104
101
13
14,43
ST 3
3
15
15
5
5
b) Prospěch žáků na škole ( k 30.6.2013 )
počet žáků
s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
Ročník 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13
1.
8
12
8
12
0
0
0
0
2.
13
8
13
7
0
1
0
0
3.
12
13
7
10
5
3
0
0
4.
11
12
3
5
8
6
0
1
5.
11
11
7
2
4
9
0
0
6.
10
10
2
3
5
7
3
0
7.
14
8
3
1
9
7
2
0
8.
13
12
3
2
9
10
1
0
9.
9
12
0
3
8
9
1
0
Celkem
101
98
46
45
48
52
7
1
c) Procento žáků se sníženým stupněm z chování ( k 30.6.2013 )
počet

stupeň chování

2
3

2011/12
2
1

vyjádřeno v %

2012/13
0
0

d) Počet neomluvených hodin
2011/12
3

2011/12
1,98
0,99

2012/13
0
0

2012/13
0

e) Údaje o integrovaných žácích
třída

počet žáků

3.
5.
ST

3
2
15

•

V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2012/2013 vedeno 12 žáků ZŠ. Na
základě závěrů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra byl pěti žákům vypracován individuálně vzdělávací plán, podle kterého
byli vzděláváni.
Ve speciálních třídách při ZŠ bylo 15 integrovaných žáků.

7

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 Pionýrskou organizací – hry soutěže,
víkendové i týdenní pobyty
- třídnické hodiny
- dotazníky
- dohledy na chodbách a v dalších prostorách školy
- pozorování při výuce
- včasné řešení vyskytnuvšího se problému
- sociálně rehabilitační program *
- dotazníková šetření **
- 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
- konzultace s rodiči, společné pedagogické porady
- spolupráce s dalšími organizacemi (v tomto roce
se Střediskem výchovné péče Příbram)
- 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 – 13.30 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: škola@zskamyknv.cz
- spolupráce s PPP, odborem péče o dítě, SPC, SVP, s
PČR
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* V období od 7.11.2012 do 7.1.2013 se žáci 4. a 5. ročníku účastnili sociálně rehabilitačního
programu, který vedly dvě pracovnice Střediska výchovné péče Příbram. Jeho cílem bylo:
- posílení kladných vztahů ve třídách
- zlepšení spolupráce mezi žáky
- zvýšení tolerance mezi dětmi
- dodržování pravidel a hranic.
Informace o závěrečné zprávě z programu je možné získat u výchovného poradce.
** V rámci monitorování situace na naší škole byl žákům I. a II. stupně předložen v prvním
čtvrtletí dotazník „Školní klima pro žáky“. Dotazník byl zaměřen na oblast rizikového
chování ve škole, klima školy i třídy, informovanost dětí v oblasti návykových látek,
spokojenost s nabídkou zájmových činností, stravování ve škole, čistoty a pořádku.
Vyhodnocení je možné najít na webových stránkách školy nebo u metodika prevence.
Rodičům našich žáků byl též v prvním čtvrtletí předložen dotazník „Školní klima pro rodiče“.
Mapovány byly oblasti týkající se kvality vztahů mezi žáky, hodnocení kvality výuky,
přístupu učitelů k žákům, komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, spokojenost
s nabídkou volnočasových aktivit a s vybavením školy.
Výsledky dotazníku jsou k nahlédnutí u výchovného poradce.
*** září 2012 – divadlo O lišce – I. stupeň
listopad 2012 - leden 2013 – Sociálně rehabilitační program pro žáky 4. a 5. ročníku
únor 2013 – Den bezpečnějšího internetu
duben 2013 – Holocaust a antisemitismus za účasti pamětnice
květen 2013 – Světový den bez tabáku
červen 2013 – Škola v přírodě

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Počet účastí

Typ kurzu

2

Aktiv metodiků prevence
Školení „Inkluze“ (dekorativní práce,
tkalcovský stav…)
Školení „Využití GPS ve výuce“
Školení „50. léta v Československu“
Školení – speciální pedagogika
„Aktivní občánek“ (výtvarné dílny)
Školení – programy na interaktivní tabuli
Školení ČEZ
Školení preventistů PO, požárních hlídek
Aktiv výchovných poradců
Školení – projekt WOSA
Školení ved. zaměstnanců o požární ochraně
Školení „Jak vyzrát na čtenářskou
gramotnost“

15
vyučující
1
1
vyučující, vychovatelky
vyučující
1
4
1
vyučující + žáci 7. - 9. roč.
2
1

9

Školení ved.zaměstnanců (zákon o pdg. prac.,
dokumentace školy, ČŠI)
Supervize
Profesní vzdělávací program (Veřejná správa)

3
vyučující
1

● Jedna vyučující ve speciální třídě dokončila vysokoškolské vzdělání na pedagogické
fakultě a získala titul Bc.
●
Jeden vyučující získal po absolvování profesního vzdělávacího programu Master of
Business Administration, obor Veřejná správa, profesní titul MBA.
● Z důvodu nedostatku finančních prostředků na kapitolu DVPP byla vybírána převážně
školení, která jsou organizována zdarma.

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

Školní výlety
Zahraniční výjezdy
Žákovská vystoupení

Koncerty
Výstavy
Soutěže
- recitační
- výtvarná
Olympiády

Zúčastnění
žáci
24 žáků 4. a 5.
roč.
žáci 1. - 9. roč.
+ ST
82
žáci 1. - 9. roč.
+ ST
žáci 6. - 9.roč.
+ ST
žáci ST
žáci ST
žáci 1. - 9. roč.
+ ST
0
žáci 1. - 9. roč.
+ ST
žáci 1. - 9. roč.
+ ST
žáci II. st.
žáci 1. - 9. roč.
3
žáci 4. - 9. roč.

Poznámka (název akce, výsledek)

Plavání zdarma – placeno z projektu „Cesta
k inkluzi“
Hotel Orlík Vystrkov
Skanzen Vysoký Chlumec
Daunen Kamýk nad Vltavou
Den řemesel v předvelikonočním čase
v Sedlčanech
Drůbežárna Velká
Jezdecký areál Zduchovice
Zámek Dobříš, Knihovna Sedlčany
Představení div. kroužku „Královna Koloběžka“,
„Mrazík“, Pohádkový les, Den matek, šk.
akademie
Výchovný koncert – bubeník, houslistka a
zpěvačka, akordeonista,
zpívání v místním kostele, varhany
Tutanchamon
Školní kolo, Carmina
SDH PB
AJ – školní kolo,
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žáci 6. - 9. roč.
Jiné akce školy
- kino, divadlo

žáci 1. - 9. roč.
+ ST

- Pythagoriáda

žáci 5. - 8. roč.

- požární poplach

žáci 1 .- 9. roč.
+ ST
žáci 6. - 9. roč.

- kyberšikana
- dopravní výchova
- čtení a nocování
s knihou + společné
odpoledne s
předškoláky
- Miss ŠD
- návštěva kostela
Narození Panny Marie
- canisterapie
- sběr papíru
- oslavy významných
dnů v roce

žáci 4. a 5. roč.
žáci 1. - 6. roč.

žáci 1.- 9. roč.
+ ST
žáci I. st. + ST
žáci 1. - 9. roč.

žáci 1. - 9. roč.

- akce pro veřejnost

žáci 1. - 9. roč.
+ ST

- akce Žákovského
parlamentu

žáci 1. – 9. roč.

- akce před výběrem
zaměstnání
- Mikulášská nadílka,
Mikulášská diskotéka,
karneval
- Projekt „Vandalství“
- Projektový den
„Zvony“
- Projektový den

žáci 8. a 9. roč.

okresní kolo (8. místo)
Bio – školní kolo
M – školní kolo
ČJ – školní kolo
„Poslední růže od Casanovy“, „Cizinec“, „Výběr
z díla W. Shakespeara“ , „Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“, divadélko z Hradce Králové,
„Africká pohádka, „ Královna Koloběžka"
6 žáků postoupilo do okresního kola, v okr. kole
1 žák získal 13. místo

Dopravní hřiště v PB
akce ŠD

Akce ŠD + žáci 9. roč.
Prohlídka jesliček

2 kola
Evropský den jazyků, Světový den prevence
zneužívání dětí, Mezinárodní den proti násilí na
ženách (přednáška policistky), Světový den
AIDS, Den porozumění autismu, Den Země,
Den matek, Světový den harmonie (mezinárodní
akce), Mezinárodní nekuřácký den, výročí úmrtí
Jana Palacha,
Vánoční trhy, rozsvěcení vánoč. stromečku, šk.
akademie, divadelní představení divadelního
kroužku „Královna Koloběžka“, Den otevřených
dveří, vystoupení na výroční schůzi Svazu
důchodců
Čepicový den, Brýlový den, Oblékli jsme se do
modrého, Miss ŠD, soutěž o nejhezčí
velikonoční stuhu, soutěž o nejhezčí vánoční
výzdobu, soutěž o nejoriginálnější noční úbor
SOU Červený Hrádek

žáci 1. - 9. roč.
+ ST

Organizovali žáci 9. roč. + ŠD
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žáci 1. - 9. roč.
+ ST
žáci 1. - 9. roč.

v rámci projektu „Aktivní občánek“
svěcení zvonu
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J.A.Komenský
Sportovní akce
- florbalový turnaj o
Pohár ČFbU
- florbalové soutěže
- skok vysoký (laťka)
- Mc Donald´s Cup

- Coca-Cola Cup
- vybíjená
- volejbal dívky
Orion Florbal Cup

žáci I. st.

Dobříš (okresní kvalifikace)

žáci 6. – 9. roč. Nový Knín – Pohár ředitele školy
žáci 1. - 9. roč. Vánoční laťka, Velikonoční laťka
žáci 4. - 5. roč. Okrskový turnaj v minikopané (1. místo) postup do okr. kola
Okresní kolo (8. místo)
žáci 6. - 9. roč. Okrskové kolo Krásná Hora
žáci 4. - 5. roč. akce ŠD v Krásné Hoře (1. místo)
v ZŠ pod Svatou Horou (2. místo ve skupině, 4.
místo v okr. kole))
žáci 6. a 7. roč. Okrskové kolo v Sedlčanech (2. místo) – postup
do okr. kola
Okresní kolo v Sedlčanech

b) Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce

Počet žáků

Literární a výtvarná soutěž
„Požární ochrana očima
dětí“
Okr.soutěž v AJ
Volejbal dívky

Výsledek, umístění
1. místo v okresním kole,
1. místo v krajském kole,
2. a 3. místo v okresním kole
8. místo
4. místo v okresním kole

3
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Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena na ZŠ Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
inspekce ČŠI.

Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy
Stav k 31.12.2012 v Kč
Dotace od zřizovatele

600 000

Dotace ze SR na mzdy, učební
pomůcky

7 476 172
12

Ostatní výnosy (dary, úroky, dohad.
položky)
Ostatní příjmy (ŠD, sběr papíru,
kroužky, pronájem prostor)
Dotace (Cesta k inkluzi)
Dotace (Šablony)
Výnosy celkem
Mzdové náklady
Zákonné odvody SP, ZP
Kooperativa, FKSP
Náhrada nemoci
Spotřeba materiálu
Bankovní poplatky, úrok z úvěru
Nákup dlouhodobého majetku
Oprava odpisů z minulých let
Ostatní náklady na provoz+energie
Náklady celkem

67 823
381 546
288 165
8 997 505
6 003 873
1 922 384
79 026
15 434
407 939
7 828
351 849
- 212 500
578 076
9 153 909

Hospodářský výsledek za rok 2012:

– 156 404,- Kč

183 799

(Podrobný rozpis položek – viz. Zpráva o hospodaření k 31.12.2012 předložená Obci Kamýk
nad Vltavou)
● V kalendářním roce 2012 nám byly přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro
celou organizaci v celkové výši 7 476 172,- 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 podmínky. Vzhledem k úbytku žáků lze předpokládat, že se
tyto přidělené finanční prostředky budou snižovat. Z toho vyplývá, že se Obec Kamýk nad
Vltavou bude muset i nadále podílet doplatkem určité částky na mzdy .
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.
V oblasti mzdových prostředků nejsou již odděleně sledovány prostředky určené na platy pro
pedagogické pracovníky a na platy pro nepedagogické pracovníky.
V případě republikových normativů ostatních neinvestičních výdajů došlo v předešlých letech
k velkému poklesu. V roce 2013 byla tato částka o něco navýšena, přesto je stále pro provoz
školy nedostačující. Nemůže pokrýt náklady na nákup učebnic, na školení zaměstnanců, na
náhradu mzdy za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a další výdaje. Disponibilní
zdroje ONIV pro regionální školství tak i nadále nedosahují potřebné výše.
● Díky získaným dotacím prostřednictvím projektů vylepšujeme podmínky pro vzdělávání ve
škole (dataprojektory do tříd, nové počítače, další moderní pomůcky do výuky…).
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Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
a) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
„Aktivní občánek“
Název
programu
Stručný popis Příjemcem podpory byla Obec Kamýk nad Vltavou, a jeho partnery byly
4 okolní školy –ZŠ Kamýk nad Vltavou, ZŠMŠ Krásná Hora nad
programu
Vltavou, ZŠMŠ Dublovice a ZŠMŠ Nečín. Rozpočet projektu byl
4 394 100,52 Kč, projekt byl realizován od 15.11.2011 do 14.11.2012.
Financován
byl
z Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve
vzdělávání. Cílem projektu bylo zkvalitňování výuky, zkvalitňování
činnosti ve školních družinách a rozšíření didaktického portálu
www.mistoprozivot.cz
„Cesta k vědění“
Název
programu
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost - „EU peníze
Stručný popis
školám“- oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
programu
základních školách, vyhlášeného MŠMT . Na naší škole je to konkrétně
rozvoj čtenářské a informační gramotnosti.
25.2.2011 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu výdajů
souvisejících s realizací projektu. Realizace projektu začala k 1.5.2011,
předpokládané datum ukončení projektu je 31.10.2013. Jde o investice
do rozvoje vzdělávání. Z tohoto projektu bude škola vybavena
moderními pomůckami pro výuku – notebooky, dataprojektory,
interaktivní tabulí, případně dalšími učebními pomůckami. Poskytnutí
této dotace je podmíněno prováděním klíčových aktivit a naplněním
výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Celkové způsobilé výdaje
projektu činí 874 350,- Kč.
„Cesta k inkluzi“
Název
programu
Příjemcem podpory-celkem 953 864 Kč je ZŠ Kamýk nad Vltavou.
Stručný popis
programu
Projekt je financován z 85% z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2., z fondů Evropské unie a
z 15% ze státního rozpočtu ČR. Realizace projektu probíhala od 1. 8.
2012 do 31. 1. 2013. Hlavním cílem projektu byla podpora myšlenky
integrace a inkluze, která přinese všem žákům – „intaktním“ i žákům s
postižením – nové podněty, zážitky a zkušenosti. Projekt přispěl ke
zkvalitnění výuky, osobnostnímu rozvoji žáků, k podpoře tolerance a
výchově k ohleduplnosti. Jeho cílem bylo vytvoření a pilotní ověření
metodických materiálů k provádění inkluze žáků s mentálním postižením
ve výuce tělesné výchovy a pracovních činností. Partnerem tohoto
projektu byla ZŠ Vysoký Chlumec a Poskytovatel sociálních služeb
KROK. Tento projekt byl „přímo ušitý na míru“ naší škole a
pravděpodobně ze všech realizovaných projektů přinesl jejím žákům
14

největší prospěch – a to nejen žákům s postižením, ale všem žákům
školy. V jeho rámci žáci plavali v plaveckém bazénu v Příbrami,
realizoval se Den řemesel ve Vysokém Chlumci, ukázky dekorativních
praktik u nás ve škole, nakoupilo se mnoho didaktického materiálu na
pracovní činnosti a tělesnou výchovu, vybavila se školní kuchyňka,
zakoupil se venkovní basketbalový koš a houpačka na zahradu, každý
žák školy dostal triko s názvem školy. *

Název
programu
Stručný popis
programu

„WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti“
Příjemcem podpory je Sdružení obcí Sedlčanska a jeho partnery je devět
základních škol, mezi nimi Základní škola Kamýk nad Vltavou, okres
Příbram. Rozpočet projektu je přibližně 10 000 000 Kč, projekt je
realizován od 1. dubna 2013 do 31. prosince 2014. Financován je
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast
podpory 1.1., Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji.
Jeho cílem je zavádění inovativních metod do výuky, do volnočasových
aktivit ve školních družinách, podpora participace žáků na komunitním
rozvoji obce a rozšíření výukového multimediálního portálu Místo pro
život. Naše škola již z tohoto projektu získala jako výpůjčku 25 ks
notebooků pro práci žáků a učitelů s tímto didaktickým portálem.

* Naše škola vypracovala pokračování tohoto projektu pod názvem „ Spolu v barvách a
tónech – cesta k inkluzi pokračuje“, avšak tento projekt byl poskytovatelem podpory,
Krajským úřadem Středočeského kraje, vybrán pouze jako náhradní a bohužel se
nerealizoval.
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 Evropského společenství „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.
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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 ŽŠ Kamýk nad Vltavou není zřízena.
● Spolupráce s rodiči probíhá prostřednictvím Unie rodičů, která se finančně podílí na akcích
školy. Pravidelné schůzky s rodiči se konají třikrát za rok. Zde jsou rodiče informováni o
průběhu chování a výsledcích hodnocení svých dětí.
● Školská rada byla zřízena a je funkční. Schází se několikrát do roka, též 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 mzdy, přidělovaných škole ze
státního rozpočtu. Vylepšování prostředí ve škole je též konzultováno a řešeno ve spolupráci
s Obcí Kamýk nad Vltavou.
Ing. Alena Suchopárová
ředitelka školy

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou při Základní škole
Kamýk nad Vltavou, okres Příbram dne 14.10.2013
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