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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 byla zřízena usnesením Rady Obce Kamýk nad Vltavou, svoji činnost
zahájila dne 21.10. 2003. Současné složení Školské rady: Mgr. Michaela Fejtová Krajská,
Michaela Balková, Hana Viskupová, Daniel Mach, Zdeňka Recmanová, Bc. Janka
Kociánová, Václav Černý, Mgr. Iveta Hrůzová, Václav Krajský.
●
V září školního roku 2014/2015 nastoupilo do školy celkem 112 žáků, z toho 97 žáků
do běžných tříd ZŠ a 15 žáků do speciálních tříd. Součástí školy je i školní družina, jejíž tři
oddělení navštěvovalo 80 žáků, z tohoto počtu bylo 21 žáků z druhého 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, houpačky. Na konci školního roku 2014/2015 jsme vybudovali
z projektu Era pomáhá regionům pro děti na zahradě další herní prvky. 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. Současně využíváme zařízení obce, tzv. Duhové hřiště pro účely výuky tělesné
výchovy a pro potřeby školní družiny. Průběžně provádíme z provozních prostředků od obce
potřebné opravy a údržbu, např. často ucpaných stoupaček, které jsou ve velmi špatném stavu.
O jarních prázdninách proběhly opravy poškozených podlah ve třídách a na chodbách.
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Překvapením a zároveň dárkem pro děti k Velikonocům bylo zkrášlení vstupní stěny školy
barevnými malbami. Na podzim 2014 proběhla oprava terasy z důvodu zatékání vody do
školní družiny. Během hlavních prázdnin byl nově vydlážděn celý prostor před vstupem do
budovy školy. Tyto akce byly provedeny z rozpočtu obce.
●
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

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

●
Z důvodu nízkého počtu žáků došlo opět ke spojení 2. a 3. ročníku a zároveň 4. a 5.
ročníku 1. stupně.
●
Ve všech ročnících základní školy se vyučovalo podle ŠVP „Cesta k vědění“.
●
Výuka ve všech ročnících speciálních tříd probíhala dle ŠVP „Cesta“.
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (k 30.6.2015)
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
7
9
5
2
23

4

celkem
0
1
8
10
7
2
28

%
0
3,6
28,6
35,7
25.0
7,1
100,0

b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (k 30.6.2015)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
1
0
1
0
3
5

ženy
0
4
0
4
3
13
23

celkem
0
5
0
5
3
16
28

%
0
17,2
0
17,2
10,4
55,2
100,0

c) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (k 30.6.2015)
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

8

1

9

88

3
4
4
23

1
0
0
2

4
4
4
25

75
100
100
90

Všichni učitelé prvního stupně splňují požadovanou 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
sem na vesnici zajistit, proto využíváme zkušeností a znalostí tohoto kvalitního vyučujícího.
●
Jedna vychovatelka pokračuje ve studiu k získání kvalifikace. Druhá vychovatelka již
absolvovala studium vychovatelství.
●
Jedna vyučující ve speciální třídě studuje na Technické univerzitě v Liberci, fakultu
přírodovědně-humanitní a pedagogickou, kde byla zařazena do kurzu DVPP Rozšiřující
studium učitelství pro I. stupeň ZŠ od školního roku 2014/2015.
●
Jedna vyučující ve speciální třídě ukončila vysokoškolské vzdělání na pedagogické
fakultě a získala titul Bc. V současnosti pokračuje ve vysokoškolském vzdělávání.
●
Jedna vyučující na mateřské dovolené studuje na Karlově univerzitě – obor
Pedagogika - Výchova ke zdraví od školního roku 2014/2015.

d) Zařazení pracovníků do platových tříd (k 30.6.2015)
platová třída
1
2
3
4

počet zařazených pracovníků
0
2
0
0
5

5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
0
0
5
1
0
2
13
2

e) Trvání pracovního poměru v Základní škole Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
(k 30.6.2015)
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
Celkem

počet
11
7
5
5
0
28

%
39,2
25,0
17,9
17,9
0
100,0

•

Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Na konci školního roku 2014/2015 jeden zaměstnanec
ukončil pracovní poměr na vlastní žádost a jedna vyučující na zkrácený úvazek ukončila
pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2015. Dvě zaměstnankyně přešly z mateřské
dovolené na rodičovskou 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

8
20
0

●
V lednu 2015 přišlo k zápisu do prvního ročníku 20 dětí, z čehož jsme usuzovali, že
bude v příštím školním roce početná první třída. Ale bohužel pro 8 dětí požádali zákonní
zástupci o odklad školní docházky, dvě děti se odstěhovaly, jedno dítě přešlo do školy do
Příbrami do logopedické třídy. Takže nakonec k nám do první třídy nastoupilo 8 dětí a 1
chlapec navštěvuje naši speciální třídu. Z důvodu vysokého počtu odkladů školní docházky
jsme se pustili do realizace přípravné třídy, kterou jsme skutečně v září 2015 otevřeli.

6

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

1

0

0

0

0

4

4

4

4

•

Z devátého ročníku vycházelo celkem šest žáků a z osmého dva žáci, z toho čtyři žáci
byli přijati na SŠ nebo SOŠ s maturitou a čtyři žáci byli přijati do učebních oborů na SOU.
Jedna žákyně z pátého ročníku byla přijata na osmileté gymnázium.

•

Střední školy a učiliště: OA Příbram, SOŠ a SOU Dubno, SOU Hluboš, Gymnázium a
Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, OU Pod Šachtami
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Přehled vývoje počtu žáků, tříd: (k 30.9.2014 – běžné třídy ZŠ + ST)
počet tříd
2013/14 2014/15
ZŠ
ST

7
3

7
3

celkový počet žáků
2013/14
2014/15
87
15

počet žáků na třídu
2013/14
2014/15

97
15

12,43
5

13,85
5

b) Prospěch žáků na škole (k 30.6.2015 – běžné třídy ZŠ)
počet žáků
s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
Ročník 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15
1.
12
19
12
17
0
2
0
0
2.
11
12
9
12
2
0
0
0
3.
8
11
7
10
1
1
0
0
4.
11
8
8
5
3
3
0
0
5.
9
12
5
9
4
3
0
0
6.
8
8
1
0
7
8
0
0
7.
11
7
2
2
8
5
1
0
8.
6
10
2
2
4
7
0
1
9.
10
6
1
1
9
5
0
0
86
93
47
58
38
34
1
1
Celkem
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c) Procento žáků se sníženým stupněm z chování (k 30.6.2015 – běžné třídy ZŠ)
Počet

stupeň chování

2013/14
1
0

2
3

vyjádřeno v %

2014/15
0
0

2013/14
1,16
0

2014/15
0
0

d) Počet neomluvených hodin (k 30.6.2015 – běžné třídy ZŠ)
2013/14
0

2014/15
7

e) Údaje o integrovaných žácích (k 30.6.2015 – běžné třídy ZŠ + ST)
třída

počet žáků

5.
7.
ST

3
1
15

●
V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2014/2015 vedeno 12 žáků ZŠ.
Na základě závěrů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra byl čtyřem žákům vypracován individuálně vzdělávací plán, podle
kterého byli vzděláváni.
●
V rámci skupinové integrace navštěvovalo na začátku školního roku 15 žáků tři
speciální třídy. Ve školním roce ukončili povinnou školní docházku 3 žáci speciálních tříd.
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

Využití volného času žáků

Průběžné sledování podmínek a
situace ve škole z hlediska rizik
výskytu sociálně patologických jevů
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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

- 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
- 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 – listopad, leden
Školní klima žáci – prosinec 2014
Návykové látky žáci – duben 2015
(Výsledky všech dotazníků jsou součástí MPP – část hodnocení )
Programy a aktivity uskutečněné v rámci prevence rizikového chování
Měsíc
září
říjen
únor
březen
duben

květen
červen
projektové
dny:

Akce
Bezpečně na internetu – přednáška pro pedagogy, rodiče, veřejnost
Linka bezpečí – beseda pro 2. stupeň – téma sebepoškozování, sex a vztahy
Den bezpečnějšího internetu
Veselé zoubky – I. třída - prevence
Facebook je náš – žáci tvořili imaginární profil
Etika a etiketa
Jak vypadá ochránce internetu ? – výtvarná soutěž
Světový den bez tabáku – žáci tvořili letáky, obrázky a videa na téma „Jak to
udělat, aby lidé nekouřili ?“
Škola v přírodě
hlavním tématem byla výuka etiky a etikety
17. listopad 1989
70. výročí ukončení 2. světové války
Čtení a nocování s knihou
Vánoční a velikonoční laťka
Den Země
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Kroužky ve školním roce 2014/2015
Florbal KD
Florbal

2 hod
2 hod

Rukodělný (1. stupeň)
Pohádková angličtina (I.- III. tř.)
Divadlo
Fotbálek pro 1.st.
Flétna pro 1. st.
Fiktivní firma-Duhová kavárna

1 hod
1 hod
2 hod
1 hod
1 hod
2 hod

Vaření (III.-VI. tř.)
Komunikační hry pro 1. st.
Volejbal pro 1. stupeň
Stolní tenis pro 2. st.

1 hod
1 hod
1 hod
2 hod

St 17:30 - 19:30 KD
Pá 13:00 - 15:00
Po 13:00 - 15:00 ob
týden
St 12:30 - 13:30
Pá 13:00 - 15:00
St 14:30 - 15:30
Út 14:30 - 15:30
St 13:45 - 15:45
Po 13:00 - 15:00 ob
týden
St 13:30 - 14:30
Po 14:30 - 15:30
Po 14:30 - 16:30 KD

Podpora vlastní aktivity žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
Školní parlament -

společné akce napříč celou školou
do 31.12.2014 projekt WOSA (Výchovou a vzděláváním k občanské
společnosti)

Akce ŠP ve školním roce 2014/2015
Měsíc
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
duben
květen
další

Akce
Soutěž o nejzajímavějšího „Bramboráčka“
Pořádek ve třídách
Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček
Holky za kluky a kluci za holky
Valentýnská pošta
Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko
Spaní v družině
Miss družiny
Sběr víček, hliníku, papíru
Anketa o nejoblíbenější jídlo
Adopce sovy pálené
Soutěžní nedělní odpoledne v rámci Kamýckého prášení

●
Oblast prevence rizikového chování je v naší škole na velmi dobré úrovni. Minimální
preventivní program byl průběžně plněn po celý školní rok 2014/2015 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
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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.
Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Účastník

Typ kurzu
Aktiv výchovných poradců
Prevence – Prevence rizikových jevů
Aktiv školních metodiků prevence
Zdravý životní styl o Vánocích
Zeměpisná exkurze Ostrava, Krakov
Ekologická výchova - Člověk a prostředí
Matematika – Nápadník do hodin matematiky
Metoda Hejného
Matematika hrou
Výuka na tabletech a jejich využití ve ST
Znak do řeči
Komunikace školy s rodiči
Hodnocení žáků nejen s SVP
Konference Psychopedické společnosti
Duhová kavárna – Projekt „Podnikáme-pomáháme“
Jak vést žáky k podnikavosti
Veletrh fiktivních firem
Etika, etická výchova (školení pro sborovnu)
E-learning – Projektové řízení
Řešení konfliktů
Jazykové vzdělávání – Tvořivé učení AJ ve III.. třídě
Didaktika slohové výuky
Čtenářské dílny - organizace
Kreativní vyrábění - jaro
Vánoční vyrábění
Seminář ke školnímu testování
Metody kooperativního učení na 1. st. ZŠ
Požární ochrana – Odborná příprava členů
preventivních požárních hlídek
Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Jaký bude kariérní systém učitelů ?
Digitální věk ve školách
Setkání ředitelů a starostů – projekt WOSA
(opakovaně)
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Výchovný poradce
Vyučující + rodiče
Školní metodik prevence
1vyučující 2. st.
1 vyučující zeměpisu
1 vyučující 2. st.
1 vyučující 1. st.
1 vyučující 2. st.
1 vyučující 1. st.
2 vyučující
1 vyučující ST
1 vyučující ST
1 vyučující ST
1 vyučující ST
2 vedoucí kroužku
2 vedoucí kroužku
2 vedoucí kroužku
Všichni pedagogičtí pracovníci
2 vyučující 2. st.
1 vyučující 2. st.
1 vyučující AJ
1 vyučující ČJ
3 vyučující ČJ
1 vychovatelka ŠD
1 vychovatelka ŠD
1 vyučující INF
1 vyučující 1. st.
3 zaměstnanci školy
Všichni zaměstnanci školy
Ředitelka školy
Ředitelka školy
Ředitelka školy
2 zaměstnanci školy

Školení – projekt WOSA vyučující + žáci 7. - 9. roč.
Etika a etiketa

Vyučující + žáci 7. - 9. roč.
Všichni žáci školy – na ŠvP

Samostudium – vybráno 12 dní ve školním roce
(studium aktuálních předpisů, příprava na výuku)

Všichni pedagogičtí pracovníci školy

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

Výukové programy

Zúčastnění
žáci

Poznámka (název akce, výsledek)

Během ŠvP – červen 2015
Plavecký bazén Příbram
Hotel Orlík Vystrkov
Živnostenský úřad, pracovní úřad, střední odborné
učiliště (kuchaři, číšníci, cukráři, kadeřnice + další
profese a také podnikatelé).
8. - 9. roč. + ST Minigolf v Počepicích, přírodní památka „Husova
kazatelna“ (největší viklan v Česku).
5. - 9. roč.
Ekologická farma Čapí letka v obci Mokřice
4. + 5. roč.
Dvě hospodářství v obci Luhy s mnoha zvířátky
2. st.
Pražské památky – Smíchov - tank č. 23, pomník obětem
komunismu, Petřín lanovkou, Pražský hrad (speciální
prohlídkový programu "Hra na Hrad"), Zlatá ulička,
Karlův most, Václavské náměstí – balkón nad
Melantrichem
ST
Vrškamýk – pěší výlet do minulosti
8.+ 9. roč. + ST Střední odborné učiliště Sedlčany
2 .st. + ST
Penzion Kamejk – návštěva místního reálného
podnikatelského subjektu
ST
Ochrana fauny Hrachov
8. + 9. roč.
Střední odborné učiliště Hluboš
8.+9. roč. + X.S Žákovská restaurace v ISŠ Příbram
6. - 8. roč.
Hornické muzeum Příbram
4. + 5. roč.
Československé předválečné opevnění v Kamýku nad
Vltavou
7. + 8. roč.
Firma Mubea Žebrák
9. roč.
Elektrárna Kamýk nad Vltavou
X. S
Předvánoční Příbram
X. S
Exkurze do místních obchodů - povolání
Přemyslovci na českém trůně I
Historie a současnost etikety
Etika a etiketa – téma výuky ve škole v přírodě (ISŠ
Příbram pro nás připravila výukový program – stolování
a pravidla slušného chování)
2. - 5. roč. + ST Dopravní hřiště v Příbrami - kurz základních pravidel
1. st.
6. - 8. roč.
76
8. + 9. roč.
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Školní výlety

5. - 9. roč.
1. - 9. roč.
1. - 9. roč.

X. S + V. S
Zahraniční výjezdy
Žákovská vystoupení
(+akce pro veřejnost)

Koncerty

Výstavy

Soutěže
- recitační
- ve sběru kaštanů a
žaludů
- výtvarná soutěž
- finanční gramotnost
- regionální soutěž
- sběr hliníku

0
1.- 9. roč. + ST

silničního provozu, test, jízda zručnosti a jízda na
dopravním hřišti.
Přednáška o životě medvědů připravená chovateli těchto
šelem.
Agentura Ecocom – „Tonda Obal na cestách“
Sférické kino – Tajemství stromů
„Streetdancem pro pohyb“ – v rámci ŠvP
Výlet celé školy na Šumavu - Čertova stěna mezi
Loučovicemi a Vyšším Brodem, přehrada Lipno, Stezka
korunami stromů
Kovářka u Mladé Vožice – rozhledna s kovářským
muzeem

1 .- 9. roč. + ST
ST
8.+ 9. roč. + ST
5. - 9. roč.
8. + 9. roč.

Veletrh fiktivních firem v Praze – Duhová kavárna,
Prosinec 2014 - Představení div. kroužku „Princezna ze
mlejna“ – 2 vystoupení v Kamýku nad Vltavou,
2 představení v Sedlčanech, 1 představení v Milíně
Červen 2015 – Představení div. kroužku “Rumpl Cimpr
Campr“ – 2 vystoupení v Sedlčanech, 2 vystoupení
v Kamýku nad Vltavou, 1 vystoupení v Milíně a
v Sedlci-Prčici
Účast na akci Pohádkový les,
Den matek, šk. akademie, kulturní vystoupení na výroč.
schůzi Svazu důchodců, vánoční pásmo žáků základní
školy v KD, vánoční trhy + Den otevřených dveří +
vánoční kavárna, rozsvěcení vánoč. stromečku před OÚ,
divadelní minipředstavení kroužku Pohádková angličtina
pro školní družinu (Zlatovláska a tři medvědi, Šípková
Růženka, O veliké řepě, Červená Karkulka, Brémští
muzikanti)
Pásmo k vítání občánků
Školní akademie
Výchovný koncert Bubeníci – žáci si na vlastní kůži
vyzkoušeli hudební nástroje – djembé, balafon, yabaru,
velká ozvučná dřívka a tělocvična se rozduněla africkým
rytmem.
Zpěv koled u klavíru
Výstava betlémů
Interaktivní výstava Naše cesta + návštěva Tiché kavárny
Výstava modelů techniky a dalších věcí z 2. SV
Gateway to Space – kosmonautika (fyzika)

1. - 9. roč.
4 žáci 2. st.

Školní kolo
Carmina Sedlčany

ŠD
ST
6, 7., 9. roč,
6. - 9. roč.
1. - 9. roč.

2. místo (Ochrana fauny Hrachov)
Rok v naší zahradě (Ochrana fauny Hrachov)- 2. místo
Školní a okresní kolo
Tady jsem doma
60 kg, zvítězil 2. + 3. ročník, za 1.-3. místo byly

1.st.
1. - 9. roč. + ST
1 .- 9. roč. + ST
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- matematická soutěž
- „Daruj své srdce“

2. - 9. roč.
5. - 7. roč.
5. roč.
4. + 5. roč.

- IT schopnosti

8. roč.

Olympiády

4. - 9. roč.
6. - 9. roč.

Akce školní družiny
2. + 3. tř. + ŠD

Jiné akce školy
- kino, divadlo

5. - 8. roč.

- požární poplach

4. - 8. roč.
1. st. + ST
1.- 9. roč. + ST

vyplaceny odměny
Matematický klokan
Pythagoriáda- školní kolo
Pythagoriáda – okr. kolo – umístění na 9. a 12. místě
Úkolem bylo vyfotografovat se se svým vlastnoručně
vyrobeným srdcem a napsat poutavý příběh, z kterého
bude jasně vyplývat, komu srdce darujeme.
Soutěž ZŠ v IT schopnostech - Smíchovská střední škola
průmyslová, Praha 5
AJ – školní kolo
AJ – okr. kolo – 13. místo
ČJ – školní kolo, okresní kolo – 2 žáci
Výlet do Ochrany fauny v Hrachově
Drakiáda na Trojanově vrchu (soutěže o nejhezčího a
nejlépe létajícího draka )
Vánoční trhy - výroba a prodej vánoční výzdoby
Mikulášská diskotéka - pořádaná 9. roč.
Účast na vypouštění balónků s přáním.
Výroba dárků pro děti, které přijdou k zápisu do 1. třídy
Děti ze ŠD vítaly děti při jejich zápisu do 1. třídy
Karneval – pořádala ŠD za pomoci žáků 9. roč.
Čtení a nocování s knihou ve ŠD
Miss družina 2015 za pomoci školního parlamentu
Oslava dne dětí - 1.6.2015 – Grilování na školní zahradě
ve spolupráci s kroužkem vaření
Turnaj ve vybíjené – ŠD Krásná Hora, ŠD Dolní Hbity,
ŠD Kamýk nad Vltavou (1. místo)
„Česká divadelní klasika“ - Gymnázium Pod Svatou
Horou
„Škola základ života“
Divadélko Hradec Králové
Evakuace školy

- Vánoční trhy +
Vánoční duhová
kavárna

1. - 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 Duhovou
kavárnu.

- čtení a nocování
s knihou
- sběr papíru

1. - 6. roč.

akce ŠD ( společné odpoledne s předškoláky)

1. - 9. roč.

1 kolo – 2660 kg- (2 842,- Kč), výherci dostali od Unie
rodičů cenu -dort ve tvaru knihy
Evropský den jazyků, Světový den prevence zneužívání
dětí, Mezinárodní den rodiny, Světový den AIDS, Den
Země, Den matek, Den učitelů, Mezinárodní nekuřácký
den, výročí úmrtí Jana Palacha, Mezinárodní den dětské
knihy

- oslavy významných
dnů v roce
1. - 9. roč.
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- Školní akademie
Adopce sovy pálené
Projekty
„Podnikáme –
pomáháme“

1. - 9. roč.
13 žáků z 8. a
9. roč. + 3 žáci
ze ST

Veselé zoubky
Projektový den u
příležitosti 25. výročí
17. listopadu 1989

1. roč.
2. - 9. roč.

Den učitelů

2. st. + ST

Rozloučení se školním
rokem
Ukliďme Česko

2. st. + ST
6. - 9. roč.

Den otevřených dveří
Ovoce do škol

1. st..

Husovy stopy

2. st.

Sportovní akce
- florbalové soutěže

2. st.

- Štafetový pohár

2. - 5. roč.

Slavnostní ukončení školního roku
Děti ZŠ Kamýk nad Vltavou se staly adoptivním
rodičem sovy pálené v Ochraně Fauny v Hrachově.
Projekt realizovala společnost Centrum dohody s. r. o. ve
spolupráci se svými partnery, z nichž jeden byl Základní
škola Kamýk nad Vltavou, okres Příbram, a byl
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Cílem projektu bylo
podpořit podnikavost žáků a na úrovni základních a
středních škol zrealizovat několik projektů studentských minipodniků s různým zaměřením. Žáci a
studenti si tak mohli částečně vyzkoušet podnikání v
reálném prostředí. Celkový rozpočet pro naši školu byl
340 329 Kč.
Preventivní program
Prezentace o stavu socialistického Československa
koncem 80. let a o tom, co se vlastně 17. 11. 1989 událo,
poté zajímavý film od společnosti "Člověk v tísni",
popisující rok 1989 očima studentky střední školy s
dobovými filmovými záběry. Další hodiny práce ve
skupinách a nakonec prezentace v tělocvičně. ( události
17. 11. 1989 z několika pohledů, vzpomínky rodičů a
prarodičů na 17. listopad, divadelní scénka "17. listopad
na Národní třídě", životopis Václava Havla.
Fiktivní firma Duhová kavárna připravila oslavu Dne
učitelů
Fiktivní firma Duhová kavárna připravila slavnostní
rozloučení se žáky 9. třídy a jejich rodiči
Environmentální výchova – úklid obce a okolí
- děti třídí ve třídách odpad do barevných tašek
V rámci Vánočních trhů – žáci provázejí případné
zájemce, kteří si chtějí prohlédnout prostory školy.
Ochutnávkové koše plné zeleniny a ovoce - děti ve
skupinách - pracovní dílny
Byli jsme partnery tohoto projektu - naši žáci se
seznámili s životem a dílem Jana Husa. Letos
jsme vzpomněli 600 let od jeho upálení v Kostnici. V
rámci tohoto projektu jsme získali velké samolepky s
jeho myšlenkami, které jsme nalepili na podlahu u
vstupu do školní jídelny, abychom je stále měli na očích.
Florbalový turnaj Sedlčany - okrskové kolo (3. místo ve
skupině – nestačilo na postup do kola okresního)
Příbram -okresní kvalifikace turnaje ve florbalu Think
Blue Cup, který organizuje Česká florbalová unie (bez
postupu)6. – 9. roč.
Nový Knín – „ O pohár ředitele školy“- 2. místo,
Nečín – 5. místo (z osmi družstev)
Příbram – hřiště Gymnázia
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- skok vysoký (laťka)

1. - 9. roč.

- Mc Donald´s Cup

4. - 5. roč.
4. - 5. roč.
6. - 9. roč.
4. - 5. roč.
4. - 5.roč.

- Coca-Cola Cup
- vybíjená
- Sportovní den
-Vytrvalostní běh
- atletická všestrannost
- Minikopaná
- hokejové utkání
- Olympijský víceboj

1. st.
1. st.
5. - 9. roč. hoši
1. - 9. roč.

Vánoční laťka
Velikonoční laťka
Okrskový turnaj Sedlčany – 1. místo a postup
Okresní finále Na Litavce v Příbrami
Okrskové kolo Petrovice – 2. místo
akce ŠD – v Dolních Hbitech (1. místo)
Příbram
Společná sportovní akce tří spřátelených škol – kopaná,
volejbal
21. ročník vytrvalostního běhu na dráze v Sedlčanech.
(1., 2. 4. a 6.místo)
Sedlčany
Příbram
O2 Arena – Kanada – Rakousko MS 2015
Sazka Olympijský víceboj- sportovní vysvědčení

b) Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
Výtvarná soutěž „Rok v naší zahradě“
(Ochrana fauny Hrachov)
Veletrh fiktivních firem
- veletržní kvíz
- soutěž o sociálně nejpřínosnější
produkt
Finanční gramotnost
Sběr kaštanů

Výsledek, umístění
2. místo
1. místo
1. místo
2. místo v okr. kole
2. místo v kategorii skupina

Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena na ZŠ Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
inspekce ČŠI.
Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy
(Stav k 31.12.2014 v Kč)
Dotace od zřizovatele

708 100

Dotace ze SR na mzdy, učební pomůcky
Ostatní výnosy (dary, úroky, dohad. položky)
Ostatní příjmy (ŠD, sběr papíru,
kroužky, pronájem prostor)

7 369 219
93 541
282 052
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Dotace – „Podnikáme-pomáháme“
„Digitální věk“
Výnosy celkem

202 926
41 540
8 697 378

Mzdové náklady

5 461 166

Zákonné odvody SP, ZP

1 849 973
77 058

Kooperativa, FKSP
Náhrada nemoci

24 571

ONIV-učebnice + materiál vyučování

65 803

Čerpání dotace Digitální věk (mzdy)
Podnikáme - pomáháme (mzdy)
Podnikáme - pomáháme (mimo mzdy)
Čerpání dotace Středočeského kraje - komp. pomůcky
- další cizí jazyk
Škola v přírodě
Spotřeba materiálu

32 500
39 740
159 573
11 000
2 600
213 595
140 951

Bankovní poplatky

7 267

Odpisy

1 356

Ostatní náklady na provoz + energie

600 204

Náklady celkem

8 687 357

● Hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 10 020,33 Kč byl převeden v plné výši do
rezervního fondu.
(Podrobný rozpis položek – viz Zprávu o hospodaření k 31.12.2014 předloženou Obci
Kamýk nad Vltavou)
● Příspěvek od obce je určen ke krytí provozních nákladů – elektřina, voda, topení, údržba,
čistící 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 7 369 219,- 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. Jsou určeny ke krytí platů
zaměstnanců, dohod, odvodů a ONIV (učebnice, potřeby pro 1. třídu, pomůcky, cestovné,
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DVPP, pojištění, nemoc, integrovaní žáci). Již v předešlých letech se Obec Kamýk nad
Vltavou podílela na částce vyplacené na platech z důvodu poklesu počtu žáků. Na začátku
školního roku 2014/15 se počet žáků o něco navýšil, přesto 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.
Republikové normativy ostatních neinvestičních výdajů jsou stále pro provoz školy
nedostačující. Nemohou pokrýt náklady na nákup učebnic, na školení zaměstnanců, na
náhradu mzdy za prvních 14 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 (výpočetní technika, další moderní pomůcky do výuky…).

Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
a) Údaje o zapojení školy do rozvojových programů
Název
programu
Stručný popis
programu

„Hrajeme si všichni spolu“

Název
programu
Stručný popis
programu

„WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti“

Banka ERA ve svém programu "ERA pomáhá regionům" spolufinancuje
veřejně prospěšné projekty a tím přispívá k udržitelnému rozvoji v
regionech. V roce 2014 ZŠ Kamýk nad Vltavou uspěla v tomto
programu s projektem "Hrajeme si všichni spolu", který má přispět k
inkluzi žáků speciálních tříd s intaktními žáky během velké přestávky. V
rámci tohoto projektu byly na školním pozemku vybudovány hezké
houpačky. Rozpočet projektu byl 55 499 Kč, z toho nám ERA přispěla
částkou 45 000 Kč.

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.
(Tento projekt byl ukončen k 31.12.2014)
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● Dne 1.9.2014 byla podepsána smlouva o partnerství s finančním příspěvkem s firmou Q
PRO 7, a.s. se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, pro realizaci projektu „Digitální věk
ve školách“ s reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0043 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. V lednu 2015 byly aktivity projektu pozastaveny, jelikož společnost Q
PRO 7 neplnila své povinnosti příjemce, jak bylo uznáno i MŠMT. Z tohoto důvodu aktivity
nebyly realizovány a projekt byl předčasně ukončen.
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.

Podané projekty, ve kterých jsme neuspěli:
●

Bezpečně do školy

I v roce 2015 jsme se přihlásili do programu "Era pomáhá regionům", tentokrát s projektem
na vybudování mobilního dopravního hřiště, v rámci rozvoje kompetencí žáků v oblasti
dopravní výchovy. Tentokrát nebyl náš projekt vybrán.
●
Cestou kamenů a stromů
Jednalo se o projekt na vybudování didaktické ministezky na školním pozemku s tématikou
geologie a fauny místního regionu s rozpočtem 333 400 Kč. Projekt byl podán na Státní fond
životního prostředí, ale nebyl vybrán k realizaci.
●
Plenér v ZOO
V dubnu 2015 jsme na Krajský úřad Středočeského kraje, v rámci Fondu vzdělávání, sportu,
volného času a primární prevence, v rámci tematického zadání „Podpora handicapovaných“
podali žádost o dotaci na náš projekt s názvem "Plenér v ZOO". Jednalo by se o cestu žáků
speciálních i běžných tříd naší ZŠ do Prahy do ZOO, kde by žáci společně v rámci inkluze
kreslili zvířata. Naše žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
splňovala všechny formální náležitosti, ale objem peněžních prostředků v uvedeném
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programu nestačil pro schválení dotace. Pro velký počet podaných žádostí tedy nebyl náš
projekt vybrán.
●
Skalka u školní jídelny
V červnu 2014 byl podán tento projekt pro získání finančních prostředků na vybudování
skalky před okny školní jídelny, který měl být realizován od října 2014 do června 2015. Na
podzim roku 2014 nám přišlo zamítavé rozhodnutí.
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. V současnosti je tato
spolupráce velmi kvalitní, ředitelka školy se účastní schůzek, na kterých se společně
domlouvají různé akce, na jejichž financování se Unie rodičů podílí. 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. V dubnu uspořádala Unie rodičů pro
rodiče a přátele školy již podruhé 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…). Zároveň přispívá na pomůcky pro volnočasové aktivity dětí, platí dopravu dětí
na sportovní a jiné akce, ve školním roce 2014/2015 vyhodnotila sběr papíru a vítězi předala
dort ve tvaru knihy. 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 stránkách, kde ve složce Kalendář
akcí jsou akce uvedeny s dostatečným předstihem. Součástí stránek je i bohatá fotogalerie.
●
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. Ve spolupráci se zřizovatelem každoročně
organizujeme slavnostní rozloučení s deváťáky v prostorách obřadní síně obce.
● Spolupráce s místní mateřskou školou se postupně vyvíjí a rozšiřuje. Děti z mateřské
školy (předškoláci) si chodí hrát a zároveň nenásilnou formou učit na počítačích do naší
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základní školy, kde se jim věnuje vyučující ze základní školy. Dále pro ně 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 seznamovat
se školním prostředím. 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 základní školy, kam mají možnost další školní rok nastoupit do první
třídy. Žáci ze základní školy se účastní společných akcí pořádaných mateřskou školou a
naopak děti z mateřské školy se účastní akcí pořádaných základní školou (divadelní
představení, školní akademie..)
● Spolupracujeme též s místní knihovnou, kde paní knihovnice připravuje pro naše žáky
besedy o literatuře, 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.
Problematické žáky řešíme společně s odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Příbrami.
●
Již mnoho let spolupracujeme se zařízením KROK, poskytovatelem 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. Zde jsou ke zhlédnutí 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.
Škola pořádá různé akce na stmelení kolektivů, projektové dny, při kterých spolupracují
všichni žáci – nejen v rámci tříd, ale žáci nižších ročníků s žáky staršími, či žáci intaktní
s žáky s postižením.
Ing. Alena Suchopárová
ředitelka školy
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 12.10.2015
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 byla schválena Školskou radou při Základní škole
Kamýk nad Vltavou, okres Příbram dne 27.10.2015
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