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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 ţáky s více
vadami, školní druţina
IZO ředitelství
600054489
Ředitel školy
Ing. Alena Suchopárová
Přehled hlavní činnosti školy Cíle základního vzdělávání a vzdělávání ţáků s těţkým
(podle zřizovací listiny)
mentálním postiţením, 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 druţina
3 speciální třídy

kapacita
250
85
18

●
Školská rada byla zřízena usnesením Rady Obce Kamýk nad Vltavou, svoji činnost
zahájila dne 21.10. 2003. Sloţení 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 2013/2014 nastoupilo do školy celkem 103 žáků, z toho 87 ţáků
do běţných tříd ZŠ a 16 ţáků do speciálních tříd. Jeden ţák ze speciálních tříd plnil školní
docházku podle § 41, z. č. 561/2004 Sb. (individuální vzdělávání). Součástí školy je i školní
druţina, jejíţ tři oddělení navštěvovalo 66 ţáků. Z tohoto počtu bylo 17 ţáků 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“, vyuţívaná
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 vyuţívat i během
velké přestávky, kterou tráví při teplém počasí na terase. Všechny děti školy, včetně dětí ze
speciálních tříd, vyuţívají i velmi dobře vybavenou ţákovskou kuchyňku.
●
Postavení školy v regionu:
Základní škola Kamýk nad Vltavou je postavena ve spádové obci pro obce Zduchovice,
Velkou, Třtí , Hojšín, Dráţkov, Skrýšov , Svatý Jan, Brzinu a Švastalovu Lhotu. 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.
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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,
Dráţkov, 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 ţáků došlo opět 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 roky:
●
Dle naplněnosti místní mateřské školy je výhled pro příští školní roky optimistický. Jiţ
v únoru 2014 se účastnilo zápisu do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 celkem 21 dětí, z toho
dvěma dětem byl na ţádost rodičů povolen odklad školní docházky. Věříme, ţe bude tato
krásná, velmi dobře vybavená škola i nadále k dispozici místním dětem pro realizaci
základního vzdělávání.

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
a) Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (k 30.6.2014)
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
9
8
5
1
23

4

celkem
0
1
10
9
7
1
28

%
0
3,6
35,7
32,1
25,0
3,6
100,0

b) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (k 30.6.2014)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
1
0
1
0
3
5

ženy
0
6
0
2
3
12
23

celkem
0
7
0
3
3
15
28

%
0
25,0
0
10,7
10,7
53,6
100,0

c) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (k 30.6.2014)
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
4
3
20

2
0
0
3

4
4
3
23

50
100
100
92

•

Na druhém stupni nesplňoval poţadované vzdělání jeden vyučující na částečný úvazek.
Tento vyučující studuje bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a základy společenských věd v kombinované
formě studia, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od akademického roku
2013/2014.
●
Jedna vychovatelka absolvovala čtyři roky studia na střední škole a bude pokračovat ve
studiu k získání kvalifikace na vysoké škole. Druhá vychovatelka zanechala studia a
z osobních důvodů i vzhledem ke svému věku jiţ nepokračuje ve studiu k získání potřebné
kvalifikace.
●
Jedna vyučující ve speciální třídě byla přijata na Technickou univerzitu v Liberci,
fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou, kde byla zařazena do kurzu DVPP
Rozšiřující studium učitelství pro I. stupeň ZŠ od šk. roku 2014/2015.
●
Jedna vyučující na mateřské dovolené byla přijata na Karlovu univerzitu – obor
Výchova ke zdraví od šk. roku 2014/2015.
d) Zařazení pracovníků do platových tříd (k 30.6.2013)
platová třída
1
2
3
4
5
6

počet zařazených pracovníků
0
2
0
0
1
0
5

7
8
9
10
11
12
13

3
5
1
0
1
15
2

e) Trvání pracovního poměru v Základní škole Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
(k 30.6.2014)
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
Celkem

počet
13
6
4
5
0
28

%
46,4
21,4
14,3
17,9
0
100,0

•

Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Ţádný zaměstnanec neukončil pracovní poměr na
vlastní ţádost. Zároveň tedy nebyl přijat nový zaměstnanec. Samozřejmě dochází průběţně
ke změnám vyučujících z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. (V srpnu 2014 odešla na
nemocenskou a následně na mateřskou dovolenou vyučující anglického jazyka, za kterou byla
přijata nová vyučující na zkrácený úvazek).
Tři 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
Ţádost o přijetí do ZŠ
Ţádost rodičů o prodlouţení školní docházky na 10 let

2
21
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
1
1
0
0
2
2
5
5
3
3
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•

Z devátého ročníku vycházelo celkem deset ţáků, z toho sedm ţáků bylo přijato na SŠ
nebo SOŠ s maturitou a tři ţáci byli přijati do učebních oborů na SOU. Jeden ţák z pátého
ročníku byl přijat na osmileté gymnázium.

•

Střední školy: OA Příbram, SOU Dubno, ISŠ Příbram, SPŠ Příbram, Gymnázium
Sedlčany.
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Přehled vývoje počtu žáků, tříd: (k 30.9.2013 – běžné třídy ZŠ + ST)
počet tříd
2012/13
2013/14
ZŠ 7
7
ST 3
3
- § 41

celkový počet žáků
2012/13
2013/14
101
87
15
15
1
1

počet žáků na třídu
2012/13
2013/14
14,43
12,43
5
5

b) Prospěch žáků na škole (k 30.6.2014 – běžné třídy ZŠ)
počet žáků
s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
Ročník 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14
1.
12
12
12
12
0
0
0
0
2.
8
11
7
9
1
2
0
0
3.
13
8
10
7
3
1
0
0
4.
12
11
5
8
6
3
1
0
5.
11
9
2
5
9
4
0
0
6.
10
8
3
1
7
7
0
0
7.
8
11
1
2
7
8
0
1
8.
12
6
2
2
10
4
0
0
9.
12
10
3
1
9
9
0
0
98
86
45
47
52
38
1
1
Celkem
c) Procento žáků se sníženým stupněm z chování (k 30.6.2014 – běžné třídy ZŠ)
Počet

stupeň chování

2
3

2012/13
0
0

vyjádřeno v %

2013/14
1
0

2012/13
0
0

d) Počet neomluvených hodin (k 30.6.2014 – běžné třídy ZŠ)
2012/13
0

2013/14
0
7

2013/14
1,16
0

e) Údaje o integrovaných žácích (k 30.6.2014 – běžné třídy ZŠ + ST)
třída

počet ţáků

4.
6.
ST

3
1
15

●
V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2013/2014 vedeno 13 ţáků ZŠ.
Na základě závěrů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra byl čtyřem ţákům vypracován individuálně vzdělávací plán, podle
kterého byli vzděláváni.
●
V rámci skupinové integrace navštěvovalo na začátku školního roku 16 ţáků tři
speciální třídy. Během roku došlo bohuţel k úbytku dvou ţáků, ale také k přestupu jedné
ţákyně na naší školu. Ve školním roce ukončili povinnou školní docházku 2 ţáci speciálních
tříd.

Část VI.
Údaje o prevenci rizikového chování
Organizace prevence

komentář

Minimální preventivní program

- průběţně plněn po celý školní rok během běţné
výuky, dále v zájmových krouţcích, mimoškolních
aktivitách a také při jednorázových akcích a
projektových činnostech
- volnočasové aktivity, školní druţina
- spolupráce s Pionýrskou organizací – hry soutěţe,
víkendové i týdenní pobyty
- třídnické hodiny
- dotazníky
- dohledy na chodbách a v dalších prostorách školy
- pozorování při výuce
- včasné řešení vyskytnuvšího se problému
- dotazníková šetření
- třídní učitelé kaţdé 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 (Středisko
výchovné péče)
- zařazení prevence do výuky na obou stupních ZŠ
- protidrogová prevence (besedy, programy, projekty)
- návštěvy kin, divadel, sportovní akce a soutěţe,
exkurze, školní akademie, školní výlety

Vyuţití volného času ţáků
Průběţné sledování podmínek a
situace ve škole z hlediska rizik
výskytu sociálně patologických jevů

Uplatňování forem a metod
umoţňující včasné zachycení
ohroţených dětí
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Poradenská sluţba školního
metodika prevence
Poradenská sluţba výchovného
poradce
Zajištění poradenských sluţeb
speciálních pracovišť a
preventivních zařízení

- školní parlament (ţáci
mají moţnost
prostřednictvím svých zástupců vlastními návrhy
zlepšovat podmínky pobytu ve škole, a tím se podílet
na chodu školy)
- akce školy pro ţáky k prevenci rizikových jevů
- kaţdé úterý 12,30 – 13.30 hod., jindy dle domluvy
- pro ţáky kaţdý 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

Adaptační dotazník – pro I. třídu – říjen
Průzkum šikany – dotazník pro ţáky – listopad
Jak trávím čas na internetu – dotazník pro ţáky – únor - dotazník byl zaměřený na
problematiku trávení času na internetu, pouţívání facebooku před 13. rokem věku ţáka,
rizikové aktivity na počítači
Dotazník „Školní klima pro rodiče“ – duben – mapovány byly oblasti týkající se kvality
vztahů mezi ţáky, hodnocení kvality výuky, přístupu učitelů k ţákům, komunikace mezi
školou a zákonnými zástupci, spokojenost s nabídkou volnočasových aktivit a s vybavením
školy
(Výsledky všech dotazníků jsou uvedeny na webu školy, jsou součástí MPP – část hodnocení
(příloha 6)).
Programy a aktivity uskutečněné v rámci prevence rizikového chování
Měsíc

Akce

Přednášky o autismu (organizace APLA)
přednášky zvlášť pro ţáky a jejich rodiče a pedagogy či další zájemce
Zdravotnické školení - ukázky 1. pomoci pro ţáky
Vystěhování Sedlčanska - výstava v sedlčanském muzeu
prosinec
Šikana, kyberšikana- s mluvčí příbramské policie
únor
Den bezpečného internetu
březen
Veselé zoubky – I. třída - prevence proti zubnímu kazu
O čarodějnici Elvíře – hudební program
Hrou proti AIDS
květen
Světový den bez tabáku
červen
Škola v přírodě
hlavním tématem školy byla Ochrana člověka za běţných rizik a mimořádných
situací
dále zde proběhl nácvik sebeobrany ţáků s názvem „Mazaně proti šikaně“
Vítej na palubě – I. stupeň
Rozum v zastoupení – II. stupeň
projektové dny: Den řemesel – Jak se co dělá - přehlídka tradičních a netradičních řemesel
Cyril a Metoděj - k 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu
listopad
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Projekt „Krokus“-v rámci problematiky holocaustu, nebezpečí diskriminace
Týden pro inkluzi
Vánoční a velikonoční laťka
Den Země
Antonín Dvořák - projektový den k 110. výročí úmrtí A. Dvořáka
Podpora vlastní aktivity žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
Školní časopis – vydávají ţáci 4. a 5. třídy
Školní parlament
Akce ŠP ve školním roce 2013/2014
Měsíc
říjen
listopad
prosinec
leden
únor

Akce
Soutěţ o nejlepšího Halloweenka I.st.
Týden pro inkluzi
Soutěţ o nejhezčí vánoční výzdobu třídy
Barevný týden
Valentýnská pošta
Plýtvání potravin
březen
Den oblečme se naruby
duben
Soutěţ o nejhezčí velikonoční výzdobu třídy
Spaní v druţině
květen
Missák druţiny
průběţně Sběr víček
Sbírka pro canisterapeutické psy
projekt WOSA
●
Oblast prevence rizikového chování je v naší škole na velmi dobré úrovni. Minimální
preventivní program byl průběţně plněn po celý školní rok 2013/2014 během běţné výuky,
v zájmových krouţcích a při jednorázových akcích a projektových činnostech. Třídní učitelé
kaţdé 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 obsaţeny v plánu metodika prevence s názvem
„Minimální preventivní program“, který je kaţdý rok zveřejněn na webových stránkách školy.
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Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Typ kurzu

Počet účastí

Aktiv výchovných poradců
Setkání metodiků prevence
Školení na téma agrese, šikana
Komplexní přírodovědná exkurze Jiţní Čechy
a Rakousko
Geografický seminář
Přírodovědná gramotnost
Školení na téma Přírodověda
Školení na téma Vlastivěda
Přiírodovědná exkurze Výuka v terénuŢďársko a Třebíčsko
Jak hospodaříme s přírodními zdroji
Kritický přístup k alternativním metodám
Nácvik sociálních dovedností pro děti
s poruchou autistického spektra
Školní vzděl. program a individuální vzděl.
program
Moţnost vyuţití alternativní a augmentativní
komunikace
Učitelský summit – Vyuţívání iPadů ve
výuce
Čtenářská gramotnost:
Práce s prózou
Aktivity na podporu čtenářské gramotnosti

1
1
1

Finanční gramotnost v kostce
Jóga pro děti
Školení – „Kdo chodí v listí“
Tvořivé činnosti v cyklu roku
Myšlenkové mapy ve výuce
Právní náleţ.v oblasti rizikového chování dětí
Školení preventistů PO, poţárních hlídek
Školení ved. zaměstnanců o poţární ochraně
Školení ICT
ČŠI – testování ţáků
Školení – projekt WOSA
Školení ved.zaměstnanců:
Právní odpovědnost ředitelů škol
Spisová sluţba
Školení BOZP + PO
Exkurze ředitelky do svazkové školy ZŠ a
MŠ Regionu Karlovarský venkov(+starosta)
Setkání ředitelů a starostů – projekt WOSA
Zdravotní školení – Střední zdravotnická
škola Příbram

1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
vyučující + ţáci 7. - 9. roč.
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1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
4
všichni ţáci školy

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce školy
Typ akce

Zúčastnění žáci

Poznámka (název akce, výsledek)

Výuka plavání
Škola v přírodě
Exkurze

I. st.
72
5. - 9. roč. + ST

Během ŠvP – červen 2014
Hotel Orlík Vystrkov
Návštěva Památníku Ant.Dvořáka,
Dějepisná exkurze - Památník Vojna Lešetice, Slivice
Planetárium Praha
Místní knihovna
Vrškamýk - pěší výlet do minulosti
Kostel Narození Panny Marie
Návštěva ordinace praktického lékaře
Ochrana fauny Hrachov
Dřevěné lišty Spálenský
Stanice Hasičského záchranného sboru
Návštěva rekreačního zařízení Metro a.s.
Předvánoční Praha

I.st.
1. – 9. roč.
ST

+ ţáci, kt.se
neúčastnili ŠvP

Školní výlety

Zahraniční výjezdy
Ţákovská vystoupení
(+akce pro veřejnost)

9. roč.
6. + 7. roč.
7. + 8. roč.
1. – 9. roč.
ST
I. st .+ ST
ST
0
1. - 9. roč. + ST

Koncerty

1 .- 9. roč. + ST

Výstavy

ST
8. + 9. tř.

Tepfaktor Chotilsko
Matematika na dotek
Hrad Zvíkov – lodí (v rámci ŠvP)
Březohorská solná jeskyně
Dopravní hřiště Štětkovice
Představení div. krouţku „Fikmik“, „Loupeţnická
pohádka“, účast na akci Pohádkový les,
Den matek, šk. akademie, kulturní vystoupení na výroč.
schůzi Svazu důchodců, vánoční pásmo ţáků základní
školy v KD, spolupráce s KROKem – vystoupení dětí ze
ZŠ na zahradní slavnosti, vánoční trhy + Den otevřených
dveří + vánoční kavárna, rozsvěcení vánoč. stromečku
před OÚ, vystoupení speciální třídy pro školní druţinu
při příleţitosti Dne Země + interaktivní pohádka Jak si
pejsek s kočičkou dělali k svátku dort, čtyři vystoupení
krouţku Pohádková angličtina pro školní druţinu
(pohádky Princezna na hrášku, Neposlušná kůzlátka,
Janek a stonek fazole, Sněhurka a sedm trpaslíků)
Výchovný koncert
Varhanní koncert v kostele
Zpěv koled u klavíru
Ţákovský koncert v rámci projektového dne - Antonín
Dvořák (Dvořákovy skladby na lidové písně na klavír,
housle, kytary, flétny)
Den řemesel v předvelikonočním čase v Sedlčanech
70. výročí vystěhování Sedlčanska
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Soutěţe
- recitační
- výtvarná
- ve hře Dáma
- ve sběru kaštanů a
ţaludů
- výtvarná soutěţ
- výtvarná soutěţ
- tvůrčí soutěţ
- výtvarná
- regionální

1. - 9. roč.
6 ţáků II.st.
Zájemci
ŠD

Školní kolo, Carmina Sedlčany-3 ţáci
Příbram

ŠD
ST
ST

Moudrá moudra sovy Rozárky (3. místo ţákyně 4.tř.)
Znám práci hasičů
Rok našeho stromu
-„Po stopách Antonína .Dvořáka“
„Tady jsem doma“ – zajímavosti našeho okolí (ţáci 8. a
9. roč. získali 6. místo – odměnou byl jednodenní výlet)
Stříbrný smrk u školy byl nominován do soutěţe Strom
roku
Stavba z ruliček toaletního papíru – vyhlásil Klub
mladých čtenářů
6 ţáků obdrţelo diplom, 3 z nich postoupili do okr. kola,
kde jsme získali 1. místo, dále postup do krajského kola,
kde jsme obsadili 3. místo
AJ – školní kolo
ČJ – školní kolo, okresní kolo – 2 ţáci
Drakiáda na Trojanově vrchu
Práce s FIMO hmotou pod vedením pí. Šárky Dědinové
Představení krouţku AJ : ,, Princezna na hrášku ''.
Vánoční trhy - výroba a prodej vánoční výzdoby
Mikulášská diskotéka - pořádaná 9.třídou
Děti ze ŠD vítaly děti při jejich zápisu do 1. třídy
Výukový program „ Naše smysly '' - výhra za sběr
kaštanů a ţaludů, předveden Ochranou fauny v
Hrachově.
Karneval – pořádala ŠD za pomoci ţáků 9. roč.
Pletení z Pedigu – pod vedením pí.Švagrové
Čtení a nocování s knihou ve ŠD
Turnaj ve vybíjené – ŠD Krásná Hora, ŠD Dolní Hbity,
ŠD Kamýk nad Vltavou (2. místo)

6. – 9. roč.

- Strom roku
- pro šikovné kutily

1. roč. + ST +
ŠD

- finanční gramotnost
5., 8. a 9. roč.
Olympiády

4. - 9. roč.
6. - 9. roč.

Akce školní druţiny

Jiné akce školy
- kino, divadlo
- Pythagoriáda
- poţární poplach
- čtení a nocování
s knihou
- canisterapie
- sběr papíru
- oslavy významných
dnů v roce

2. místo (Ochrana fauny Hrachov)

II.st..
I.st. + ST
5. - 8. roč.
1.- 9. roč. + ST

„Výběr z K.Čapka“ , „Škola základ ţivota“
„Čert a Káča“, Divadélko Hradec Králové
školní kolo
Evakuace školy, noční poplach v rámci ŠvP

1. - 6. roč.

akce ŠD ( společné odpoledne s předškoláky)

I. st. + ST
1. - 9. roč.

2 x za rok
1 kolo
Evropský den jazyků, Světový den prevence zneuţívání
dětí, Mezinárodní den proti násilí na ţenách, Světový
den AIDS, Den porozumění autismu, Den Země,
Den matek, Mezinárodní nekuřácký den,
výročí úmrtí Jana Palacha, Mezinárodní den dětské knihy

1. - 9. roč.
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- Řecká mytologie
- Malířský seminář

6. roč.
7. roč.

Z dalekého Olympu k nám zavítal "hromovládný" Zeus.
1 ţákyně 7. ročníku se účastnila malířského semináře
v Luneburgu u Hamburku – pořádalo Sdruţení obcí
Sedlčanska

Projekty
Veselé zoubky
Týden pro inkluzi
Krokus

1. roč.
ST + 1. – 9.tř.
4. – 9. roč.

Den Země
Den řemesel

1. - 9. roč. + ST
2. – 9. roč.
1. - 9. roč. + ST

Preventivní program
Pořádala o.s. Rytmus společně s o.p.s. Člověk v tísni
Celosvětový projekt (Ţidovské muzeum), problematika
holocaustu, nebezpečí diskriminace, předsudků a
fanatizmu (zasazení cibulek ţlutých krokusů)
v Ochraně fauny Hrachov
Jak se co dělá – přehlídka tradičních i netradičních
řemesel
Děti ve skupinách - pracovní dílny
Děti ve skupinách – hudební dílny

6. + 7. roč.

Dobříš - okresní kolo, okrskové kolo

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

Nový Knín – „ O pohár ředitele školy“
Vánoční laťka, Velikonoční laťka
Okrskový turnaj v minikopané (1. místo)
Okrskové kolo Petrovice
akce ŠD v Krásné Hoře (2. místo)
Společná sportovní akce tří spřátelených škol – kopaná,
volejbal

Cyril a Metoděj
Antonín Dvořák
Sportovní akce
- florbalový turnaj o
Pohár ČFbU
- florbalové soutěţe
- skok vysoký (laťka)
- Mc Donald´s Cup
- Coca-Cola Cup
- vybíjená
- Sportovní den

- atletická všestrannost I. st.
b) Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
Výtvarná soutěţ – Znám
práci hasičů
Tvůrčí soutěţ „Rok našeho
stromu“
(Ochrana fauny Hrachov)
„Po stopách A.Dvořáka“
Finanční gramotnost
Recitační soutěţ Carmina
Sběr kaštanů
Výtvarná soutěţ

Výsledek, umístění
1. místo v kategorii ţáci se SVP
(2 ţáci ze ST)
3. místo
Zvláštní cena poroty za umělecký
projev, věnovaný ţivotu a dílu
A.Dvořáka
1. místo v okr. kole, 3. místo
v krajském kole
1 ţák- čestné uznání
2. místo v kategorii skupina
3. místo – ţákyně 4. roč.

●
Tři naši bývalí ţáci a jeden současný ţák byli nominováni do cen GRATIAS TIBI
2014. Jedná se o první ročník udílení cen pro mladé lidi s cílem ocenit jejich občanskou
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aktivitu nebo občanský postoj. Tito ţáci nezištně pomáhali při odstraňování následků povodně
v červnu 2013.
Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena na ZŠ Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
inspekce ČŠI.
Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy
Dotace od zřizovatele

(Stav k 31.12.2013 v Kč)
680 000

Dotace ze SR na mzdy, učební
pomůcky
Ostatní výnosy (dary, úroky, dohad.
poloţky)
Ostatní příjmy (ŠD, sběr papíru,
krouţky, pronájem prostor)
Dotace - Cesta k inkluzi
Šablony
Výnosy celkem
Mzdové náklady
Obec Kamýk nad Vltavou
Zákonné odvody SP, ZP
Obec Kamýk nad Vltavou
Kooperativa, FKSP
Obec Kamýk nad Vltavou
Náhrada nemoci
Spotřeba materiálu
Bankovní poplatky, úrok z úvěru
Nákup dlouhodobého majetku
Odpisy
Ostatní náklady na provoz+energie
Náklady celkem

7 395 035
58 161
102 908
565 749
223 074
9 024 927
5 559 606
25 013
1 841 198
6 148
76 926
250
24 208
177 872
9 122
146 410
1 356
578 743
8 446 852

● Hospodářský výsledek za rok 2013: 578 075 Kč
(Podrobný rozpis položek – viz. Zpráva o hospodaření k 31.12.2013 předložená Obci Kamýk
nad Vltavou)
● V kalendářním roce 2013 nám byly přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro
celou organizaci v celkové výši 7 395 035,- Kč včetně odvodů. Jsou přiděleny normativním
způsobem na období kalendářního roku a jejich výše pro jednotlivé školy se liší pouze podle
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počtu ţáků a nákladů na speciální podmínky. V roce 2013 se jiţ Obec Kamýk nad Vltavou
podílela na částce vyplacené na mzdách z důvodu poklesu počtu ţáků. Na začátku školního
roku 2014/15 se počet ţáků 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, coţ bylo domluveno se zástupci obce.
Naše základní škola je z důvodu nízkého počtu ţáků vedena jako „škola ve výjimce“.
Z tohoto důvodu všichni pedagogové pracují za základní platy, bez jakékoliv moţnosti
přilepšení například formou osobních příplatků, případně odměn tak, jak je to na jiných
školách.
V oblasti mzdových prostředků nejsou jiţ 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. Nemůţe 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

Název
programu
Stručný popis
programu

„Cesta k vědění“
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost - „EU peníze
školám“- oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
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.
„WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti“
Příjemcem podpory je Sdruţení obcí Sedlčanska a jeho partnery je devět
základních škol, mezi nimi Základní škola Kamýk nad Vltavou, okres
Příbram. Rozpočet projektu je přibliţně 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 druţinách, podpora participace ţáků na komunitním
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rozvoji obce a rozšíření výukového multimediálního portálu Místo pro
ţivot. Naše škola jiţ z tohoto projektu získala jako výpůjčku 25 ks
notebooků pro práci ţáků a učitelů s tímto didaktickým portálem.

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 ţáci
školy mohou kupovat dotované mléčné výrobky.
●
Rovněţ se účastníme dalšího projektu s podporou Evropského společenství „Ovoce do
škol“, kterého zdarma vyuţívají všichni ţáci I. stupně a speciálních tříd.
●
Naše škola jiţ několik let vede ţáky ke sběru a třídění druhotných surovin. Toto
podporuje projekt Recyklohraní. Několikrát ročně pořádáme sběr papíru, z něhoţ získané
finanční prostředky vyuţíváme na nákup pomůcek pro ţáky školy.
● Projekt „Krokus“ – celosvětový projekt pořádaný Ţidovským muzeem a financovaný
irskou organizací HETI. Cílem projektu bylo připomenout problematiku holocaustu. Škola
získala studijní materiály pro výuku dějepisu a dále sazenice ţlutých krokusů, které ţáci 4. –
9. ročníku v rámci předmětu Pracovní činnosti vysázeli na školním pozemku do tvaru
šesticípé hvězdy. Připomněli tím smrt 1, 5 milionu ţidovských dětí zavraţděných za 2.
světové války. Ţlutá barva krokusů připomíná barvu označení Ţidů v období fašismu.
● Ve školním .roce 2013/2014 škola vypracovala a podala ţádost o grant z Nadace
partnerství na realizaci skalky v areálu školy u školní jídelny. Z tohoto projektu je moţné
získat aţ 30 000,- Kč. Zda jsme uspěli nebo neuspěli, zatím nevíme.

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

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Takovéto projekty nebyly realizovány.
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Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
●

Odborová organizace při ŢŠ 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 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 taneční zábavu, výtěţek z této akce byl celý předán škole pro
účely úhrady dopravy na školu v přírodě.
●
Školská rada byla zřízena a je funkční. Schází se několikrát do roka, téţ při nutnosti
schválení školních dokumentů.
●
Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Neustále je společně řešena
finanční situace převáţně z důvodu sniţování finančních prostředků na mzdy, přidělovaných
škole ze státního rozpočtu. Vylepšování prostředí ve škole je téţ konzultováno a řešeno ve
spolupráci s Obcí Kamýk nad Vltavou.
● 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
základní školy, kde se jim věnuje vyučující ze základní školy. Dále pro ně připravujeme
několik tzv. adaptačních dopolední během školního roku, kdy mají moţnost účastnit se
vyučování v některých předmětech společně se ţáky 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 druţiny hrají, soutěţí,
opékají buřty. Na tuto akci jsou zváni i rodiče předškoláčků. I tady se děti z mateřské školy
seznamují s prostředím základní školy, kam mají moţnost další školní rok nastoupit do první
třídy. Ţáci 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..)
●●● Základní škola má webové stránky, na kterých průběţně informuje veřejnost o dění ve
škole. Zde jsou ke zhlédnutí fotografie z mnoha akcí pořádaných školou. Naše škola je
školou otevřenou, takţe se kdokoliv můţe 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
akivit.
Ţáci prvního stupně vydávali ve školním roce 2013/2014 školní časopis, ve kterém také
zveřejňovali různé informace o škole a o výuce. Pravidelně přispíváme zprávičkami do
Kamýcké televize, Kamýckých listů a dalších regionálních tiskovin. (V loňském školním roce
vyšly o škole tři články v Příbramském deníku a dva články v internetových Sedlčanských
novinách a jeden článek v Periskopu).
Škola pořádá různé akce na stmelení kolektivů, projektové dny, při kterých spolupracují
všichni ţáci – nejen v rámci tříd, ale ţáci niţších ročníků s ţáky staršími, či ţáci intaktní
s ţáky s postiţením. V loňském školním roce to byla akce „Týden pro inkluzi“, projektový
den Cyril a Metoděj, projektový den Antonín Dvořák a další. Uspořádali jsme také akce,
kterých se účastní rodiče – např. projektový den řemesel „Jak se co dělá“, soutěţní odpoledne
pro ţáky, předškoláky a jejich rodiče Spaní ve školní druţině.
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Ing. Alena Suchopárová
ředitelka školy

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 byla schválena Školskou radou při Základní škole
Kamýk nad Vltavou, okres Příbram dne …………………
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