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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název: Základní škola Kladno, Moskevská 2929 

IZO: 102102856 

IČO: 48704148 

DIČ: CZ48704148 

Sídlo: Moskevská 2929, 27204 Kladno 

Zřizovatel: Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 27252 
Kladno   

IČO: 00234516 

Součásti:     Název Kapacita     IZO 

 Základní škola 610 žáků 10210285 

 Školní družina 150 žáků 113200293 

 Školní klub 125 žáků 150069260 

 Školní jídelna 540 jídel 102686343 

Kontakt: Telefon: 312 261 500 

 Mobilní telefon: 728 589 873 

 Tel. ředitelka: 312 262 100 

601 556 354 

 Fax: 312 262 053 

 E-mail: info@5zskladno.cz 

 Web: www.5zskladno.cz 

Vedení školy: Mgr. Hana Vocelková  ředitelka  

 Mgr. Blanka Vidunová zástupkyně ředitelky 
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Školská rada 

V tomto školním roce vypršelo tříleté období Rady školy, v listopadu tedy 

proběhly nové volby. Volili se dva zástupci z řad učitelů, rodičů a zástupce 

zřizovatele. Nově zvolení členové budou pracovat v radě následující tři 

roky.  

Do listopadu 2017 bude Rada školy pracovat v tomto složení: 

Ing. Přemysl Mužík zástupce Magistrátu města Kladna  

Mgr. Hana Větrovcová zástupce Magistrátu města Kladna 

Vendula Hrabětová zástupce rodičů – zákonných zástupců žáků 

Ing. Hana Pšeničková zástupce rodičů – zákonných zástupců žáků   

Mgr. Pavla Markupová zástupce školy 

Mgr. Jaromíra Vránová zástupce školy 

 

Rada školy se sešla ve školním roce 2014/2015 třikrát - v září, v listopadu a 

v dubnu. Zástupci města i rodičů byli pravidelně seznamováni 

s organizačními záležitostmi ve škole, s úspěchy žáků i jejich prospěchem a 

chováním, s probíhajícími granty, se změnami v personálním obsazení 

učitelského sboru i se všemi dokumenty, které jim byly poskytnuty 

k prostudování. 
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II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, v právních vztazích 

vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 

 

Při práci v družině 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Vyučování v naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Noty, 

míče, ke všemu tu máme klíče.“ Zřizujeme třídy  nebo skupiny žáků se 

zaměřením na hudební výchovu (v 1. až 9. ročníku) a na 2. stupni také třídy 

se zaměřením na tělesnou výchovu – atletiku. Jednou za pět let také 

otevíráme třídu se sportovním zaměřením na prvním stupni –  nabízíme 

žákům této třídy nepovinný předmět Sportovní výchova. Našim cílem je 

vzdělávat děti v duchu kulturních hodnot a zdravého životního stylu.  
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Naše škola má v devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První 

stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň  šestým až 

devátým ročníkem. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. 

Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet 

skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru 

vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví. 

Dle potřeby škola nabízí pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny, 

ve kterých zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. 

Pro integrované žáky je  zpracován individuální plán, podle kterého s žáky 

pracuje pověřený učitel. Žáci pracovali ve skupinách vytvořených podle věku 

a rozsahu postižení. 

V rozsahu  stanoveném  vládou  se  žákům  bezplatně poskytují učebnice  a  

učební  texty.  

I ve školním roce 2014/2015 škola organizovala pro žáky zájmové útvary; 

poskytovala své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti 

zájmových organizací dětí a mládeže. Podrobný přehled zájmových útvarů je 

uveden dále. 

Během školního roku je organizováno také velké množství akcí, jejich 

uskutečnění a program je schvalován ředitelkou školy. Přehledy akcí jsou 

uvedeny v dalších částech výroční zprávy v tematickém sledu.  

 

PEDAGOGICKÁ RADA 

Ředitelka  školy sestavuje Pedagogickou  radu  jako svůj poradní orgán. 

Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. 
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Ředitelka  školy vydává  po projednání  s pracovníky  školy a se souhlasem  

Pedagogické rady  řád školy a klasifikační řád,  schvaluje řády  odborných 

pracoven, tělocvičny a haly. 

 

III. ŠKOLNÍ DRUŽINA, JÍDELNA, KNIHOVNA 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

… celoroční hry, kroužky a spolupráce se staršími spolužáky 

V letošním školním roce měla naše školní družina pět oddělení a k 30. 6. 

2015 bylo přihlášeno 144 žáků. Při ŠD působily dva zájmové kroužky: 

„Dovedné ruce“ pod vedením vychovatelky Evy Marouškové a „Keramicko-

výtvarný“ pod vedením vychovatelky Jany Humlové. Celkem bylo do kroužků 

zapsáno 39 žáků ŠD.  

Po celý školní rok probíhaly ve všech odděleních ŠD celoroční hry na různá 

témata, například „Bobříci snažílci“, „Cesta kolem světa“ a „Z pohádky do 

pohádky“. Mimo tyto hry se žáci zapojili do pracovně-výtvarných aktivit 

tématicky propojených s tradicemi Vánoc (Betlém pro výzdobu školy), 

Velikonoc (zdobení kraslic) atd.  

� 16. 12. 2014 proběhla společná akce s žáky dějepisného semináře paní 

učitelky Mgr. Ilony Sládkové – „Adventní zvyky“. 17. 12. 2014 nás již 

tradičně navštívil kouzelník pan Marek a děti se tak rozloučily se 

starým rokem. 

� Od 30. 1. 2015 jsme se připravovali na výstavu prací žáků školních 

družin v Lidicích.  

� 3. 3. 2015 se ve školní hale uskutečnil celodružinový karneval. Děti 

tuto změnu od běžného programu uvítaly. 
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� 21. 4. 2015 se v pergole školy žáci školní družiny seznámili 

s projektem žáků dějepisného semináře „Středověk“. Žáci školní 

družiny se také zapojili do příprav na tuto akci a ve skupinách 

tvořených napříč odděleními ŠD vymýšleli jméno skupiny a malovali 

vlastní erby. Samotná akce proběhla 26. 5. 2015 v okolí školy a její 

slavnostní vyhodnocení proběhlo 2. 6. 2015 opět v pergole školy. Děti 

se seznámily s životem ve středověku a měly možnost si vyzkoušet i 

některé pohybové dovednosti. 

� Žáci keramického kroužku vystavovali svá drobná umělecká dílka na 

výstavě dětské keramiky Labyrintu SVČVS Kladno ve dnech 17. 4. – 

18. 4. 2015. Za zapůjčené výrobky jsme obdrželi písemné poděkování. 

� Africké odpoledne ve školní družině - Hned po obědě si po vyprávění 

o afrických kmenech a za zvuku africké hudby děti namalovaly masky 

náčelníků těchto kmenů. 

� Od 14. 5. 2015 do 29. 5.2015 jsme vystavovali již zmíněné práce 

v Památníku Lidice na mezinárodní výstavě zájmových zařízení 

s názvem „Zájmové činnosti ve ŠD“. Výstava měla celkově kladné 

ohlasy. 

Na závěr školního roku 2014/2015 proběhlo v každém oddělení školní 

družiny vyhodnocení jejich celoroční hry a nejúspěšnější žáci dostali drobné 

odměny. 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

… obědy i svačiny, obědy pro děti ze sociálně slabých rodin, 

zdravá výživa 

Školní jídelna připravila ve školním roce 2014/2015  90 051 obědů,   

4 670 svačin a 262 snídaní. 
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Strávníci si mohli vybrat  k obědu  ze tří druhů jídel. Výdej svačin probíhal 

o velkou přestávku v jídelně školy, strávníci měli ke svačinám i nápoj.  

Vedoucí školní jídelny za pomoci vedení školy zajistila pro naše sociálně 

slabé žáky bezplatné stravování, které poskytuje společnost Women for 

Women. Celkem tak pět žáků, kteří by jinak na obědy nemohli chodit, 

dostávají stravu zdarma. 

 

� V září jídelnu navštívila delegace starostů z jiných měst. Kuchařky 

pro ně připravily oběd. Starostové ocenili kvalitu jídla a velký výběr 

nápojů. 

� Od září se jídelna připravovala na nový zákon o alergenech, připravila 

osvětu pro rodiče a strávníky a začala v jídelníčcích vyznačovat 

alergeny.   

� Jídelna pokračuje ve spolupráci s profesionálními kuchaři. V lednu 

k nám do školní kuchyně přijel šéfkuchař Jan Slavík od firmy Dr. 

Oetker,  který za pomoci našich kuchařek připravil pro strávníky 

nové pokrmy. 

� V červnu jídelna již tradičně vařila pro pěvecké sbory několika měst 

k příležitosti jejich vystoupení Lidice 2015. 

� V srpnu jídelna zajišťovala stravování pro soustředění sportovců. 

 Jídelna je i nadále členem organizace Společnost pro výživu, která se 

zabývá stravováním ve školních jídelnách a zdravou výživou, kde také 

získáváme nové informace v oblasti výživy. 

 

JÍDELNÍ AUTOMATY 

…. změna nabízeného sortimentu 

Podnětem k zamyšlení nad složením nabízených potravin v automatech byl 

v minulém školním roce dotaz rodičů, který se týkal automatu na teplé 
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nápoje, konkrétně prodeje kávy ve škole. Rozhodli jsme se upravit složení 

sortimentu nabízeného ve škole. 

Vodítkem nám byl víceméně zdravý selský rozum, dále rady vedoucí školní 

jídelny a také maminky naší žákyně, vystudované výživové odbornice. 

Vypověděli jsme smlouvy s provozovateli automatů na colové nápoje a 

cukrovinky. Další smluvní partnery jsme požádali o změnu sortimentu. 

Omezili jsme slazené  a energeticky vydatné nápoje, cukrovinky, čokoládové 

tyčinky.  

Úprava složení jídelních automatů stále probíhá. Není však jednoduché 

zdravý sortiment do automatu objednat. Např. cereální tyčinky často 

obsahují nezdravé tuky, různé  polevy nebo umělá sladidla. Bagety, které 

nám byly nabízeny, jsou plněny majonézou nebo tatarskou omáčkou místo 

másla a množství požadované zeleniny je minimální. Nad složením sortimentu 

stále diskutujeme. 

Ve škole jsme ponechali automat, který nabízí mléčné výrobky mlékárny 

Kunín (www.happysnack. cz – automaty na zdravou výživu ) a funguje na 

karty, které si žáci zakoupí ve školní jídelně.  

Dále v rámci  projektu Ovoce do škol dostávají naši žáci I. stupně čerstvé 

ovoce – jablka, hrušky, pomeranče, ovocné saláty.  

 

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

… zájem především z řad žáků prvního stupně 

Školní knihovna zahrnuje převážně beletrii a odbornou literaturu jak pro 

žáky, tak i pro pedagogy, a to k prezenčním i absenčním vypůjčkám. V 

loňském roce se uskutečnilo 258 výpůjček. Zájem byl především o dětské 

knihy určené žákům 1. stupně, případně o doporučenou literaturu či knihy 
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pro volný čas. V souvislosti s dostupností informací na internetu klesl počet 

výpůjček encyklopedického charakteru. Knižní fond nyní obsahuje 5287 

jednotek. Nejčastěji slouží pro doplnění mimočítankové četby žáků prvního 

i druhého stupně, byl využit i pro získání informací pro tvorbu referátů do 

výuky. V loňském roce bylo nově zakoupeno 55 knih. Jednalo se o soubory 

testových otázek k přijímacím zkouškám z českého jazyka a beletrii (K. 

Poláček – Bylo nás pět) – v celkové hodnotě 5384 kč. V prostoru školní 

knihovny je k dispozici počítač s přístupem na internet, interaktivní tabule, 

datový projektor, DVD a video. 

 

Dílna čtení 

 

Dílna čtení 

V rámci projektu Dílna čtení přečetla třída 5.B s žáky 2.B v prvním pololetí 

a s dětmi 2.A v druhém pololetí knihu. Druháci si mohli vybrat knížku, 

kterou chtěli a jednu hodinu týdně pracovali se staršími spolužáky ve dvojici 

popřípadě trojici s touto knihou. Děti se ke společnému čtení ve dvojicích 

scházely jednu hodinu týdně. Starší žáci si připravovali otázky ke čtení, 

kvízy, tajenky a využívali i čtení s předvídáním. Dílna čtení probíhala od 
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října do června současně v obou třídách a jejím výstupem byla společná 

prezentace přečtené knihy.    

 

 

IV. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ ŠKOLY 

Učební plány, podle kterých probíhala výuka: 

Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání - Noty, míče, ke 
všemu tu máme klíče – č.j. 463/2014 
platný ode dne 1. 9. 2014 
 
Učební plán 1.stupeň         A, C třídy 
vyučovací 
předmět zkratka 1. 2. 3. 4. 5. minimum disponibilní 
Čj a 
literatura Čj 7 8 8 8 8 35 4 

Anglický jazyk Aj     3 3 3 9   

Matematika  M 4 4 5 5 4 20 2  

Informatika  Inf         1 1   

Prvouka  Prv 2 2 2   6   

Vlastivěda Vl    2 2 4  

Přírodověda P    1 1 2  
Hudební 
výchova Hv 1 1 1 1 1 3 
Výtvarná 
výchova Vv 2 2 2 2 2 12   
Tělesná 
výchova Tv 3 3 3 3 3 10 5 

Svět práce Sp 1 1 1 1 1 5   

                  

celkem hodin   20 21 25 26 26 104 14 
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Učební plán 1. 
stupeň 

       B třídy 
hudební  

vyučovací 
předmět 

zkratka 1. 2. 3. 4. 5. minimum disponibiln
í 

Čj a literatura Čj 7 8 8 8 8 35 4 
Anglický jazyk Aj   3 3 3 9  
Matematika  M 4 4 5 5 4 20 2 
Informatika Inf     1 1  
Prvouka Prv 2 2 2   6  
Vlastivěda Vl    2 2 4  
Přírodověda P    1 1 2  
Hudební výchova Hv 3 3 3 3 3 12 8 
Výtvarná 
výchova 

Vv 1 1 1 1 1   

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 10  
Svět práce Sp 1 1 1 1 1 5  

          
Celkem  
hodin   

  20 21 25 26 26 104 14 

 
 
 
    
Učební plán 2. stupeň         A třídy 
vyučovací 
předmět zkratka 6. 7. 8. 9.   minimum 

disponibil
ní 

Čj a 
literatura Čj 5 4 5 4   15 3 
Anglický jazyk Aj 3 3 3 3   12   
Matematika a 
aplikace M 4 5 5 5   15 4 
Inf. a 
kom.technolog
ie Inf 1         1   
Finanční 
gramotnost Fg    1   1 
Fyzika Fy 1 2 2 2     
Chemie Ch     2 2     
Přírodopis Př 1 2 2 1     
Zeměpis Z 2 1 1 2   21 2 
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Dějepis D 2 2 2 1    
Výchova k 
občanství Vo 1 1 1 1   11   
Hudební 
výchova Hv 1 1 1 1     
Výtvarná 
výchova Vv 2 2 1 1   10   
Výchova ke 
zdraví Vz 1    1     
Tělesná 
výchova Tv 2 2 2 2   10  1 

Svět práce 
 
Sp 1 1 1    3  

Volitelné 
předměty  2 2 2 2     8 
Druhý cizí 
jazyk  

Nj, Rj, 
FJ   2 2 2     6 

celkem hodin   29 30 32 31   98 24 
          
          
Volitelné předměty:a jejich zkratky 
Sportovní výchova - Sv, Výtvarná dílna - Vd, Matematický 
seminář – Ms, Dějepisný seminář - Ds    
 
 
        
Učební plán 2. 
stupeň 

       B třídy 
hudební 

vyučovací předmět zkratka 6. 7. 8. 9.  minimum disponibilní 
Čj a literatura Čj 5 4 5 4  15 3 
Anglický jazyk  Aj  3 3 3 3  12  
Druhý cizí jazyk  Nj, Rj, 

FJ 
 2 2 2   6 

Matematika a 
aplikace 

M 4 5 4 5  15 3 

Inf. a 
kom.technologie 

Inf 1     1  

Finanční gramotnost Fg    1   1 
Fyzika  Fy 1 2 2 2  21 
Chemie  Ch   2 2   
Přírodopis  Př 1 2 2 1   

2 
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Zeměpis  Z 2 1 1 2   
Dějepis  D 2 2 2 1  11  
Výchova k občanství Vo 1 1 1 1    
Hudební výchova Hv 3 3 4 3  10 9 
Výtvarná výchova Vv 2 2 1 1    
Výchova ke zdraví Vz 1   1  10  
Tělesná výchova Tv 2 2 2 2    
Svět 
práce 

 Sp 1 1 1   3  

         
celkem 
hodin 

  29 30 32 31  98 24 

 
 
 
 
 
 
 
Učební plán 
2.stupeň 

       C třídy 
sportovní 

vyučovací předmět zkratka 6. 7. 8. 9.  minimum disponibilní 

Čj a literatura Čj 5 4 5 4  15 3 
Anglický jazyk  Aj 3 3 3 3  12  
Druhý cizí jazyk  Nj, Rj, 

FJ 
 2 2 2   6 

Matematika a 
aplikace 

M 4 5 4 5  15 3 

Inf. a 
kom.technologie 

Inf 1     1  

Finanční gramotnost Fg    1   1 
Fyzika  Fy 1 2 2 2  21  
Chemie  Ch   2 2    
Přírodopis  Př 1 2 2 1    
Zeměpis  Z 2 1 1 2   2 
Dějepis  D 2 2 2 1  11  
Výchova k občanství Vo 1 1 1 1    
Hudební výchova Hv 1 1 1 1  10  
Výtvarná výchova Vv 2 2 1 1    
Výchova ke zdraví Vz 1   1  10  
Tělesná výchova Tv 4 4 5 4   9 
Svět  Sp 1 1 1   3  
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práce 
         
celkem 
hodin 

  29 30 32 31  98 24 

 
 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

1, Třídy A – bez zájmového zaměření, již v 6. ročníku nastupují volitelné 

předměty  dle možností školy ( Ds, Ms, Vd, Sv) 

2, Třídy B – se zaměřením  na hudební výchovu - od 1. ročníku se navyšuje 

počet  hodin hudební výchovy na 3 týdně  a v 8. ročníku na 4 hodiny týdně. 

3, Třídy C – se sportovním zaměřením, od  6. ročníku se navyšuje počet 

hodin Tv na 4 hodiny týdně, v 8. ročníku na 5 hodin týdně. Pro zvýšení počtu 

hodin tělesné výchovy se v 6. ,7. a 9. ročníku nabízí žákům nepovinný 

předmět Sportovní výchova zaměřený na plavání. 

4, Vyučovací předmět Informatika  v 5. a 6. ročníku zahrnuje základy práce 

s počítačem povinně pro všechny žáky.  

5, První cizí jazyk – první cizí jazyk se  podle našeho školního vzdělávacího 

programu učí jazyk anglický. 

 

Volná disponibilní dotace na I. stupni je plně využita  pro povinné předměty. 

Na II. Stupni z 18 disponibilních hodin  jsou  4 využity  na navýšení dotace 

v povinné části (2 hodiny na český jazyk a literaturu a 2 na matematiku, 

popř. 3 v 8. A), dalších 6 je využito pro další cizí jazyk od 7. ročníku,  a 8 

hodin na další volitelné předměty, popř. Tv, Hv (viz výše). 

Dle zájmů žáků a možností školy jsou žákům nabízeny různé volitelné 

předměty ve třídě A (ve třídách B a C nejsou volitelné předměty z důvodu 

zaměření tříd). 
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Na škole nemáme v ŠVP samostatný předmět Volba povolání, ale touto 

problematikou se zabýváme v osmém ročníku v předmětech Svět práce  a 

v devátém ročníku v předmětu Výchova k občanství.  

 

 

Výtvarná výchova 

 

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
Ve školním  roce 2014/2015 měli žáci 6. až  9. ročníků možnost vybírat 

z těchto volitelných předmětů: 

Volitelné předměty   

Název třídy vyučující 
Sportovní výchova 6.A Povondrová, Štefl 
Výtvarná dílna  6.A Kohoutková 
Dějepisný seminář 7.A Sládková 
Sportovní výchova 7.A Povondrová, Štefl 
Sportovní výchova 8.A Fritsch 
Sportovní výchova 9.A Povondrová, Štefl 
Výtvarná dílna  9.A Kohoutková 
Výtvarná dílna  9.B Sobolíková 

Ve školním roce 2014/2015 měli žáci možnost vybírat z těchto nepovinných 

předmětů: 
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Nepovinné předměty   

Název třídy vyučující 
Sborový zpěv Velké 
Sluníčko 6.-9.B Moučková 
Sborový zpěv Malé 
Sluníčko 4.-5.B Moučková 
Sbor fléten 6.-9.B Tatar 
Sportovní výchova 1.C Rájková 
Sportovní výchova 6.C Rájková 
Sportovní výchova 7.C Čuříková 
Sportovní výchova  9.C Fritsch 
Communication 8. a 9. tř. Kučerová L. 

 

 

Skupiny pro integrované 
žáky:   
název třídy vyučující 
Integrovaní žáci I. 1. - 3. třída Černá 

Integrovaní žáci II. 4. - 5. třída Žilková 

Integrovaní žáci III. II. Stupeň Sládková 

 

V. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Stav personální situace na škole je uveden k 30. 6. 2015. 
 

Mgr. Hana Vocelková – ředitelka, vyučuje  M 

Mgr. Blanka Vidunová – zástupkyně ředitelky,  vyučuje   Vo, Fj, Fg           

 

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

  1.stupeň vyučuje  
1. Čermáková Martina, Bc. 1.st. 
2. Černá Simona, Mgr. 1.st. 
3. Fořtová Martina  1.st. 
4. Kottnerová Ilona, Mgr. 1.st. 
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5. Kučerová Kateřina 1.st. 
6. Nováková Dita, Mgr. 1.st. 
7. Perglerová Jitka, Mgr. 1.st 
8. Šandová Alena 1.st. 
9. Vránová Jaromíra 1.st. 
10. Zdychová Ilona 1.st. 
11. Žilková Eva 1.st. 
 
  2. stupeň   
1. Abertová Eva, Ing. Fy-Př 
2. Bártlová Karolína, Bc. HV 
3. Čermáková Michaela, Mgr. M-Ch, MS 
4. Černá Pavlína Aj 
5. Čuříková Alena, Mgr. Tv, Aj 
6. Diviš Michaela, Mgr. Aj 
7. Domonkošová Šárka, Mgr. Př-Tv –Sv 
8. Fritsch Robert, Mgr. Tv-Ze-In-Sv 
9. Havránková Iva, Mgr. Aj 
10. Horáková Jaroslava, Mgr. Čj 
11. Jágrová Alena, Mgr. Čj - Vo 
12. Kotvová Jana, Mgr. M 
13. Kohoutková Šárka, Mgr. D – VV- Sp 
14. Kučerová Lenka, Mgr. Aj 
15. Malá Zuzana, Mgr. Rj 
16. Markupová Pavla, Mgr. Nj -  Př –Vo – 1.st. 
17. Mateová Lenka, Mgr. M - In 
18. Míšková Věra Aj - Šj 
19. Moučková Eva, Mgr. Hv 
20. Nešvera Jakub, Mgr. D – Z - Sp 
21. Povondrová Veronika, Mgr. Tv – Sp – Sv - Vzd 
22. Rájková Romana, Mgr. Tv – Sv - Z 
23. Sládková Ilona, Mgr. Čj – D - Ds 
24. Sobolíková Václava, Mgr. Vv – Rj - Aj 
25. Štefl Karel, Bc. Tv –Sp –Sv –Vzd- ped. asistence 
26. Tatar Ivan, DiS Hv- flétny 

V roce 2014/2015 byla na mateřské dovolené vyučující:  

Martina Bartušková, Mgr. 
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 Školní družina  

1. Humlová Jana  Vychovatelka-vedoucí ŠD 

2. Prokopová Miroslava vychovatelka 

3. Maroušková Eva vychovatelka 

4. Rudovská Nad. vychovatelka 

5. Chabrová Marta vychovatelka 

 

 Asistenti pedagoga  

1. Chabrová Marta Asistentka pedagoga v 2.A a 6.B 

2. Štefl Karel Asistent pedagoga  v 5.A  

(od 1. 3. 2015) 

 

 

CELKOVÝ PŘEHLED POČTU ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

Pracovníků celkem 

(fyzické osoby, dohody o 

pracovní činnosti, školní klub, 

hospodářská činnost) SPP 

57 

 

6 51 žen 

Pedagogičtí pracovníci celkem 42 4 učitelé 

( z toho: 
1 asistent 
pedagoga) 

33 učitelek  

5 vychovatelek 

(z toho:  
1 asistentka 
pedagoga) 

THP + admin. pracovnice 1   

Pokladní: 1   

Uklízečky  5   
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Školník 1   

Kuchařky ve ŠJ včetně vedoucí 6   

Správce haly 1   

VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

V následující tabulce jsou uvedeny kurzy a školení, která absolvovali 

jednotliví učitelé během školního roku. Učitelé školy jsou velmi aktivní při 

výběru kurzů a vedení školy jejich další vzdělávání podporuje. 

      jméno datum konání organizace druh 
I. pololetí    
Kohoutková 
Šárka 28.8.2014 Člověk v tísni o.p.s. 

Jak využívat audiovizuální 
materiály ve výuce 

Kučerová Lenka 9. 9.  DZS školení Erasmus+ 
Vocelková Hana 9.9. DZS školení granty  Erasmus+ 
Vocelková Hana 10.9. KÚ Střed. kraje seminář ukončení projektů 
Vidunová Blanka 12. 9.  Praha VISK Výroční zpráva školy 
Abertová Eva 24.9. ZŠ Tusarova konference Pasco 
Čermáková 
Michaela 24.9. ZŠ Tusarova konference Pasco 
Vocelková Hana 6. 10.  Praha Pontech Učíme digitálně 

Vocelková Hana 8. 10. 
 
Praha VISK 

Matematika podle 
Hejného 

Míšková Věra 12. 11.  HZS Kladno 
Ochrane člověka za 

mimořádných událostí 
Vocelková Hana říjen-prosinec Praha VISK ( Erasmus +) kurz Aj 

Šandová Alena říjen-prosinec Praha VISK (Erasmus +) kurz Aj 
Sobolíková 
Václava říjen-prosinec 

Praha VISK ( Erasmus +) 
kurz Aj 

Čermáková 
Michaela 31.10. Descartes v.o.s.  seminář Chemie je život 

Vidunová Blanka říjen-prosinec 
Jazyková škola h.města Prahy 

(Erasmus +) kurz Fj 
Markupová Pavla 13. 11.  CEDU Praha Žákovský parlament 
Povondrová 
Veronika 27. 11.  Praha NIDV Zdravý životní styl 

Černá Simona 4.12. Vzdělávací institut SK 
seminář Hv - Ten vánoční 

čas 

Vidunová Blanka 9.12. Praha NIDV 
školení vzdělávání 

metodou CLIL 

Kučerová Lenka říjen-prosinec 
PROGRESS Language 
Institute (Erasmus +) jazykový kurz Španělština 

Kučerová Lenka říjen-prosinec PROGRESS Language jazykový kurz Aj 
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Institute (Erasmus +) 

Markupová Pavla říjen-prosinec 
PROGRESS Language 
Institute (Erasmus +) jazykový kurz Nj 

II. pololetí    
Mateová Lenka 28.1. Praha NIDV seminář pro vých. poradce 

Mateová Lenka 18. 2. PPP Kladno 
Rodina a škola ve 

vzájemné interakci 
Sobolíková Václ. 26.2. Praha NIDV školení CLIL 

Žilková Eva 17.3. Poslanecká sněmovna 
seminář žákovský 

parlament 
Havránková Iva 19.3.-21.3. ACERT konference DVPP 

Abertová Eva 16.4.-17-4. ČEZ 
24. setkání Klubu světa 

energie 

Čermáková Mich. 16.4.-17.4. ČEZ 
24. setkání Klubu světa 

energie 
Vidunová Blanka 22.4. Praha ČŠI setk ČŠI 
Vocelková Hana 24.4.  Praha ČŠI ŠVP v Inspis.SVP 
Vidunová Blanka 6. 5.  Praha VISK školení Aktivní útočník 

Vidunová Blanka leden-červen 
Jazyková škola h.města Prahy 

(Erasmus +) kurz Fj 

Kučerová Lenka leden- duben 
PROGRESS Language 
Institute (Erasmus +) jazykový kurz Špan 

Kučerová Lenka leden- duben 
PROGRESS Language 
Institute (Erasmus +) jazykový kurz Aj 

Markupová Pavla leden- duben 
PROGRESS Language 
Institute (Erasmus +) jazykový kurz Nj 

Kučerová Lenka 4. 6.  Praha 
Seminář k závěrečné 

části Comeniu 
Vidunová Blanka 8. 6.  Partners Czech Praha Nový občanský zákoník 

Žilková Eva 9. 6.   
Systémová podpora 

inkluzivního vzdělávání 
Vocelková Hana  19.6 Praha Pontech Učíme  digitálně 
    
Vocelková Hana  leden-červen Praha VISK ( Erasmus +) kurz AJ 
Šandová Alena leden-červen Praha VISK (Erasmus +) kurz AJ 
Sobolíková Václ. leden-červen Praha VISK ( Erasmus +) kurz AJ 

Vidunová Blanka 19.7.-1.8. 
FRANCE LANGUE 
BORDEAUX Francie zahraniční jazykový kurz 

Kučerová Lenka 26.7.-8.8. BELL Velká Británie zahraniční jazykový kurz 

Kučerová Lenka 21.6.-4.7. 
ESCUELA MONTALBÁN 
Španělsko zahraniční jazykový kurz 

Markupová Pavla 5.7.-18.7. 
Jazyky v zahraničí s.r.o. 
Německo zahraniční jazykový kurz 

Vocelková Hana  22.6.-3.7. 
Jazyky v zahraničí s.r.o. 
Velká Británie zahraniční jazykový kurz 

Šandová Alena 2.-15.8. 
ACADEMY OF ENGLISH 
Velká Británie zahraniční jazykový kurz 

Sobolíková Václ. 2.-15.8. 
ACADEMY OF ENGLISH 
Velká Britániie zahraniční jazykový kurz 
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ŠKOLENÍ V RÁMCI PROJEKTU 

V rámci projektu Učíme digitálně se většina pedagogického sboru proškolila  

pro využití tabletů  ve výuce. Školení se uskutečnilo celkem pětkrát v době 

od ledna do května 2015. 

 

VII. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE A POČTU ŽÁKŮ 

 
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

Zápis do prvních tříd se konal 23. a 24. 1. 2014. Při zápisech jsme v letošním 

školním roce opět použili systém elektronického přihlášení k zápisu na 

určitý časový termín. Omezili jsme tak dobu, kterou rodiče a děti stráví 

čekáním před samotným zápisem. Náš záměr se nám opět vydařil, zápis 

proběhl hladce. Při organizaci zápisu nám pomáhali vybraní žáci II. stupně – 

členové žákovského parlamentu. 

K zápisu přišlo 83 dětí (z toho 8 dětí po odkladu). 

Do prvních tříd roku 2015/2016 nastoupilo 54 žáků, z toho 8 žáků 

s odkladem.  

  Žáků Dívky 

Nově přijatí do 1. ročníku 54 32 
  nar.  1.9.2009 a později 0 0 
  nar.  1.9.2008-31.8.2009 44 29 
  nar. 31.8.2008 a dříve 10 3 
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Budoucí prvňáček 

 

ŠKOLA NANEČISTO 
Stejně jako v loňském školním roce jsme zorganizovali přípravnou školičku 

pro naše budoucí žáčky. Během pěti setkání v období měsíce dubna a května 

mohli přihlášení předškoláci poznat prostředí školy dříve než 1. září a ověřit 

si zábavnou formou jejich školní připravenost. Program a činnosti pro ně 

připravily paní učitelky Mgr. Eva Žilková a Bc. Martina Čermáková.  O 

Školičku nanečisto byl velký zájem, rodiče ji hodnotili velice kladně. 

 

POČTY ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH 
Stav k 30. 6. 2015 

  Tříd Počet Dívky 

CELKEM 23 572 308 

1. ročník 3 61 27 

2. ročník 2 54 30 

3. ročník 2 58 31 
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4. ročník 2 59 37 

5. ročník 2 54 28 

6. ročník 3 85 55 

7. ročník 3 70 40 

8. ročník 3 73 32 

9. ročník 3 58 28 

 

 

VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A 

UMÍSTĚNÍ VYSTUPUJÍCÍCH ŽÁKŮ 

V níže uvedených tabulkách uvádíme stručný přehled umístění vystupujících 

žáků a přehlednou klasifikaci žáků školy za první a druhé pololetí školního 

roku 2014/2015. K představě o výsledcích vzdělávání přispívají také 

výsledky testování žáků. Celoplošné testování žáků pátých a devátých tříd 

bylo zrušeno. Byli jsme však Českou školní inspekcí zařazeni do testování 

přírodovědných a společenskovědních předmětů INSPIS. Testovali se žáci 

devátých tříd a výsledky v souhrnu uvádíme níže. V letošním školním roce 

jsme tedy další testování v systému NIQES, které jsme prováděli 

v minulých letech, neorganizovali. 

Dalším z ukazatelů výsledků vzdělávání jsou také úspěchy žáků v různých 

vědomostních i dovednostních soutěžích, ty uvádíme v části věnované 

prezentaci školy na veřejnosti. 
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UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD ROKU 2014/15 
 

Umístění podle typu SŠ 
      
  9.A 9.B 9.C celkem 
Gymnázium   5 4 6 15 
SOŠ 8 15 9 32 
SOU-MT 1 1 0 2 
SOU - VL 5 2 1 8 
Neumístěn/a 0 1 0 1 
 

Umíst ění podle typu SŠ
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 9.A 9.B 9.C celkem 
Okres Kladno         
Gymnázium Kladno E. Beneše 2 3 1 6 
Sportovní gymnázium  2 1 5 8 
Gymnázium Slaný 1 0 0 1 
SOŚ a SOU Dubská 2 0 0 2 
SOŠ a SOU nám.E. Beneše 5 3 0 8 
SOŠ a SOU u Hvězdy 1 1 0 2 
SPŠ J. Palacha 3 4 2 9 
SPŠS a OA C.Boudy 1 1 2 4 
1. KŠPA 1 0 2 3 
Střední zdravotnická škola 0 2 1 3 
Okres Rakovník         
SOU Nové Strašecí 0 1 1 2 
Okres Beroun         
Střední pedag.škola Beroun 0 1 0 1 
Praha         
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Střední pedag.škola Praha 6 0 1 0 1 
SŠ Knižní kultury Praha 3 0 1 0 1 
SŠ technická Praha 4 0 0 1 1 
SPŠ Grafická Praha 1 0 0 1 1 
OA Praha 6 0 1 0 1 
SŠ hotelnictví Praha 6 1 1 0 2 
Jiné         
SOŠ multimed.studií Poděbrady 0 1 0 1 
Neumístěn/a 0 1 0 1 
 

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD A JINÝCH 

   5.A 5.B celkem 
Osmiletá gymnázia       
Gymnázium Kladno 
E.Beneše 1 2 3 
Sportovní gymnázium 
Kladno 1 1 2 
Gymnázium Slaný 1 0 1 
 8.A 7.A 
SOŠ a SOU u Hvězdy 
Kladno 1  
Střední hotelová škola 
Kladno 1  
Neumístěn/a  1 
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PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 

 

Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ 
CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P 
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        1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3 
I.A 21 11 10 20 1   145 1 1       1,02 21     
I.B 21 9 12 21     147           1,00 21     
I.C 19 14 5 19     133           1,00 19     

II.A 29 14 15 26 3   175 22 4 2     1,18 29     
II.B 25 10 15 25     157 18         1,10 25     

III.A 29 13 16 24 5   186 38 6     2 1,22 29     
III.B 29 14 15 27 2   204 27 1       1,13 29     
IV.A 30 10 20 22 8   201 43 16 1     1,30 29     
IV.B 29 12 17 23 6   203 49 9       1,26 29     
V.A 26 18 8 12 14   148 72 35 5     1,60 24 2   
V.B 28 8 20 21 7   206 58 13 3     1,33 28     

VI.A 30 12 18 6 24   224 119 88 19     1,78 29 1   
VI.B 27 3 24 23 4   277 88 11 1   1 1,30 27     
VI.C 28 15 13 8 20   227 108 54 2   1 1,57 28     

VII.A 25 12 13 10 13 2 196 73 59 16 6   1,75 25     
VII.B 24 7 17 7 17   181 83 38 10     1,61 24     
VII.C 21 11 10 7 14   158 80 34 1     1,55 21     

VIII.A 25 16 9 4 17 4 120 112 91 31 5   2,14 24     
VIII.B 24 8 16 7 17   155 123 44 14     1,75 24     
VIII.C 24 17 7 4 20   141 127 61 7     1,80 24     
IX.A 19 12 7 4 14 1 153 65 65 36   2 1,96 19     
IX.B 23 8 15 6 17   153 113 77 15     1,87 23     
IX.C 16 10 6 5 11   96 78 51 15     1,94 16     
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PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA DRUHÉ POLOLETÍ 

 

Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ 
CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P 

T
ří
da

 

Ce
lk
em

 

Ch
la
pc

i 

D
ív
ky

 

Vy
zn

am
en

án
í 

Pr
os

pě
li 

N
ep

ro
sp

ěl
i 

Vý
bo

rn
ý 

Ch
va

lit
eb

ný
 

D
ob

rý
 

D
os

ta
te

čn
ý 

N
ed

os
ta

te
čn

ý 

Ji
né

 h
od

no
ce

ní
 

Pr
ům

.z
ná

m
ka

 

Ve
lm

i 
do

br
é 

U
sp

ok
oj

iv
é 

N
eu

sp
ok

oj
iv
é 

        1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3 
I.A 21 11 10 21     143 4         1,03 21     
I.B 21 9 12 21     144 3         1,02 21     
I.C 19 14 5 19     133           1,00 19     

II.A 29 14 15 22 6 1 174 19 7 2 1   1,21 29     
II.B 25 10 15 22 3   156 17 2       1,12 25     

III.A 29 13 16 24 5   178 46 8       1,27 29     
III.B 29 14 15 26 2 1 189 32 3     8 1,17 28     
IV.A 30 10 20 23 7   212 35 12 2     1,25 29     
IV.B 29 12 17 22 7   194 53 13 1     1,31 29     
V.A 26 18 8 16 10   156 71 31 2     1,53 26     
V.B 28 8 20 21 7   184 83 10 3     1,40 28     

VI.A 30 12 18 9 20 1 196 141 72 40 1   1,91 29 1   
VI.B 27 3 24 19 8   258 85 18 5   1 1,37 26     
VI.C 28 15 13 15 13   248 93 45 5   1 1,51 26 2   

VII.A 25 12 13 11 12 2 195 66 62 19 6 3 1,79 25     
VII.B 24 7 17 11 13   171 98 36 6   1 1,61 24     
VII.C 21 11 10 8 13   131 105 30 7     1,68 21     

VIII.A 25 16 9 4 19 2 125 100 87 38 7 3 2,18 24     
VIII.B 24 8 16 12 12   160 116 37 12     1,72 23     
VIII.C 24 17 7 4 20   139 113 71 13     1,88 23 1   
IX.A 19 12 7 2 17   166 44 63 50     1,99 17 2   
IX.B 23 8 15 3 20   133 109 93 23     2,02 23     
IX.C 16 10 6 4 12   112 58 61 9     1,86 15   1 
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OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  - ŠKOLNÍ 

TESTOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM EL. SYSTÉMU Inspis.SET 

 

V minulých letech organizované povinné celoplošné testování  bylo zrušeno. 

Byli jsme však vybráni pro testování společenskovědních a přírodovědných 

předmětů. Jednalo se o Výběrové ověřování výsledků žáků devátých tříd 

2015 prostřednictvím InspIS SET a proběhlo v květnu 2015. 

Testování českého jazyka, matematiky a anglického jazyka NIQES jsme 

tedy z organizačních i časových důvodů v letošním školním roce neprováděli. 

 

Cílem výběrového zjišťování rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy 

– poskytuje informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní vybrané 

požadavky minimálního standardu osvojených kompetencí. Přesto může být 

užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků třídy či školy. 

První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s 

výsledky všech testovaných žáků. Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech 

testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti 

v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala jednu pětinu možných bodů 

nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je uvedena 

hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy (jen těch bez SVP), v legendě 

grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. 

Druhý graf ukazuje, jaká část všech testovaných žáků řešila ve druhé 

polovině testu úlohy základní obtížnosti (Obtížnost 1) a jaká část úlohy 

vyšší obtížnosti (Obtížnost 2). Nad grafem je opět uvedena analogická 

informace pro žáky školy. 

 

 

 



 31 

Přírodovědný přehled 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 57 % 

 

Podíly žáků školy po rozvětvení: 

- Obtížnost 1: 86 % (30) 

- Obtížnost 2: 14 % (5) 

 

Tabulka detailních výsledků 

Tabulka souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, školy a 

všech testovaných žáků v testu a jeho jednotlivých částech. 

test obtížnost IX.A IX.B IX.C škola celkem 

Vyhodnocených testů Obtížnost 1 8 15 12 32 52690 

 Obtížnost 2 - 1 4 5 11376 

Celý test Obtížnost 1 50% 54% 49% 51% 51% 

 Obtížnost 2 - 39% 46% 45% 49% 

chemie Obtížnost 1 54% 55% 49% 53% 50% 

 Obtížnost 2 - 29% 36% 35% 46% 

biologie Obtížnost 1 49% 52% 52% 51% 53% 

 Obtížnost 2 - 43% 54% 52% 50% 

fyzika Obtížnost 1 40% 53% 43% 47% 50% 

 Obtížnost 2 - 43% 38% 39% 51% 
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Společenskovědní přehled 

Průměrná úspěšnost žáků školy: 56 % 

 

 

 

 

Podíly žáků školy po rozvětvení: 

- Obtížnost 1: 94 % (34) 

- Obtížnost 2: 6 % (2) 

 

 

Tabulka detailních výsledků 

Tabulka souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, školy a 

všech testovaných žáků v testu a jeho jednotlivých částech. 

test obtížnost IX.A IX.B IX.C škola celkem 

Vyhodnocených testů Obtížnost 1 9 17 10 36 52611 

 Obtížnost 2 1 - 1 2 10940 

Celý test Obtížnost 1 48% 52% 58% 53% 56% 

 Obtížnost 2 64% - 78% 71% 72% 

zeměpis Obtížnost 1 44% 46% 55% 48% 53% 

 Obtížnost 2 64% - 75% 69% 68% 
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dějepis Obtížnost 1 46% 60% 60% 57% 59% 

 Obtížnost 2 78% - 91% 84% 77% 

Výchova k občanství Obtížnost 1 52% 53% 60% 55% 58% 

 Obtížnost 2 54% - 71% 62% 71% 

 

 

VÝZKUM ČTENÍ A PSANÍ 

V tomto školním roce pokračoval výzkumný projekt Univerzity Karlovy 

v Praze „Výzkum čtení a psaní školáků“, kterého jsme se zúčastnili již 

v roce 2013/14. Osobními pohovory s žáky prvních  a druhých tříd měřili 

výzkumní pracovníci Univerzity Karlovy tzv. pre-gramotnostní kompetence 

dětí, které určují jejich úspěšnost  v mluvení a psaní. Výstupní zprávu 

z projektu nám poskytnou pracovníci UK škole na podzim 2015. 

 

IX. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ-

PATOLOGICKÝCH JEVŮ A VÝCHOVNÉM 

PORADENSTVÍ 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Hlavní úkolem naší školy je vychovávat děti a mládež ke zdravému životnímu 

stylu, k rozvoji jejich osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve 

škole, ale i v rodinách a celé společnosti. Získané dovednosti by měly vést 

ke snižování projevů rizikového chování u dětí všech věkových kategorií. 

Veškeré aktivity zahrnuje zpracovaná „Školní preventivní strategie – MPP“ 

naší školy, která je nedílnou součástí celé koncepce školy. 
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Prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje aktivity ve všech 

oblastech prevence: 

- drogové závislosti, alkoholismu a kouření 

- kriminality a delikvence 

- virtuálních drog 

- patologického hráčství 

- záškoláctví 

- šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování 

- xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismu 

- zdravé výživy 

- ochrana člověka za mimořádných situací 

- chování v dopravním prostředku a prostředí 

Při organizaci preventivních programů jsme využívali služeb různých 

organizací (např. MP Education, Člověk v tísni), do tvorby preventivního 

programu zasáhli také ve větší míře jednotliví třídní učitelé, kteří dle 

potřeby organizovali akce pro své žáky. 

 

 

Aktivity ve školní družině 
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PŘEHLED AKCÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 

SOUTĚŽNÍ AKCE 

O putovní pohár Městské policie Kladno 

Dne 10. 9. 2014 jsme se zúčastnili soutěže „O putovní pohár Městské policie 

Kladno“. Naši školu reprezentovali žáci 7. ročníku – V. Štíbr (7C), Š. Sýkora 

(7C), A. Klausová (7C) a M. Kronďáková (7C). Soutěž spočívala ve splnění 

dvaceti úkolů, jak vědomostních i sportovních. Umístili jsme se na krásném 

2. místě.  

 

Mladý cyklista 

Dne 12.5. 2015 na Sportovním gymnáziu Kladno proběhlo okresní kolo 

soutěže Mladý cyklista, kde jsme získali 2. místo ve starší kategorii.  

Vybraní žáci naší školy soutěžili ve čtyřech disciplínách: 

a) test z pravidel provozu  

b) praxe z jízdy dle pravidel provozu 

c) jízda zručnosti na kole 

d) zásady první pomoci: chování po nehodě, ošetření zlomenin, oděrek, 

krvácení, znehybnění končetin, resuscitace, bezvědomí 

Umístění 

I. kategorie: A. Švarcová 6C, F. Barták 6C, D. Chocholatý 6C, Š. Rájek 4B – 

díky onemocnění a absenci jednoho přihlášeného závodníka dostal náš tým 

penalizační trestné body. Žáci alespoň získali zkušenosti pro příští rok.  

II. kategorie: J. Tomešová 7B, A. Mašková 8C, M. ledvinka 8C, M, Rendla 9C 

– krásné 2. místo  
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Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků 

Dne 21. 5. 2015 na kladenském Sletišti oblastní spolek Českého červeného 

kříže pořádal u příležitosti Světového dne ČČK Okresní soutěž Hlídek 

mladých zdravotníků pro žáky I. a 2. stupně ZŠ okresu Kladno. Tento školní 

rok byla vyslána pouze hlídka II. stupně (Ježková 7A, Patera 7B, 

Hervertová 7B, Kolářová 7B, Zeithammerová 7B), která získala 9. místo 

 
 

DALŠÍ PROGRAMY A AKCE PREVENCE  
 

3. 11.  Závislostní chování – 7.B 

5. 12. Mikuláš – 9.B pro 1. stupeň 

12. a 13. 1. Kyberšikana – přednáška pro 4. třídy 

16. 1. Planeta Země – Indonésie - filmové představení   

28. 1. Hazard – preventivní program pro 8.ABC, 9.ABC 

17. 2.  Pohled do zrcadla – preventivní program o anorexii a bulimii   

7.ABC 

17. 2. Čas proměn – přednáškový program pro děvčata šestých 

tříd 

17. 2. Na startu mužnosti – preventivní program pro hochy 6. tříd 

27. 5.  Láska ano, děti ještě ne – osmý ročník 

1. 6. Den dětí – sportovní a kulturní aktivity třídních kolektivů 

15. 6.  Přednáška Městské policie Kladno na téma Dopravní výchova 

– bezpečnost na ulici – 2.A, 2.B 

 

červen 
2014 

Škola v přírodě ve Svoru – sportovní a kulturní aktivity 
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Když medvědům někdo stůně 

 

V pátek 7. 11. se naši prvňáčci jako první ve Středočeském kraji zúčastnili 

programu „První pomoc pro prvňáčky aneb Když medvědům někdo stůně“, 

který připravila Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje  a 

Zentiva Group. 

Děti se zábavnou formou dozvěděly zásady první pomoci, zachraňovaly 

pořezaného medvěda a dokonce zvládly i nepřímou masáž srdce.  

Na to, jak akce probíhá, se přijeli podívat i hejtman Středočeského kraje 

Ing. Miloš Petera,  ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského 

kraje MUDr. Martin Houdek a communication director společnosti Zentiva 

Libor Kytýr. 

 

Dalšími akcemi v rámci primární prevence bylo pokračování projektu Zdravý 

životní styl na prvním stupni, projektu Země na druhém stupni. V rámci 

hodin Přírodopisu, Výchovy k občanství a Světa práce pak proběhly besedy 

s pozvanými odborníky, např. úřadu práce, ochránci přírody nebo hasiči.  

 

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

 

PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI UČENÍ 

Základní škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou 

Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Cyrila Boudy 2943. V průběhu 

roku proběhla 4 jednání se zástupci poradny, Mgr. Jelínkem a Mgr.  

Švandovou, kdy byly kontrolovány individuální tematické plány integrovaných 

žáků, proběhly náslechy ve třídách, kde pracuje asistent pedagoga a 
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konzultace o práci s žáky integrovanými a zohledněnými. Pro vybrané žáky 

také PPP Kladno zajistila profiorientační vyšetření. 

Ve školním roce  2014/2015 bylo na 1. stupni celkem 17 integrovaných žáků, 

kteří pracovali na základě individuálních vzdělávacích plánů. Většinou se u 

nich jednalo o kombinované poruchy. 

Kromě žáků integrovaných pedagogové pracují i s žáky zohledněnými, 

v tomto školním roce jich bylo na prvním stupni celkem 12. 

Ve škole pracovali 2 asistenti pedagoga pro 3 žáky školy. Ve 2. ročníku byl 

asistent přítomen ve výuce 10 hodin týdně, v 5. ročníku 10 hodin týdně.  

Na 2. stupni bylo vzděláváno celkem 7 žáků na základě individuálního 

vzdělávacího plánu, jeden žák za pomoci asistenta pedagoga, který byl ve 

výuce přítomen 9 hodin týdně. Zohledněných žáků na druhém stupni bylo 

celkem 47. 

S integrovanými žáky pracovaly paní učitelky jednou týdně také ve 

speciálním kroužku. 

Integrovaní žáci    

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Integrovaní žáci I. 
1. - 3. 
třída 1 Černá 

Integrovaní žáci I. 
4. - 5. 
třída 1 Žilková 

Integrovaní žáci II. II. Stupeň 1 Sládková 
 

 

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY 

V průběhu školního roku proběhlo celkem 9 výchovných komisí týkající se 

žáků 1. stupně. Tři se týkaly žáků 2. ročníku a byly řešeny problémy s 

nepřipraveností na vyučování, lhaní, drobné krádeže a také 2 neomluvené 

hodiny. S rodiči žáka 3. ročníku proběhla 1 výchovná komise, kdy byly 
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řešeny pozdní příchody do výuky a nepřipravenost žáka na vyučování. Ve 

všech případech byly komise úspěšné a situace se vždy zlepšila. S rodiči 

žákyně 5. ročníku proběhlo celkem 6 výchovných komisí, kde se řešily 

problémy s pozdními příchody do výuky, nepřipraveností na vyučování, 

agrese vůči spolužákům, slovní napadání spolužáků i vyučujících, lhaní, 

nedostatečná kontrola rodiči. Ke zlepšení situace přesto nedošlo, proto o 

tomto bylo informováno oddělení sociálně-právní ochrany dětí magistrátu 

města Kladna. 

Dále proběhla jednání s rodiči 2 žáků, kdy byla řešena situace 

nestandardního chování mezi vrstevníky a situace byla nadále vyřešena ve 

spolupráci s PPP Kladno. S otcem dalšího žáka byly řešeny otázky spolupráce 

rodiny a školy a problematika domácích příprav žáka. 

Na žádost oddělení sociálně-právní ochrany dětí byly v průběhu roku 

odeslány zprávy o celkem 4 žácích. Šlo o žáky 1., 2., 3. a 5. ročníku. 

Výchovná komise řešící chování žáků 2. stupně se sešla v tomto školním roce 

k 15 jednáním. Nejčastěji bylo řešeno porušování školního řádu, nevhodné 

chování k vyučujícím, špatná pracovní morálka, vyrušování, drzé a vulgární 

projevy, nedostatečný prospěch, neplnění požadavků žáka sportovní třídy, 

podezření ze záškoláctví a napadení spolužáka. Komise doporučila udělení 

kázeňských opatření včetně snížené známky z chování, dále vyloučení ze 

sportovní třídy a podmíněné vyloučení ze sportovní třídy, jednou doporučila 

změnu kolektivu. V jednom případě by dán podnět Policii ČR k prošetření 

případu kyberšikany. 

 

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY 

Spolupráce s orgány právní ochrany dětí jako je  Sociální odbor Magistrátu 

města Kladna, OSPOD (Orgán sociálně – právní ochrany dětí) a s Policií ČR 
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probíhala na velmi dobré úrovni. V letošním roce se osvědčila i spolupráce se 

Střediskem výchovné péče Slaný, které zajistilo pro jednu třídu druhého 

stupně stmelovací program. 

 

DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

ÚP Kladno – zajištění besedy pro 9. ročník  

SPC Kladno – kontrola plnění IVP  

NÚV – Seznámení s portálem  „Infoabsolvent“ pro 8.třídy 

Firma Scio – testování 8. tříd (pro malý zájem ze strany žáků zrušeno) 

 

DALŠÍ AKTIVITY VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 

� Metodická pomoc třídním učitelům a pohovory s jednotlivými žáky 

(nevhodné chování žáků mezi sebou, zveřejňování fotografií na 

facebooku a jejich likvidace) 

� Pomoc rodičům (pohovory s rodiči a třídními učiteli o omluvených, ale 

velkých absencích  a nedostatečném prospěchu) 

� Veletrh celoživotního vzdělávání (9. ročník) 

� Schůzka s rodiči vystupujících žáků, pomoc při vyplňování formulářů, 

zajištění  rozdání a vysvětlení zápisových lístků zákonným zástupcům. 

� Telefonické konzultace s některými SŠ o vyplnění přihlášek a 

pilotnímu ověřování přijímacích zkoušek, upřesnění termínů 

přijímacích a talentových zkoušek, zajištění setkání výchovných 

poradců SŠ s rodiči. 
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X. ÚDAJE O ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, AKTIVITÁCH 

A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY 
Škola i žáci mají celou řadu aktivit (sportovní třídy, pěvecké sbory), a tak je 

velmi obtížné najít vhodný termín pro práci kroužku. I přesto se nám daří 

nabízet žákům možnost aktivního trávení volného času. 

 

Zájmové útvary    

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Sborový zpěv Berušky 1. r 2 Černá, Kučerová K. 
Sborový zpěv 
Pidisluníčko 2.-3. 2 Šandová, Vránová 
Keramicko-výtvarný 
kroužek 1. - 3. r. 1 Humlová 
Dětský aerobik 2. - 3. r. 1 Kottnerová I. 
Dovedné ruce 2. - 3. r. 1 Maroušková 
Kroužek AJ 1.r 1 Havránková 
Kroužek AJ 2.r 1 Diviš, Černá, Míšková 
Šikovné ruce 4. - 5. tř 1 Žilková 
Informatika 4. - 5. tř 1 Zdychová 
    
Kroužky spadající pod školní klub   
Cvičení z  českého 
jazyka 7.B, 8.B 1 Horáková 
Cvičení z  českého 
jazyka 9.B 1 Horáková 
Cvičení z  českého 
jazyka 9.C 1 Horáková 
Cvičení z  českého 
jazyka 8.A, 8.C 1 Jágrová 
Cvičení z  matematiky 9.A, 9.C 1 Vocelková 
Cvičení z  matematiky 9.B 1 Čermáková 
Cvičení z  matematiky 8.B 1 Mateová 
Cvičení z  matematiky 7.A 1 Čermáková 
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Hospodářská činnost    
Předškolní přípravný 
sbor přdšk. 1 Kučerová K. 
Minibasketbal  I. st. 2 Fritsch 
    
    

 

DALŠÍ ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, KTERÝMI SE 

ŠKOLA PREZENTUJE NA VEŘEJNOSTI 

Ve  školním roce  2014/2015  se  naši žáci  zúčastnili  mnoha soutěží, 

olympiád i jiných akcí spojených s výukou. Jsou plánovány a zajišťovány 

jednotlivými předmětovými sdruženími. Níže je uveden stručný souhrnný 

přehled. 

 

ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Přehled zapojení žáků do akcí: 

� literární soutěže 

� olympiáda z českého jazyka a dějepisu 

� recitační soutěž Slánka 

� program k Vánocům pro 1. a 2. ročník a pro rodiče 

� program k Velikonocům pro 1. a 2. ročník 

� projekt Vánoce, Velikonoce – 6. ročníky 

� „Víš si rady s češtinou“ – školní kolo 

� „Mistr slova“ od 3. – 9. ročníku 

� programy dějepisného semináře pro družinu, program 7.A pro 1. 

stupeň 

� „Literární toulky“ pro 6. – 7. ročník 
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� projekty v rámci Výchovy k občanství:  Vlastní firma, Hospodaření, 

Právní minimum, Státní symboly, Rodinný život, Domov – náš národ, 

naše vlast… Svět kolem nás, Životní prostředí, Občanská práva, 

Výživa sportovců 

� zahájení projektů, které budou dokončeny v příštím školním roce - 

sborník básní  - 6. – 9. ročník a literární dílny 

� návštěva Okresního soudu v Kladně – 9. ročník 

 

 

 

Víš si rady s češtinou 

 

 

Úspěchy v soutěžích 

� literární soutěž „Studenti píší“ internetového portálu Vaše Kladno – 1. 

místo Nela Fialová, 5.B, získala poukaz na víkendový pobyt, který 

věnovala do tomboly pro školní společenský večer, Tereza Brabcová, 

6.B získala za 2. místo pro třídu návštěvu aquaparku Kladno, 4. místo 

Martina Rojdlová, 9.B 
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� literární soutěž Kladenská veverka –  1. kategorie: 1. místo Nela 

Fialová, 5.B 2. kategorie: 1. místo Gabriela Bártová, 6.A, 2. místo 

Adéla Berková, 6.C, 3. místo Anežka Kubáčová, 6.C,  čestné uznání 

Tereza Brabcová, 6.B, 3. kategorie – 1. místo Jana Hejdová, 8.B 

� olympiáda ČJ – OK – 2. místo Jana Hejdová, 8.B, v KK 7. místo 

� olympiáda z dějepisu – OK – 1. místo Ondřej Klička, 7.A, 4. místo 

Vojtěch Mařík, 6.B, 18. místo Eliška Kratochvílová, 9.A  

� KK – 3. místo Ondřej Klička (pouhý bod od postupu do celostátního 

kola), 7.A, 13. místo Vojtěch Mařík, 6.B 

� Vynikající výsledek v celostátní soutěži: 2. místo Ondřej Klička, 3. 

místo Adéla Fořtová – vyhodnocení se konalo v Brně (přítomna A. 

Fořtová) 

� recitační soutěž Slánka - Markéta Hejdová, 5.B – krajské kolo – 2. 

místo,  Anežka Kostrejová, 1.B  -  skvělé 1.místo v oblastním kole 

� „Máme rádi přírodu“ – literární soutěž Hnutí Brontosaurus – zaslány 

práce žáků 6. A – Langerová, 6.B – Brabcová, 6.C – Bánová, Kubáčová, 

Marečková, 7. A. – Klička, 7.B – Fořtová, Cyrusová, Melková 

�  „Požární ochrana očima dětí“ – 2. kategorie OK: 1.Mikuš, 7.A,2. 

Berková, 6.C, 3. Týblová, 6.C, 2. kategorie: 1. Rojdlová, 9.C, 2. 

Kubínová, 8.B, 3. Prchalová, 8.B, výsledky KK – 3. místo – Prchalová 

� Soutěž v psaní dopisů – „Popiš svět, ve kterém bys chtěl vyrůstat“ – 

účast žáků 6.A - Jan Fobl a Natálie Teplárková 

� „Čteme se slonem Bobem“ – odeslány práce žáků 6. B – Kniežová, 

Vávrová, Nováková, Kratochvílová a práce A. Fořtové, 7.B 

� Women for women – „ Ty a školní oběd“ – zaslané práce žáků 6.A – 

Fobl, Jirásková, Remešová, 6.B – Brabcová, Delišová, Nováková, 

Kniežová, Dubišarová, Pilařová, 6.C 
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� Národní soutěž dětského literárního projevu „ Náš svět“  - Nela 

Fialová, 5.B – čestné uznání  za literární tvorbu (8 nejlepších prací ze 

144) 

� Berková, Kubáčová, Vlasáková, Hlaváčová, 7.B – Cyrusová, Fořtová, 

8.B – Prchalová – výsledky dosud nepřišly. 

� Zlatý oříšek – soutěž, která vyhledává a oceňuje aktivní a nadané 

děti. Cenu v roce 2014 záskaly Nela Fialová a Markéta Hejdová z 5.B 

 

Další akce 

� beseda s Václavem Matějovským – křest knihy „Babi, dědo, vyprávěj“ 

dne 26.3.,        

� vystoupení flétnového sboru, návštěva tisku, regionální televize 

� účast v literárně-historické soutěži „Lidice pro 21. století“ – zapojení 

tříd - 6.B, 7.A, 8.B 

� „Příběhy bezpráví“ – beseda, film – účast tříd 7.A a 8.B 

� 7. A – pro žáky 2. tříd – Staré pověsti české (dramatizace) 

� představení historické skupiny FABER – seznámení se způsobem 

života ve středověku – všichni žáci školy 

� Pravěk – interaktivní výstava zaměřená k poznání života v pravěku – 

všichni žáci školy 

 

� dějepisný seminář – 7.A 

- Akce pro družinu: adventní a vánoční zvyky a tradice, Cesta do 

středověku – 26.5.  

- divadlo, vědomostní a pohybové dovednosti inspirované 

středověkem 

- „Pamatuj“ – 8.3. pásmo o osudech židovského obyvatelstva 

v Kladně inspirované  
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- projektem „Zmizelí sousedé“ – Husův sbor CČSH v Kladně 

 

 

Exkurze 

„Poznávej svůj kraj“ (Nelahozeves, Velvary, Peruc, Třebíz) – 7.A, 8.B 

Staré Město židovské – 9.A,B,C 

Sládečkovo muzeum  - 6.A,B,C 

Po stopách koněspřežky - 6.B 

Adventní Praha, Slaný – 8.B, 7.A 

 

 

MATEMATIKA 

 

V letošním školním roce, podobně jako i v jiných letech, mohli žáci 

prohlubovat a procvičovat svoje matematické znalosti a dovednosti 

v kroužcích probíhajících v ranních hodinách. Jednalo se o 9. třídy v rámci 

přípravy k povinným přijímacím zkouškám a dále o 8. třídy a třídu 7.A. 

 

Soutěže 

Žáci se zapojili do řešení Matematické olympiády a v dubnu jsme vyslali 4 

žáky ze 6. tříd a 2 žákyně z 8. tříd do okresního kola. V kategorii Z6 ( 

6.třídy ) se nejlépe vedlo Jitce Pilařové, která se umístila na 8. – 14. místě a 

v kategorii Z8 ( 8. třídy ) se dařilo Janě Hejdové – ta se umístila na 5. – 7. 

místě. 

V druhé polovině března jsme v 6.- 8. třídách zorganizovali školní kolo 

oblíbené matematické soutěže Pythagoriáda. Do okresního kola se 

probojovali shodou okolností samí hoši. Dva žáci z 8. třídy a jeden žák ze 7. 



 47 

třídy.  Úspěšným řešitelem se stal Michal Hronek ze 7.A, který obsadil 11. – 

15. místo. 

 

 CIZÍ JAZYKY 

 
ANGLICKÝ JAZYK 
 
 
I v tomto školním roce velká část aktivit v rámci anglického jazyka úzce 

souvisela především s dvouletým projektem Comenius Waterworks.  

 

Comenius – Waterworks, European Ways 

Francie, Pauillac 

Dne 6. 10. 2014 v rámci projektu Waterworks, European Ways odletěli žáci 

devátých ročníků společně s dvěma učiteli na výměnný pobyt ve Francii do 

městečka Pauillac. Cílem této návštěvy bylo prezentovat videonahrávku s 

názvem „Jak voda mění naši krajinu“, poznat naší partnerskou školu,  stejně 

tak zvyky i kulturní odlišnosti. Kromě příjemného turistického městečka 

Pauillac jsme navštívili  Bordeaux, lázeňské městečko Arcachon a největší 

písečnou dunu v Evropě  Dune de Pilat a prohlédli jsme si také několik 

vinařství. 

Sicílie, Patti 

V období 1. – 5. 12. 2014 dva učitelé a tři žáci byli vysláni na výměnný 

zahraniční pobyt na naší partnerské škole na Sicílii v městečku Patti v rámci 

projektu „Waterworks, European Ways“. Cílem naší cesty bylo prezentovat 

naši školu s úkolem nazvaným „Voda a zábava“. Vytvořili jsme 

powerpointovou prezentaci, která je ke zhlédnutí na našich webových 

stránkách školy. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, kde poznávali 
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kulturu a tradice našich partnerů. Ochutnávali místní pokrmy, které se 

skládají především z mořských plodů a čerstvého ovoce či zeleniny. 

Součástí programu byla také návštěva přírodní rezervace MARINELLO, 

královského paláce v městě Palermo s ukázkou vodních hodin, nebo také 

letního sídla Zisa s vodními fontánami. 

Holandsko, Emmerloord 

V rámci projektu jsme v období 13. – 17. 4. 2015 vycestovali na naši 

partnerskou školu Emerlwerda College. V této škole jsme prezentovali video 

s názvem „WATER WORLD“, které můžete shlédnout na této internetové 

adrese. Navštívili jsme také rybářské městečko Lemmer, které se pyšní 

stoletou přečerpávací stanicí a vesničku Giethoorn, kterou místní obyvatelé 

nazývají „Venice“, čili Benátky. Studenti si vyzkoušeli plavbu starobylou lodí 

po kanálech a jezeře. Na zpáteční cestě jsme  zdokumentovali snad 

nejznámější symbol Holandska, kterým je větrný mlýn.  Původ těchto mlýnů 

sahá až do osmnáctého století, kde sehráli důležitou roli v odvodňování 

půdy. Později byly nahrazeny právě přečerpávacími stanicemi, které fungují 

dodnes. 

Německo, Bamberg 

Dva roky skvělého přátelství a spolupráce v rámci projektu Waterworks, 

European Ways jsme zakončili 18. – 22. 4. 2015 v německém městě Bamberg 

na jedné z partnerských škol. Bamberg je historickým městem s chráněnými 

památkami UNESCO, kterým protéká řeka Regnith. Kromě historických 

budov tam také najdete kanály a parky. Na škole E.T. A. – Hoffman-

Gymnasium jsme zhodnotili  výstupy v podobě dešťových srážek a poměřili 

chemické ukazatele vody. Navštívili jsme místní „Benátky“ a zamířili do 

Nurinberga, kde jsme se dozvěděli o roli hlavního dunajského kanálu pro 

Německo a Evropu. 
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Ohlédnutí za projektem – oslavy Dne vody 

Dne 23. 3. 2015 jsme zorganizovali v naší škole oslavy DNE  VODY  za 

účelem připomenutí si důležitosti vody a ohlédnutí se za naším dvouletým 

projektem. V dopoledních hodinách žáci a učitelé, kteří vycestovali do 

partnerských zemí v letech 2013-2015, prezentovali videonahrávky. 

Spolužáci mohli soutěžit v celoškolní soutěži vyplňováním pracovních listů. 

Vítězem se stala třída 9.C na druhém stupni a na prvním stupni třída 1.B. 

V odpoledních hodinách byly připraveny nahrávky pro rodiče a veřejnost. 

Fotografie, videa a výstupy z projektu Comenius – Waterworks je možno si 

prohlédnout na internetových stránkách naší školy nebo v následujících 

odkazech http://youtu.be/WsSj7J7559o, https://youtu.be/XI1PUOdinGk . 

Projekt Erasmus + 

Do projektu, který nabízí zdokonalení jazykových dovedností  učitelům a 

seznámení se s novými způsoby v práce při výuce cizích jazyků,  se zapojila  

Mgr. Kučerová, Více v kaitole XIII. – rozvojové a mezinárodní programy. 

 

Další akce a soutěžě 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Žáci naší školy se umístili na těchto místech - starší kategorie: David Olar 

5. místo, mladší kategorie: Miroslav Rim 11. místo. 

Anglické divadlo (Bear Educational Theatre) v divadle Reduta dne 4. 3. 

2015 

Každoročně žáci devátých ročníků navštěvují divadelní představení 

v anglickém divadle. Letos jsme shlédli představení s názvem „The 

Detectives“. Toto interaktivní představení umožňuje žákům aktivně se 
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podílet na řešení vraždy, která byla spáchána během kabaretního 

představení, a to v anglickém jazyce. 

 

Quality Label - certifikát kvality 

Za projekt Comenius – Waterworks, European Ways Mgr. Lenka Kučerová 

získala certifikát kvality. Ocenění je známkou kvality projektu, který prošel 

přísným hodnocením odborné poroty.  

 

Soutěž WAZZup nakladatelství Lingea 

Se svým anglickým videem o naší škole zvítězili v červnu 2015 naši žáci  7.A 

ze skupiny paní učitelky Havránkové v soutěži organizované nakladatelstvím 

Lingea. 

 
NĚMECKÝ JAZYK 
 
Okresní kolo olympiády v německém jazyce 

I v letošním roce se naše škola zúčastnila olympiády v německém jazyce, ale 

pouze ve starší kategorii. Vzhledem k tomu, že němčinu učíme od roku 

2008-2009 jako druhý cizí jazyk s dvouhodinovou týdenní dotací, je 

za těchto podmínek těžké řádně připravit žáky na soutěž. Přesto jsme šli 

zkusit štěstí a bojovat s žáky jazykové školy a gymnázia. Tuto kategorii 

reprezentovala Eliška Kratochvílová ze třídy 9.A, která se umístila na 5. 

místě s 30 body.  

 

Zájezd do Drážďan 

Dne 10. 4. 2015 jsme na naší škole uspořádali jednodenní poznávací zájezd 

do Drážďan. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 43 dětí, které se učí německý 

jazyk a 3 dospělí. Součástí programu byla prohlídka galerie Zwinger a 
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památek města. Děti si mohly vyzkoušet komunikaci v německém jazyce, což 

je motivovalo k dalšímu studiu.  

 

Projekt Erasmus + 

Do projektu, který nabízí zdokonalení jazykových dovedností  učitelům a 

seznámení se s novými způsoby v práce při výuce cizích jazyků,  se zapojila  

Mgr. Markupová, Více v kaitole XIII. – rozvojové a mezinárodní programy. 

 

 

 
FRANCOUZSKÝ JAZYK 
 
V letošním roce se výuka francouzštiny jako druhého cizího jazyka 

uskutečnila v sedmém  a osmém ročníku, žáci se tedy žádné soutěže zatím 

nezúčastnili. 

 

Rodilá mluvčí v naší škole 

Podařilo se nám zapojit se do projektu NIDV – Rodilí mluvčí do škol a získali 

jsme tak do školy francouzskou asistentku. Od listopadu 2014 do června 

2015 pracovala s paní učitelkou Vidunovou v hodinách francouzštiny, 

pomáhala prezentovat Francii a  francouzskou kulturu v šestých a pátých 

třídách v rámci hodin vlastivědy a zeměpisu a pro Vánoční rozjímání 

připravila s žáky ukázku francouzské vánoční kuchyně. Pro žáky učící se 

francouzský jazyk byla její činnost v naší škole velkým přínosem a věříme, 

že spolupráce s ní bude pokračovat na jiné bázi i nadále.  

 

Den Frankofonie 

V pátek 20. 3. 2015 žáci naší školy, kteří se učí francouzsky, oslavili 

mezinárodní den Frankofonie. Spolu s francouzskou asistentkou Larou 
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připravili žáci osmé třídy ochutnávku francouzských specialit, žáci sedmé 

třídy si zase pro své spolužáky připravili prezentaci zajímavostí 

jednotlivých francouzských regionů. Všichni jako památku na tento den 

dostali malou Tour Eiffel. 

 

 

Vlajka Frankofonie 

 

Projekt Erasmus + 

Do projektu, který nabízí zdokonalení jazykových dovedností  učitelům a 

seznámení se s novými způsoby v práce při výuce cizích jazyků,  se zapojila  

Mgr. Vidunová, Více v kaitole XIII. – rozvojové a mezinárodní programy. 

 

 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

Ve školním roce 2014/15 byla zahájena  v naší škole výuka španělského 

jazyka. Veškerá náplň hodin se slučovala s ŠVP.  

V červnu 2015 začala příprava jazykového pobytu pro žáky osmých ročníků  

ve španělské Málaze, kde je zajištěna výuka španělského jazyka s rodilými 

mluvčími s navazujícími odpoledními aktivitami, např. lekce flamenga, kurz 

vaření typického pokrmu - Paelly. Pobyt, financovaný v rámci Výzvy č. 56 

MŠMT, by se měl uskutečnit na podzim roku 2015. 
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Vystoupení v cizích jazycích na Dni hudby 

V rámci výuky se děti zúčastnily 18. 6. Dne hudby, kdy zazpívaly španělsky 

populární píseň  „La camisa negra“ od kolumbijského zpěváka Juanese, 

francouzsky pak v úpravě pro zpěvačku ZAZ známou píseň „Aux Champs – 

Elysées“ a anglicky píseň Michaela Jacksona „We are the world“. 

 

 

PŘÍRODNÍ VĚDY 

…..moderní pomůcky a výukové materiály 

V tomto školním roce jsme pří výuce přírodovědných předmětů  používali 

nejen moderní pomůcky (senzory, výukový program Pasco, IT ), ale také 

výukové materiály vytvořené v grantu Modernizace přírodovědných 

předmětů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Vyučují využívají své manuály pokusů a každý žák II. stupně má své manuály 

laboratorních prací z přírodopisu, fyziky a chemie. 

 

Exkurze Techmanie 

V rámci  grantu Modernizace přírodovědných předmětů 19. listopadu 2014 

navštívili žáci 7.A, 7.B, 8.B, 9.A a 9.B Techmania Science Center  v Plzni -- 

ucelený městský areál věnovaný popularizaci vědeckých a technických témat 

s prvním 3D Planetáriem. Cílem exkurze bylo umožnit žákům nacházet a 

rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a objevovat možnosti lidského 

poznání.  

 

Soutěže 

Biologická olypiáda – okrení kolo 

Kategorie „C“  konaná na 12. ZŠ Kladno dne 27. 4. 2015  

Umístění: 14. místo: Jana Hejdová 8B 
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Kategorie „D“ konaná na 12. ZŠ Kladno dne 23.4. 2015  

Umístění: 8. místo: Anežka Cyrusová 7B 

  16. místo: Karolína Albrechtová 7C 

 

 

Hodina přírodopisu ve venkovní učebně 

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede žáky k pochopení 

komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, a ovlivňuje 

hodnotovou orientaci žáků.  

Ekologické vzdělávání a výchova ve smyslu udržitelného rozvoje 

nepředstavuje  pouze jednorázové akce, ale zdůrazňuje dlouhodobost a 

postupné prohlubování a zdokonalování vědomostí a dovedností v rámci 

všech vzdělávacích oblastí ŠVP, v rámci všech předmětů, především 

v hodinách přírodopisu, prvouky, vlastivědy, zeměpisu,  výchovy k občanství 

a pěstitelsých prací. 
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Akce v rámci enviromentální výchovy 

� Planeta Země -  16. 1. 2015  - promítání filmu pro žáky 2. stupně  

� Den vody - 23. 3. 2015 – celoškolní akce, na které byly také 

prezentovány výstupy z projektu Comenius - Waterworks 

� Mobilní planetárium  - 22. 4. 2015 - 2.A, B, 3.A,B, 4.B, 8.C   

� Exkurse do vodáren - 24. 4. 2015 – 1ABC 

� Tonda obal - beseda o třídění odpadů -  21. 5. 2015 -  třídy 1. i 2. 

stupně   

� Škola v přírodě – Svor 23. 6. – 29. 6. 2015 –– I. a II. stupeň  

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Výtvarné práce našich žáků I. i II. stupně  jsou pravidelně posílány do 

různých výtvarných soutěží. Asi největším úspěchem bylo ocenění žáků 9.B 

za jejich soubor kreseb ve výtvarné soutěži Kladenská veverka.  

I když projekt Waterworks byl určený především pro žáky nejstarších 

ročníků, zapojily se do něj všechny děti naší školy především výtvarnou 

tvorbou.  Chodby školy teď zdobí pěkné práce i žáků prvního stupně 

vytvořené různými technikami na téma voda. 

 

 

PĚVECKÝ SBOR SLUNÍČKO A FLAUTI VIVACE 

Ve škole jsou otevírány třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, většina  

z jejich žáků je členem dětského pěveckého sboru Sluníčko, velká část pak 

také sboru zobcových fléten. Ve škole pracuje pět oddělení pěveckých 

sborů:  Předškolní, Berušky: 1. ročník, Pidisluníčko: 2. – 3. ročník, Malé 

Sluníčko: 4. – 5. ročník, Sluníčko: 6. - 9. ročník a sbor fléten „Flauti Vivace“. 

Trpělivou prací našich sbormistrů se daří držet hudební kvalitu sborů na 
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vysoké úrovni, sbory jsou zvány na různé akce, jiné sami organizují. 

Pravidelně také naši hudebníci vystupují na Vítání občánků v obřadní síni 

Magistrátu města Kladna. 

 

 

Pěvecký sbor Sluníčko 

 

AKCE SBORŮ 

  

2014/2015   

8. - 12. 9. Soustředění ve Šlovicích 

18. 9. Spoluúčast na koncertě skupiny All right - Pink Floyd 

9. 10. Vystoupení ve Sředočeské knihovně 

15. 11. 

Spoluúčast na Rockovém plese skupiny All right - Pink 

Floyd 

11. 12. Vánoční koncert  v kině Hutník 

12. 12. Vánoční vystoupení Domovy důchodců 

12. 12. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze 

15. 12. Vystoupení v mateřské školce 
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15. 12. Vánoční koncert ve Slaném 

17. 12. Společný koncert s Pavlem Novákem - Hutník 

8. 3. Pamatuj - Husův sbor v Kladně 

14. 4. Vernisáž výstavy  volyňských Čechů v Lidicích 

10. 5. Veltrusy  - základní kámen hospicu 

15. - 16. 5. Návštěva sboru Úsměv z Borovan 

15. 5. Jarní koncert v kině Hutník 

29. 5. Noc kostelů  - Libušín 

5. 6. Soutěžní přehlídka sborů v Praze Zvoneček 

12. 6. 

Vystoupení na slavnostním koncertu k výročí vyhlazení  

Lidic 

18. 6.  Den hudby – akce ZŠ a ZUŠ - 2. ročník 

 

SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ VE ŠLOVICÍCH 

Soustředění  se zúčastnily 8. – 12. 9. 2014 čtyři pěvecké sbory se 130 

dětmi od první do osmé třídy. Hlavním cílem byla práce v pěveckém sboru. 

Podle stáří dětí byla i náročnost  hlasových, rytmických, deklamačních 

cvičení a celého repertoáru. Jednotlivé sbory se střídaly, takže obě učebny 

i přilehlé místnosti byly stále plně obsazené. Se sbory jsme začínali 

s přípravou na adventní a vánoční vystoupení. 

Děti také poznaly nové kamarády, zúčastňovaly se  kulturních i sportovních 

akcí jako byly např. míčové hry, atletika, plavání v bazénu, pouštění draků, 

maškarní, diskotéka a večerní hra . 

 

DEN HUDBY 

Ve čtvrtek 18. června se školou rozezněly tóny, zvuky, rytmy a písně. 

Uskutečnil se 2. ročník akce s názvem "DEN HUDBY 2015". Program celého 

dne byl plánován zejména v zahradě a pergole školy, vzhledem k 



 58 

proměnlivosti počasí se ale nakonec uskutečnil v budově školy. Dopolední 

část programu byla věnována především menším dětem. Díky spolupráci se 

školním parlamentem bylo naplánováno 9 stanovišť s různými hudebními 

úkoly. Za každý splněný úkol získaly děti razítko do herní kartičky. V 

průběhu dopoledne mohli návštěvníci několikrát shlédnout sborovou verzi 

minioperky Z. Svěráka a J. Uhlíře "Karkulka". Dopolední části dne se 

účastnily také tři školky, z nichž jedna přijela dokonce až z Kralup. Ve 

druhé polovině dopoledne se starší žáci přesunuli do tělocvičny školy, kde 

byl připraven koncert skupiny No Limit a vystoupení jazykářů.     

V poledne začaly davy dětí proudit do sálu základní umělecké školy, kde se 

konalo "Varhanní matiné". Žáci se seznámili s ukázkou varhaních skladeb z 

období baroka, romantismu a 20. století, doplněnou o krátkou přednášku 

představovaných hudebních forem. Učinkovali žáci z varhanní třídy ZUŠ. 

Varhanního matiné se účastilo na 150 návštěvníků.  

Odpolední část dne hudby zahájila minioperka "Karkulka". Děti, účinkující v 

této operce byly úžasné. Ten den operku zpívaly již popáté a stále s plným 

nasazením a radostí. Velké poděkováni patří zejména Aleně Šandové a 

Jaromíře Vránové za skvělé nastudování skladby.  

Mezi další vystoupení patřila skupina No Limit, pěvecký sbor Sluníčko pod 

vedením Evy Moučkové, ZUŠband pod vedením Matěje Drábka, pěvecký 

sbor Gaudium pod vedení Lenky Kubínové, pěvecký sbor Consortium 

Camerale Slanense pod vedením Aleny Šandové a flétnový soubor Flauti 

Vivace pod taktovkou Ivana Tatara.  

Všem účinkujícím patří obrovské poděkování. Věnovali této akci svůj volný 

čas a zpívali či hráli s neuvěritelnou energií a radostí z hudby. Cíl této akce 

byl splněn. Prožít den hudbou. 
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DALŠÍ AKCE HUDEBNÍ VÝCHOVY 

� Podporuj muziku – beseda o hudbě na téma autorských práv. Hostem 

pořadu rapper „Zipo“  - 20. 11. – pro žáky II. stupně 

 

 

 

SPORT 

V září jsme potvrdili členství našich sportovců v Asociaci školních 

sportovních klubů. Kromě AŠSK jsme pokračovali po celý rok ve spolupráci  i 

s trenéry atletiky, basketbalu a plavání. Žáci sportovních tříd absolvovali na 

podzim tradiční lékařskou prohlídku, jako rehabilitaci mají zařazeno do 

rozvrhu plavání. 

 

Stříbrný basketbalový tým  

SPORTOVNÍ LIGA ŠKOL  

Po celý rok se naši žáci účastnili sportovních soutěží základních (a 

odpovídajících ročníků středních) škol. Bojovali statečně, zopakovat loňské 
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vítězství se sice nepodařilo, ale za nádherné druhé místo v konkurenci 

čtyřiceti čtyř škol máme velkou radost.  

Sportovní discipliny, ve kterých naši chlapci a děvčata v rámci Sportovní 

ligy závodili: 

� Přespolní běh � Odbíjená 

� Malá kopaná � Sportovní gymnastika 

� Florbal � Fotbal  

� Basketball � Atletické disciplíny 

� Házená � Šachy 

� Vybíjená  

  

Nejvíce bodů pro nás získali závodníci v přespolním běhu, házenkáři, hráčky 

vybíjené,  hráči malé kopané, atletky ve čtyřboji a Poháru rozhlasu. 

Přespolní běh - 24. 9.  

Oba týmy dívek zvítězili -  Dívky mladší (6. – 7. třída): Švarcová Adéla, 

Bennett Róza, Krausová Anna, Štulcová Tereza, Vrábelová Anna, Kvadrátová 

Anna, Dívky starší (8. – 9. třída): Červenková Klára, Tomanová Kristýna, 

Rydlová Kateřina, Chocholová Denisa, Jiránková Adéle, Landová Kateřina. 

Hoši se umístili na 5. a 7. místě.  

Malá kopaná – 16. 9. 

V první sportovní soutěži nového školního roku vybojovali naši chlapci 8. a 9. 

tříd třetí místo v základním kole Malé kopané. Děkujeme Matěji Čermákovi, 

Martinu Pulovi, Antonínu Ramešovi, Matěji Stoklasovi, Jiřímu Novákovi, 

Václavu Bendovi, Karlu Prachovi, Jaroslavu Nedvědovi, Janu Valtovi a 

Stanislavu Švehlovi za reprezentaci. 
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Házená – 12. 11.  

V listopadu proběhlo okresní kolo v házené děvčat ve sportovní hale. 

Zúčastnilo se 9 základních škol z kladenského okresu. Naše děvčata 

vybojovala úžasné 1. místo. Tým soutěžil ve složení: Jiránková A. 9C, 

Chocholová D. 9C, Domerecká N. 9C, Kráčmarová K. 9A, Šulcová T. 9A, 

Šubinová N. 8A, Jiranová S. 8C, Tomanová K. 8C, Herinková E. 8C 

Krajské kolo v házené děvčat proběhlo 27. 1. 2015. Naše děvčata vybojovala 

úžasné 3. místo a pouze o 1 bod jim utekla kvalifikace na republiku. Hráčky: 

Jiránková A. 9C, Chocholová D. 9C, Kráčmarová K. 9A, Šulcová T. 9A, 

Šubinová N. 8A, Jiranová S. 8C, Tomanová K. 8C, Herinková E. 8C, Hrušková 

B., 8B 

 

Pohár rozhlasu 

Naše sportovkyně v úterý 2. 6. 2015 v Jablonci nad Nisou vybojovaly v 

republikovém finále v atletickém Poháru rozhlasu první místo. Bojovaly v 

disciplínách  běhu na 60 metrů, skoku dalekém a vysokém, hodu míčkem, 

vrhu koulí, vytrvalostním běhu a štafetě na 4×60 metrů. Byl to velký úspěch 

a družstvo našich děvčat ve složení Čurdová Tereza, Jiránková Adéla, 

Mašková Anna, Rydlová Kateřina, Tomanová Kristýna, Chocholová Denisa, 

Červenková Klára, Jiranová Simona, Šubinová Natálie, Herinková Eliška si 

zasloužilo velkou pochvalu. 

Děkujeme panu primátorovi, že děvčata podpořil příspěvkem z Fondu 

primátora. 
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O pohár primátora města Kladna 

 

Pohár primátora města Kladna 

V rámci desetibojařského TNT meetingu, který probíhal 12. a 13. června 

2015 na Sletišti, se jako doprovodný program konal i závod o Pohár 

primátora města Kladna. Zúčastnily se ho týmy žáků prvního stupně 

kladenských základních škol. Naši žáci vyhráli. V jednotlivcích Adam Hvězda 

1. Místo, Monika Humlová – 3. místo. 

 

 

Minivolejbal 

V neděli 21. 12. se ve sportovní hale u 12. základní školy konal první ze série 

turnajů v Kladenské školní lize minivolejbalu. Naše  družstva ze čtvrtých a 

pátých tříd vybojovala 1. a 2. místo z celkových sedmnácti a jako výhru pro 

školu získali čtyři volejbalové míče. 
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ATLETIKA 

ALETICKÁ LIGA 

Na úspěchy v předcházejícím školním roce jsme navázali hned v září a říjnu 

vítězstvími v soutěži družstev. Mladší žáci i žákyně dokázali zvítězit 

v Oblastním přeboru, starší žákyně vybojovaly 3. místo na Mistrovství 

České republiky. 

 

DALŠÍ SOUTĚŽE 

Kromě soutěží družstev se také konalo Mistrovství ČR jednotlivců, z naší 

školy reprezentovali Adéla Jiránková ( 60m), Tereza Čurdová ( 100m 

překážek, 200m překážek), Tomáš Javůrek (200m překážek), Klára 

Červenková (výška), Kristýna Tomanová (chůze 3km) a Kryštof Hartman, 

který získal bronzovou medaili v hodu oštěpem. Bronzová byla  

i štafeta 4x60 m děvčat ve složení Čurdová, Chocholová, Jiránková, 

Pondělíčková. 

První lednový víkend se uskutečnil Oblastní přebor jednotlivců v hale 

s těmito medailovými úspěchy: 1. místa: Anna Vrábelová- 60 a 150 metrů, 

Adam Chochola- 60m překážek, Klára Červenková- výška, Anna Klausová- 

vrh koulí, Štěpán Sýkora- vrh koulí, štafeta 4x200 mladších žákyň 

               2. místo: Marek Kratochvíl- vrh koulí 

               3. místa: Tomáš Javůrek- tyč, Tereza Čurdová- 60m přek., Štěpán 

Sýkora- dálka a štafeta mladších žáků. 

 

Halová sezóna pokračovala Mistrovstvím ČR v chůzi, kde Kristýna Tomanová 

v závodě na 3000m obsadila skvělou 6. příčku. 

Mistrovství ČR dorostu a juniorů, konané 16. - 17. února v pražské 

Stromovce se zúčastnila Denisa Chocholová a Tomáš Javůrek. 
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Mistrovství ČR žactva se konalo v Jablonci, 28.2. - 1.3, a zúčastnili se ho: 

Adéla Jiránková- 60m a dálka, Kateřina Rydlová- 800m, Klára Červenková- 

výška, Tereza Čurdová- 60m překážek. 

Po jarním sportovním soustředění od konce dubna byla sezóna v plném 

proudu, žáci a žákyně závodili v soutěži družstev  i jednotlivců. V soutěži 

družstev si starší žáci i žákyně zajistili postup do semifinále ČR, mladší 

žactvo postupilo do finále Oblastního přeboru. 

Oblastní přebor jednotlivců se konal 9. a 10. května ve Staré Boleslavi, s 

těmito medailisty:  

1. místa: Štěpán Sýkora- 60m překážek, Karolína Albrechtová- míček a vrh 

koulí, štafeta 4x60m starších žákyň 

2. místa: Štěpán Sýkora- 60m a vrh koulí, Anna Vrábelová- 150m a 60m 

překážek, Tereza Čurdová- 100m překážek, štafeta 4x60m mladších žákyň, 

Anna Klausová-  vrh koulí,  

3. místa: Adéla Jiránková- 60m, Anna Vrábelová- 60m, Jan Dvořák- 300m, 

Antonín Reichl- výška, Tereza Čurdová- dálka, Oldřich Sýkora- kladivo 

 

Kromě úspěchu ve školní lize, kde jsme v atletické části dokázali zvítězit 

(starší žákyně senzačně vyhrály republikové finále Poháru Rozhlasu), 

pokládáme za velký úspěch i účast Štěpána Sýkory, Anny Vrábelové, 

Karolíny Albrechtové, Kláry Červenkové a Adély Jiránkové na Letní 

olympiádě dětí a mládeže, konané 14.- 19. 6. v Plzni. Všichni se blýskli 

skvělými výkony a přispěli tak k celkovému vítězství Středočeského kraje 

ve všech sportovních odvětvích - Klára Červenková- 5. místo ve výšce 

(162cm), Karolína Albrechtová- 6. místo v míčku (48,68m), Anna Vrábelová-  

5. místo ve štafetě 4x 60m, 9. místo v běhu na 60m překážek (10,00s.) a 11. 

místo v běhu na 60m (8, 40s.), Štěpán Sýkora- postup do semifinále 60m- 

(8, 23s.), Adéla Jiránková- 60m (8,18s.)   



 65 

Školní rok 2014/2015 byl z pohledu atletiky opět úspěšný, rodiče mají o 

atletické sportovní třídy stále větší zájem, což nás těší. Tréninky jsou 

zajištěny kvalitními trenéry, žáci a žákyně mají v naší škole pro sport ideální 

podmínky. 

 

SPORTOVNÍ  SOUSTŘEDĚNÍ 

Po chvilkovém „odpočinku“ po náročném sportovním začátku školního roku 

následovala soustředění, zaměřená hlavně na rozvoj kondičních schopností, 

pro  6C, 7C a 8C ve Velké Úpě a pro žáky 9C na více místech České 

republiky dle jejich tréninkových skupin u jednotlivých trenérů. 

V dubnu se pak konala jarní soustředění, tentokrát zaměřená na rozvoj a 

zdokonalování techniky jednotlivých atletických disciplin, v těchto místech: 

6C a 7C v Nymburce, 8C a 9C  individuálně s trenéry (Nymburk, Veletov, 

Kladno). 

 

LYŽOVÁNÍ 

V týdnu od 12. – 18. 1. 2015 se konal v Malé Úpě v Krkonoších  lyžařský kurz 

pro sedmé třídy.  Kurz je součástí školního vzdělávacího programu a žáci na 

něm cvičí svou jízdu na sjezdových i běžeckých lyžích a  na snowbordu. 

Součástí odpočinkového dne pak je i celodenní výlet zimní krajinou.  

PLAVÁNÍ 

Plavecký výcvik sportovních tříd  prováděli trenéři plavání a učitelé 2. 

stupně Mgr. Domonkošová, Mgr. Rájková,  Mgr.  Fritsch a Mgr. Čuříková. 

Plavecký výcvik dětí prvního stupně, druhých a třetích tříd zajišťujeme i 

nadále ve spolupráci s plaveckou školou Medúza.  
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Z lyžařského kurzu 

 

SPORTOVCI JAKO ORGANIZÁTOŘI A ROZHODČÍ 

Naši žáci – sportovci se účastní sportovních soutěží nejen jako závodníci, 

ale také jako pořadatelé nebo rozhodčí. I v  letošním roce například 

uspořádali Den sportovních her pro děti v MŠ Montessori v Kladně a při 

soutěžích v odbíjené a basketbalu pískali jednotlivé zápasy. Učí se sami 

sportovní akce zajišťovat a tímto způsobem sport podporovat. 

Ve školním roce 2014/2015 jsme i nadále umožňovali sportovním klubům 

provádět mezi našimi žáky nábory, pronajímáme halu, tělocvičnu i sálek pro 

sportovní utkání i pro tréninky. V době školních prázdnin poskytujeme 

zázemí sportovním soustředěním. I v dalších letech budeme v podpoře 

sportování dětí pokračovat.  

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS „PĚTKA“ 

Od roku 2014 vydávají žáci naší školy školní časopis s názvem Pětka. Na 

jeho tvorbě se podílejí žáci pátého, šestého a sedmého ročníku pod vedením  

Mgr. Evy Žilkové. Časopis vychází čtvrtletně, informuje o dění ve škole, 
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přináší rozhovory se zaměstnanci školy i zajímavými lidmi, kteří do školního 

života nějakým způsobem zasáhli, obsahuje náměty na výlety a kulturní 

akce, návody na tvoření či recepty, hlavolamy, hádanky, seznamuje čtenáře 

s výtvarnými pracemi nejmladších žáků školy. Redakční rada časopisu v 

letošním roce navštívila redakci Mladé Fronty a její tiskárnu v Praze.  

Členové redakční rady: Tereza Brabcová, Jitka Pilařová, Lucie Nováková, 

Anděla Delišová, Nikola Bártová, Adéla Rybková, Michal Patera, Vojtěch 

Mařík, Jaroslav Chlad  

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

V letošním roce začal pracovat na naší škole i školní parlament. Důvody pro 

vznik žákovského parlamentu jsme shrnuli do několika bodů: 

� Chceme  zvyšovat podíl žáků na běhu školy a přijetí zodpovědnosti za 

to, jaká škola je. 

� Chceme zefektivnit pomoc žáků při organizaci školních akcí, 

nabídnout žákům možnost organizovat  akce vlastní. 

� Chceme zvýšit  informovanost směrem k žákům i k vedení školy. 

� Chceme novým způsobem  dále rozvíjet občanské a osobnostní 

dovednosti žáků.  

V říjnu 2014 se uskutečnily volby do parlamentu, kterých se zúčastnili 

vybraní žáci každé třídy. Volil se jeden člen parlamentu a jeho zástupce. 

Členové parlamentu: 

4.A – Nikol Tancošová, 4.B – Andrea Puchelová, 5.A – Monika Humlová, 5.B – 

Lenka Melková, 6.A – Martina Jelenová, 7.A – Eva Bízková, 7.B – Jana 

Tomešová, 8.A – Natalie Šubinová, 8.B – Barbora Hrušková, 8.C – Klára 

Červenková, 9.A – Matěj Nový, 9.B – Dabiel Jirava, 9.C – Marek Rendla 

Schůzky probíhaly jednou za 14 dní ve čtvrtek od 14.00 – 15.00 hodin. 

Parlament se zabýval následujícími aktivitami: organizace a praktická pomoc 
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při Vánočním rozjímání, příprava aktivit pro budoucí prvňáčky při zápisu 

žáků do 1. tříd, organizace celoškolní akce k Velikonocům, rozdávání 

přáníček k Valentýnu a zajištění hudebních dílen během akce pořádané ke 

Dni hudby.   

 

 

Volby do školního parlamentu 

 

DALŠÍ PROJEKTY, SPOLEČENSKÉ AKCE, EXKURZE 

 

DEN VODY A DEN HUDBY 

Dvě celoškolní akce, které se uskutečnily v březnu a v červnu 2015 jsou 

podrobněji popsány v kapitole X. o činnostech metodických sdružení cizích 

jazyků a hudební výchovy. 

 

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE 

Na svátek sv. Mikuláše jako každý rok naší školou prochází Mikuláš spolu se 

skupinou andělů a čertů (žáci 9.B) a zjišťuje, zda jsou děti (především 

prvního stupně) do školy řádně připravené a jak se učí.  



 69 

 

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 

Vánoční rozjímání, tradiční projekt naší školy, který zapadá do tradice 

adventních výstav s doprovodným programem a malým vánočním trhem. 

V letošním roce se konal v první části adventu 4. 12. 2014. Opět se setkal 

s velkou odezvou u žáků i rodičů a díky vánoční výzdobě vyrobené 

v hodinách výtvarné výchovy a světě práce na všechny zapůsobila pravá 

vánoční atmosféra. Protože Vánoční rozjímání bylo pojato také jako 

netradiční den otevřených dveří a pozváni na něj byli rodiče dětí 

z mateřských škol, byly v učebnách připraveny hudební a výtvarné dílničky. 

V těch si děti mohly vyzkoušet hru na různé hudební nástroje, ozdobit si 

perníčky, vyrobit vánoční ozdoby  a svícny. Velký zájem také vzbudila 

výstava Betlémů, které zapůjčily paní učitelky i žáci školy. 

 

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH 

Pokračujeme i nadále ve spolupráci se sousedními mateřskými školami 

z ulice Moskevská. Předškoláci navštěvují se svými učitelkami své kamarády 

v prvních třídách a pomalu si utvářejí představu, jak to ve škole vypadá. 

Tentokrát nás navštívili 8. ledna 2015. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Během školního roku měli rodiče žáků i rodiče budoucích žáků dvě možnosti 

přijít se podívat do školy a získat o ní podrobné informace: během 

Vánočního rozjímání a 9. ledna v oficiální Den otevřených dveří, kdy byli 

zaměstnanci a vedení školy připraveni zodpovídat otázky týkající se činností 

a práce naší školy. V oba dva dny s organizací a vítáním návštěv pomáhali 

členové žákovského parlamentu. 
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SVÁTEK SV. VALENTÝNA 

Již tradičně byla umístěna v budově školy schránka na Valentýnky, přáníčka 

kterými chtěly děti udělat radost svým kamarádům i oblíbeným paním  

učitelkám. Doručení Valentýnek se tentokrát ujali členové žákovského 

parlamentu. 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER ŠKOLY 

V sále U zlatého selátka v Kladně Rozdělově jsme připravili na pátek 27. 3. 

v pořadí sedmáctý společenský večer naší základní školy. Pracovníci školy, 

rodiče žáků a další se školou spříznění lidé strávili společně příjemný 

páteční večer.  

 

 

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD 

Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd proběhlo v červnu. Deváťáci si připravili 

originální zábavný program plný hudby a tance. Ten v naší sportovní hale  

předvedli svým spolužákům při dopoledním představení a svým rodičům a 

kamarádům odpoledne. Obecenstvo se dobře bavilo a velkým potleskem 

ocenilo společnou práci našich nejstarších žáků. Ceremoniál byl ukončen 

šerpováním slavnostně oblečených mladých mužů a mladých dam 

opouštějících naši školu. 

 

KLUB MLADÉHO DIVÁKA 

V tomto  školním roce žáci naší školy opět zhlédli čtyři představení 

v pražských divadlech. 
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První představení nás čekalo v předvánočním čase. Navštívili jsme divadlo 

Studio Dva a podívali se na muzikálové DĚVČÁTKO – VÁNOČNÍ PŘÍBĚH. 

Poměrně těžké téma na motivy H. Ch. Andersena – Děvčátko se sirkami. 

Po jarních prázdninách jsme se vydali do nám už poměrně dobře známého 

Divadla na Fidlovačce, kde nás velmi pobavila komedie EVA TROPÍ 

HLOUPOSTI. Titulní roli dobře ztvárnila Marie Doležalová známá ze seriálu 

Comeback. Tato herečka určitě obstála ve srovnání se známou filmovou 

představitelkou Evy – Natašou Gollovou. 

Třetí představení nás zavedlo do Divadla ABC na poučně-zábavnou V+W 

REVUE. Herci nás provedli životem i tvorbou Voskovce a Wericha, a to 

prostřednictvím vyprávění, ale hlavně písní a scének. 

Divadlo Minor bylo naším letošním posledním zastavením. Představení HON 

NA JEDNOROŽCE, který je prezentovaný jako dobrodružný příběh podle 

skutečné události, která se stala v 50. letech minulého století. 

 

KŘEST KNIHY „BABI, DĚDO, VYPRÁVĚJ..“ 

„Vyprávěj, poslouchám“ … Tak tohle v loňském roce slýchali prarodiče 

současných žáků druhého stupně ZŠ Moskevská v Kladně. Důvodem byl 

slohový úkol. 

Ze stovek prací, které takto vznikly, byly vybrány ty nejzajímavější a z nich 

byla sestavena útlá, ale milá kniha vzpomínek pod názvem Babi, dědo, 

vyprávěj… 

Můžete se v ní přečít příběhy vážné i nevážné, historky napínavé i humorné. 

Vzpomínky na zlomové události našich novodobých dějin – na obě světové 

války, lidickou tragédii, padesátá léta, rok 1968. Slavnostní křest knihy 

proběhl ve školních prostorách dne 26. března. Byl spojen s besedou 

s Václavem Matějovským a Helenou Němcovou, které většina dětí zná jako 

představitele postav z televizního seriálu Ulice.  
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TŘÍDNÍ AKCE A PROJEKTOVÉ DNY 

Další akce probíhaly v návaznosti na výuku a byly zajišťovány vyučujícími 

příslušných předmětů nebo třídními učiteli a učitelkami.  

� Městská knihovna Kladno Sítná – seznámení s dětským oddělením 

knihovny na Sítné, seznámení s pohádkovými knihami pro děti, 

Pasování na čtenářě 

� Městská knihovna Kladno Rozdělov – seznámení žáků s nejbližší 

pobočkou knihovny, výpůjčním řádem, funkcí 

� Divadlo Lampion – představení pro děti I. stupně 

� Vánoce na statku v Třebízi 

� Cesta za Ježíškem – tematický výchovný koncert s Pavlem Novákem 

� Vánoční Praha 

� Vánoční turnaj ve vybíjené 

� Medové Vánoce 

� Planetárium Praha, Mobilní planetárium 

� Princ Bajaja – výchovný koncert Trojanovo trio – seznámení 

s filmovou hudbou 

� Projektový den „ Z pohádky do pohádky“ – 1.A, 1.C 

� Den stromů v Toulcově dvoře – 4.A a 5.B 

� Strašidelný les – akce 7.B pro prvňáčky 

� Muzeum alchymie v Praze – 5.B 

� Návštěva Národního divadla v Praze – 4.B, 5.B 

� Exkurze na Letiště Václava Havla v Praze – 3.B 

� Bobřík informatiky – 5. a 6. třídy 

� Třídní výlety  
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XI. UDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČŠI A DALŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 

KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

V roce 2014/ 2015 nebyly provedeny kontroly ČŠI. 

 

JINÉ KONTROLY 

 

� 23. 4. 2015 proběhl kontrolní den MMK. Kontrolní orgán neměl 

připomínky. 

� 11. 5. 2015 – byla provedena kontrola Okresní zprávy sociálního 

zabezpečení Kladno za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2015. Nebyly 

shledány žádné závady. 

� 20. 6. 2015 proběhla veřejnoprávní  kontrola Středočeského kraje  

Odboru  kontroly  zaměřená na projekt  CZ.1.07/1.1.32/01.0014 – 

Modernizace přírodovědných předmětů, který byl  realizován v rámci 

OPVK , kontrola. Také tímto kontrolním orgánem nebyly shledány 

žádné závady. 

 

Škola v školní roce roce 2014/ 2015  nemá dořešeny tyto 

kontroly: 

� Kontrola na místě  MŠMT –  EU šablony školám – 20. 6. 2013, 

ukončeno březen 2014. Vyměřený platební výměr za porušení 

rozpočtové kázně (týkající se výběrového řízení na počítače) ve výši 

Kč 444.973 byl uhrazen z rezervního fondu školy. Požádali jsme 

MFČR  o prominutí penále a odvodu a jsme přesvědčeni v kladné 

vyřízení  naší  žádosti. Předpokládáme, že finanční  úřad přihlédne ke 
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skutečnosti chybějícího úmyslu někoho poškodit ve výběrovém řízení 

a ke skutečnosti, že nesrovnalosti neovlivnily celkové vyhodnocení 

nabídek výběrového řízení. Dle vyřizujícího pracovníka FÚ v Kladně 

předpokládáme, že nám bude vyhověno. Příspěvková organizace ZŠ 

Kladno, Moskevská 2929 vynaložila veškeré úsilí, kterým bylo možno 

požádat, aby porušení právní povinnosti zabránila.  

 

� Monitorování projektu Modernizace přírodovědných předmětů: 

vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně  ve výši  Kč 240.720.  

K tomuto výměru  uvádíme: částka se skládá z Kč 204.000,- za 

výběrové řízení na PC a Kč  36.720,- za  nepřímé výdaje.  Závěrečná 

monitorovací zpráva proběhne v roce 2015. Příspěvková organizace 

ZŠ Kladno, Moskevská 2929 vynaložila veškeré úsilí, kterým bylo 

možno požádat, aby porušení právní povinnosti zabránila. V současné 

době má příspěvková organizace podáno odvolání proti vyměření u 

finančního odboru Středočeského kraje, které ho postoupilo  

Ministerstvu financí. Škola je přesvědčena o kladném vyřízení 

odvolání vzhledem ke skutečnosti, že předmětné výběrové řízení se 

týká, jak projektu  EU šablony školám, tak projektu Modernizace 

přírodovědných předmětů. Škola  má od  poskytovatelů  stanoviska, 

kde jedno říká, že bylo postupováno v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách,  a druhé, že tomu tak nebylo. 
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XII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 
Škola hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 

Statutární město Kladno. Hlavním zdrojem příjmů jsou prostředky přidělené 

zřizovatelem a prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje 

státním rozpočtem.  Kromě těchto zdrojů získala škola další finanční 

prostředky především z doplňkové činnosti, z darů rodičů, od sponzorů a 

z grantů. Škola provádí tuto doplňkovou činnost: pronájem prostor školy, 

tělocvičny, aerobického sálku, haly, dále hostinskou činnost- obědy pro cizí 

strávníky, výroba a prodej svačin, uskutečňuje sběr druhotných surovin, 

provozuje kroužek minikošíkové a předškolního sboru i pro veřejnost. 

Pronajímá prostory k umístění automatů.  

 

Prostředky z doplňkové činnosti škola použila na nezpůsobilé výdaje 

projektu „Šablony školám“, prostředky od sponzorů byly využity v souladu 

s účelem uvedeným v darovacích smlouvách.  

 

Naše příspěvková organizace vypracovává podrobnou výroční zprávu o 

hospodaření školy za kalendářní rok samostatně. Níže jsou uvedeny 

souhrnné přehledy hospodaření.   
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Tabulka 1: Základní údaje o 
hospodaření 

  

Za I. pololetí 
2014/2015 

Za II. pololetí 
2014/2015 

    
Základní údaje školy o 

hospodaření školy v tis. Kč 
Hlavní Doplňková Hlavní  Doplňková 

1. Náklady celkem 14022 1126 14252 707 

2. Výnosy celkem 14169 1185 14176 955 

Příspěvky a dotace na provoz 1366 0 1012 0 z 
toh
o Ostatní výnosy 99 0 140 0 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním 
147 59 -76 248 

 

 

Tabulka 2: Přijaté příspěvky a dotace  

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
čer.-
pros 
2014 

led-
čer 

2015 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem 10940 10517 

2. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze 

státního rozpočtu přes účet zřizovatele celkem 
3000 929 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace z jiných zdrojů (strukturální 

fondy EU) 
464 569 

4. Přijaté příspěvky a dary  390 517 

Přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353) 11586 10536 
z toho Mzdové výdaje (platy a OPPP) 8475 7700 
Ostatní celkem 3111 2836 

Pomůcky,plavání,programy 668 306 
Jazykové pobyty žáků 185 257 

z 
toh
o 

z toho 
Vzdělávání pedagogů včetně zahraničí 41 294 
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Tabulka 3: Fond rodičů a Fond sboru Sluníčko  

Zůstatek fondů k 30. 6. 2014                     383 448 Kč  
Dary na školní rok 2014/2015                     407 127 Kč  

Pomůcky do 3000 Kč                      61 070 Kč  
Drobný majetek do 3000 Kč                      56 096 Kč  
Zpěvníky, trička                           568 Kč  
Učebnice                        3 491 Kč  
Drobné potřeby, výzdoba, plakáty, diplomy                        7 663 Kč  
Hygienické potřeby                      63 278 Kč  
Výtvarné potřeby                      84 559 Kč  
Cestovné koncerty, programy, závody                        3 932 Kč  
Odměny, květiny, uvítání 1.tř, vyřazení 9.tř                      29 953 Kč  
Kopírování - partitury                        7 670 Kč  
Představení, výchovné koncerty, výukové 
programy                      92 579 Kč  
Foto, CD, inzerce, ozvučení                      29 903 Kč  
Doprava závody                      46 228 Kč  
Pomůcky nad 300 Kč                      55 401 Kč  
Čerpáno ve šk.roce 2014/2015 celkem              542 391 Kč  
Zůstatek fondů k 30.6. 2015                     248 933 Kč  
 

Hospodaření za sledované období skončilo se ziskem díky doplňkové 

činnosti, kterou škola realizuje v rozsahu povoleném živnostenským 

oprávněním – viz. tabulka 1. 

Meziročně se zvýšily zejména náklady na služby, náklady na pořízení 

drobného dlouhodobého majetku a technické zhodnocení budovy – nové 

tabule.  Škole se nedostává finančních prostředků zejména na obnovu 

vybavení tříd a  opravy. 

Ve školním roce 2014/2015 byly realizovány investiční akce – rozšíření sítě 

ve výši 121 tis, nákup sporáku do školní jídelny ve výši 64 tis a realizace 

zabezpečovacího  systému školy ve výši 245 tis. 

Finanční prostředky z jiných zdrojů (tabulka č. 2, bod 3) jsou prostředky 

z ESF a grantů NAEP. Jsou účelově vázané na realizaci příslušných  

projektů.  
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XIII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO 

ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

COMENIUS „WATERWORKS, EUROPEAN WAYS“ 

 

Škola dne  31. 7. 2015 dokončila  grant v hodnotě 20 000 EUR z programu 

Partnerství školy Comenius „Waterworks, European Ways“.  V průběhu dvou 

let  naši žáci spolupracovali se spolužáky ze šesti evropských zemí, vytvářeli 

práce na téma voda a své partnery také navštívili. Vycestovali do Francie, 

Německa, Holandska, Itálie (Sicílie), Irska, Španělska (Kanárské ostrovy) a 

v červnu 2014 také své evropské kamarády přivítali u nás v České republice. 

Podrobnosti k projektu jsou uvedeny v kapitole X. – cizí jazyky a také na 

internetových stránkách školy. 

 

ERASMUS+ 

Pro období 1. 6. 2014 – 31. 5. 2017 škola získala grant  z programu 

celoživotního učení Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

Erasmus+:Comenius – KA1 v hodnotě 21 403 EUR, kterými podpořila 

zlepšování individuální výuky cizích jazyků učitelů školy a jejich výjezdy na 

studijní pobyty v takto mluvících zemích. Další informace níže. 
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XIV. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

ERASMUS+  

Z programu celoživotního učení získala škola grant Národní agentury pro 

evropské vzdělávací programy Erasmus+: Comenius – KA1 v hodnotě 21 403 

EUR. Podpořili jsme zlepšování individuální výuky cizích jazyků učitelů školy 

a jejich výjezdy na studijní pobyty v evropských zemích. Grant trvá od 1. 6. 

2014 do 31. 5. 2016.  

V průběhu prázdnin 2015 v rámci tohoto  projektu  Erasmus+ vycestovalo 

šest učitelek naší školy na čtrnáctidenní jazykové kurzy do zahtraničí: Mgr. 

Vocelková do Velké Británie, Mgr. Vidunová do Francie, Mgr. Kučerová do 

Velké Británie a Španělska, Mgr. Šandová a Mgr. Sobolíková do Velké 

Británie a  Mgr. Markupová do Německa. Všechny účastnice ocenily možnost 

intenzivní jazykové výuky v cizojazyčném prostředí, poznání jiných 

evropských kultur, získání zajímavých námětů a metodik pro výuku cizích 

jazyků i nové kontakty s kolegy z jiných zemí. Čtyři  z účastnic projektu se 

v kurzu specializovaly na metodu výuky CLIL, všechny se snažily zvýšit si 

jazykovou úroveň podle „Společného  evropského  referenčního  rámce”.  

 

UČÍME SE JAZYKY V ZAHRANIČÍ 

Z již výše uvedeného grantu tzv. „výzvy 56“ paní učitelka Mgr. Věra 

Míšková dostala možnost vycestovat v srpnu 2015 do Španělska. Rozšiřovala 

si obecné znalosti jazyka tak, aby dosáhla vyšší jazykové úrovně.  V průběhu 

měsíců září – prosince budou v rámci  tohoto projektu  uskutečněny další 
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dva výjezdy učitelů  1. stupně  na job-shadowing   a   čtyři výjezdy skupin 

žáků do Anglie, Francie, Německa a Španělska.   

 

Věříme, že další zvyšování kvality výuky cizího jazyka  a zvyšování  jazykové 

úrovně „nejazykových“  učitelů  nám umožní nový grant podaný v rámci další 

výzvy MŠMT č. 57. 

 

 

Účastnice studijních pobytů v zahraničí 

 

XV. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH  FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍCH ZDROJŮ  

PROJEKT ESF MODERNIZACE PŘÍRODOVĚDNÝCH 

PŘEDMĚTŮ   

Ve  školním roce skončil Projekt ESF Modernizace výuky přírodovědných 

předmětů  - grant OP VK ve výši 2 698 260 Kč, realizován byl od 1. 3. 2012 
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do 31. 12. 2014. Závěrečná zpráva byla podána do konce února 2015. 

Podrobnosti k projektu v kapitole X. – přírodovědné předměty. 

 

UČÍME SE JAZYKY V ZAHRANIČÍ 

O projektu byly podány informace v předcházející kapitole. 

 

HRAVÁ MATEMATIKA - LEGO 

V červnu 2015 jsme získali dotaci od firmy LEGO Production, s.r.o. ve výši 

500 000Kč. Na školní zahradě jsme v průběhu letních prázdnin 2015 nechali 

vybudovat devět matematických stanovišť, která budou přednostně 

využívána pro výuku matematiky na I. stupni.  Finance z dotace nám umožní 

vyzkoušet  novou  metodiku a  zakoupit či nechat vyrobit matematické 

pomůcky. Projekt Hravá matematika je inspirován metodikou dr. Hejného. 

 

UČÍME DIGITÁLNĚ 

Od 1. 10. 2014 – 31. 7. 2015 škola byla partnerem firmy Pontech s.r.o. 

v projektu „Učíme digitálně“. Díky tomuto projektu se škole podařilo získat 

20 tabletů pro práci pedagogů, bezpečnostní software a výukový software  

MIUČ+ od Nové školy pro práci s těmito tablety. Tento software umožňuje 

provázanost  tabletů s interaktivními  tabulemi. Celý projekt přinesl škole 

628 000,- Kč. 

 

ÚPRAVA OKOLÍ PERGOLY U HALY 

V září 2014 naše škola dostala dotaci 20 000 Kč od Komise Rady města  pro 

životní prostředí na úpravu pozemku v okolí venkovní  učebny s pergolou 

v blízkosti haly. Před započetím prací bylo nutné mechanické odstranění 
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plevelů,  jejich chemická likvidace atd. Dále následovala kultivace pozemku a 

zapravení substrátu pro vylepšení půdy. Pro vytvoření vhodných světelných 

podmínek bylo nezbytné ošetření vrby jívy, a to obvodovým řezem.  Trvalky 

a cibuloviny jsou  voleny  vhodnou kombinací barev, nároků na světlo, výšky a 

doby kvetení. Na  jejich výsadbě  se podíleli žáci v předmětu svět práce. 

V blízké pergole probíhá v teplých dnech  vyučování.  Jsme rádi, že se tento 

pozemek díky dotaci prosvětlil a celý prozářil.  

 

 

PODPORA VYBAVENÍ ŠKOLNÍCH POZEMKŮ  

Jako doprovodné opatření projektu Happysnack,  Ovoce a zelenina do škol 

nám bylo poskytnuta možnost vybavení školních pozemků – nákupem 

drobného nářadí či náčiní nebo sazenic ovoce a zeleniny,  které souvisí s 

činností žáků na školním pozemku. Nakoupili jsme nářadí a sazenice za 

celkovou částku 11 000Kč. 

 

Věříme, že i nadále budeme úspěšní při vytváření projektů a jejich realizaci, 

a tak i ve vytváření stále lepších podmínek pro vzdělávání žáků. 
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XVI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 

ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

2. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLADNO 

Při plnění úkolů, které plynou z hlavní činnosti školy – ze vzdělávání -  

spolupracuje škola i s jinými institucemi. Tradičně dobrá spolupráce je 

v hudební oblasti s 2. ZUŠ, která v budově školy provozuje odpoledne svou 

výuku. Touto spoluprací vycházíme vstříc rodičům, kteří nemusejí za výukou 

v hudební škole docházet. Společně jsme v letošním roce opět připravili Den 

hudby (viz. kapitola X. – sbory), vzájemně spolupracujeme i při zařizování 

učeben, které v odpoledních hodinách slouží jako učebny umělecké školy, 

potřebným technickým vybavením. 

Pěvecký sbor spolupracuje s jinými sbory, v rámci České republiky (např. 

akce Borovany) i se sbory zahraničními. 

 

MĚSTO KLADNO 

Nejvýznamnějším partnerem školy je i nadále Magistrát města Kladna jako 

její zřizovatel, který také finančně podporuje různé školní akce, sportovní 

či kulturní. V loňském roce nám byla poskytnuta dotace 20 000Kč na nákup 

rytmických hudebních nástrojů, dále dotace 8 000Kč na krytí nákladů na 

účast našich žákyň na Poháru Rozhlasu, Komisí Rady města pro životní 

prostředí nám byla poskytnuta výše zmíněná dotace 20 000Kč  na úpravu 

pozemku v okolí pergoly u haly.  



 84 

Ve školním roce 2014/15 byla také do naší školy přivedena optická síť, 

jejímž prostřednictvím bude Statutární město Kladno poskytovat do roku 

2018 vysokorychlostní připojení k internetu. Městem také byla financována 

částečná úprava bývalého bytu školníka na prostory školní kuchyně a školní 

družiny. 

Hřiště 

Největší finanční akcí města bylo ale bezesporu podání grantu na 

rekonstrukci školního hřiště, která proběhla v době letních prázdnin 2015. 

Z financí ROP  a částečně i financí Města Kladna bylo vybudováno moderní 

multifunkční hřiště, které bude využívat škola pro svou tělovýchovnou výuku 

a aktivity i veřejnost a organizace poskytující sportovní vyžití dětem a 

mládeži. Slavnostní otevření hřiště a začátek jeho provozu by se mělo 

uskutečnit na začátku nového školního roku 2015/2016. 

 

AC TEPO KLADNO 

V rámci sportovní výchovy, na kterou je naše škola také zaměřena, 

spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno. Oddíloví trenéři se 

podílejí na výuce tělesné výchovy a sportovní přípravě našich žáků. 

 

PAMÁTNÍK LIDICE 

V roce 2014/2015 jsme také pokračovali ve spolupráci s příspěvkovou 

organizací Památník Lidice. Již tradičně se naše sbory účastní pietních aktů 

v Památníku a žáci vzdělávacích akcí doplňujících výuku, například soutěže 

Lidice pro 21. století.  
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AVES - Čabárna 

Tradičně dobrá spolupráce je v rámci přírodovědných předmětů se stanicí 

AVES na Čabárně, někteří žáci sponzorují ptáky umístěné v této stanici. 

 

DALŠÍ PARTNEŘI 

Výchovné poradkyně i učitelé a vedení školy úzce spolupracují  

s Pedagogicko – psychologickou poradnou Středočeského kraje, Centrem 

drogové prevence, zařízením Rosa, i s Policií ČR a sociálním odborem 

Magistrátu města Kladna, a to především  v oblasti preventivní péče.  

V letošním roce se osvědčila i spolupráce se Střediskem výchovné péče 

Slaný (viz. kapitola VII. – výchovné poradenství). 

Spolupracujeme také se středními školami, jejichž žákům umožňujeme 

vykonat u nás svou povinnou praxi. Během školního roku tak u nás působili 

žáci Integrované střední školy Slaný v naší školní kuchyni a žák Střední 

průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno jako pomocník ICT technika.  

 

RODIČE 

Důležitými partnery školy jsou i sponzoři, kterým patří dík za pomoc při 

uskutečňování cílů školy. Většinou jsou to rodiče našich současných nebo 

bývalých žáků, kteří jsou ochotni buď finančně, materiálně nebo 

organizačně přispět ke zlepšování prostředí školy. Poděkování patří všem 

rodičům, kteří přispívají na výtvarné a hygienické potřeby i rodičům, kteří 

přispívají hmotnými dary nebo prací. V letošním roce především děkujeme 

za novou skříňovou sestavu rodičům žáků 2.B zorganizovaným paní 
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Peleškovou a paní Mothejlové za příspěvek na mobility našich žáků do 

zahraničí. 

Návštěvou a zakoupením výrobků na „Vánočním rozjímání“  umožňují rodiče 

a hosté nákup odměn pro děti reprezentující školu a účastnící se soutěží, 

zajištění dalších vzdělávacích akcí souvisejících s výukou. 

Všem partnerům děkujeme za spolupráci a těšíme se na další v novém 

školním roce. 

 

XVI. ZÁVĚR 

Ve škole jsou dostatečně vytvořeny podmínky pro naplňování našeho 

školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“, a to 

jak po stránce personální, tak i materiální. Přesto bude snahou vedení školy i 

v dalších letech neustále zázemí pro vzdělávání a výchovu dětí zlepšovat. 

Takovým úkolem bude např. odhlučení naší sportovní haly, vybavení prostor 

pro rozšířenou školní družinu a jídelnu, vybudování relaxačních prostor pro 

žáky a snaha o modernizaci školních šaten – žákovských skříněk.  

Věříme, že i nadále budeme mít dostatek příznivců a partnerů, kteří nám 

budou ochotni pomoci našich cílů dosáhnout.  

 

Na tvorbě Výroční zprávy Základní školy Kladno, Moskevská 2929 se dodáním podkladů 

k jejímu zpracování podíleli: 

Ing. Eva Albertová, Věra Baborová, Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Simona Černá, Mgr. 

Alena Čuříková, Mgr. Šárka Domonkošová, Mgr. Jaroslava Horáková, Jana Humlová, Mgr. 

Ilona Kottnerová, Mgr. Lenka Kučerová, Mgr. Pavla Markupová, Mgr. Lenka Mateová, Mgr. 

Věra Míšková, Mgr. Eva Moučková, Mgr. Romana Rájková, Mgr. Ilona Sládková, Mgr. Alena 

Šandová, BcA. Ivan Tatar, Petra Urbancová, Mgr. Hana Vocelková, Mgr. Ilona Zdychová, 

Mgr. Eva Žilková, editace Mgr. Blanka Vidunová 
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Výroční zpráva Základní školy Kladno, Moskevská 2929 byla schválena 

Pedagogickou radou dne 29. 9. 2015. 

V Kladně 29. 9. 2015 

                                                                            ............................................... 

             Mgr. Hana Vocelková 

                                                                                               ředitelka školy  

 

 

VYJÁDŘENÍ RADY ŠKOLY 

 

Rada školy schvaluje Výroční zprávu Základní školy Kladno, Moskevská 2929 

za rok 2014/2015. 

V Kladně 29. 9. 2015 

           .............................................. 

          předseda rady školy 


