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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 150 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 se sešla školská rada 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..     

Rada školy pracuje v tomto složení: 

Ing. Přemysl Mužík zástupce Magistrátu města Kladna  

Mgr. Hana Větrovcová zástupce Magistrátu města Kladna 

Vendula Hrabětová zástupce rodičů – zákonných zástupců žáků 

Hana Pšeničková zástupce rodičů – zákonných zástupců žáků   

Mgr. Pavla Markupová zástupce školy 

Mgr. Jaromíra Vránová zástupce školy 
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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. 

 

 

Angličtina ve školní 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. Ve školním roce 



 6 

2015/16 jsme se také zapojili do programu „Hodina pohybu navíc“ 

zajišťovaného MŠMT. (více o programu v kapitole X. ) 

Našim cílem je vzdělávat děti v duchu kulturních hodnot a zdravého 

životního stylu.  

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 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zpracován plán  

individuálního vzdělávání, podle kterého s žáky pracuje pověřený učitel. Žáci 

pracují ve skupinách vytvořených podle věku a rozsahu potřebných 

podpůrných opatření. 

V rozsahu  stanoveném  vládou  se  žákům  bezplatně poskytují učebnice  a  

učební  texty.  

I ve školním roce 2015/2016 škola organizovala pro žáky vlastní zájmové 

útvary a 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.  
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PEDAGOGICKÁ RADA 

Ředitelka  školy svolává Pedagogickou  radu  jako svůj poradní orgán. Jejími 

členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

Po projednání s pracovníky školy a se souhlasem Pedagogické rady ředitelka 

školy provedla v tomto školním roce úpravy školního řádu a klasifikačního 

řádu. 

 

III. ŠKOLNÍ DRUŽINA, JÍDELNA, KNIHOVNA 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

… celoroční hry, kroužky a spolupráce se staršími spolužáky 

V letošním školním roce měla naše školní družina (dále jen ŠD) pět oddělení, 

z toho jedno pro děti přihlášené jen do 13:30. Jedno oddělení bylo vedeno 

paní vychovatelkou Pavlínou Černou v anglickém jazyce. Děti ŠD byly 

zapojeny do projektu „Hodina pohybu navíc“. Při školní družině fungovaly 

dva zájmové kroužky: „Dovedné ruce“ pod vedením paní vychovatelky Evy 

Marouškové a „Keramický kroužek“ vedený paní vychovatelkou Janou 

Humlovou. Provoz ŠD byl od 6:30 do 17:00, přesto někteří rodiče přiváděli 

své děti dříve; vyzvednutí některých dětí občas proběhlo až po 17. hodině. 

Vychovatelky ŠD vždy rodičům vyšly vstříc a vyčkaly jejich příchodu.  

 

Kromě běžných aktivit v ŠD se i v letošním školním roce uskutečnilo několik 

mimořádných akcí. 
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� 9. 10. 2015 jsme využili nově rekonstruované školní hřiště při 

„Atletickém dni“. Děti běhaly na čas, skákaly do dálky a házely 

míčkem. Odpoledne se vydařilo a vítězové jednotlivých kategorií byli 

odměněni. 

� 14. 10. 2015 proběhla v ŠD „Kostičková škola“, kdy děti stavěly různé 

stavby ze stavebnice Lego do soutěže. I přes to, že jsme se 

neumístili mezi prvními, obdrželi jsme pochvalu za snahu. 

� 23. 10. 2015 proběhlo v ŠD „Halloweenské odpoledne“. Děti přišly 

v převlecích, dlabaly dýně, tančily, zpívaly čarodějnické písničky a 

vařily lektvar. Odpoledne mezi dětmi sklidilo patřičný úspěch. 

� 16. 12. 2015 mezi nás přišli žáci dějepisného semináře Mgr. Ilony 

Sládkové s představením „Vánoční pohádka“. Součástí odpoledne byly 

i jednotlivé dílny, např. zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob 

apod. Akce měla u dětí kladné ohlasy. 

� V měsíci dubnu 2016 jsme se začali připravovat na výtvarnou soutěž 

„Cesta po hvězdách“ vyhlášenou Labyrintem Kladno. Zaslali jsme 

z každého oddělení ŠD deset nejlepších prací. Vyhlášení vítězů 

proběhlo v neděli 29. 5. 2016 na Dni dětí v zahradě Labyrintu Kladno. 

Získali jsme poděkování pro všechny zúčastněné. 

� Ve dnech 15. – 17. 4. 2016 proběhla v Labyrintu Kladno výstava 

„Dětské keramiky“. Této výstavy se žáci keramického kroužku 

účastnili již po čtvrté. Letos se naše expozice „Aprílové hrnečky“ 

setkala s kladným ohlasem. Dokonce se záběry hrnečků a „člověče 

nezlob se“ promítly v regionální televizi. 

� V pátek 15. 4. 2016 jsme společně s žáky keramického kroužku tuto 

výstavu navštívili. 

� 8. 6. 2016 došlo k dalšímu setkání dětí ŠD s žáky dějepisného 

semináře při akci nazvané „Zámořské objevy“. Divadelní přestavení 
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dokonale navodilo atmosféru doby Kryštofa Kolumba. Na šesti 

stanovištích, připomínajících jednotlivé kontinenty, soutěžily děti 

v různých disciplínách. Naše děti se téměř celý měsíc na tuto akci 

připravovaly a tvořily týmy.  Každý tým měl svoji vlajku, název, 

kapitána a šest malých loděk. Velké děti samy připravovaly diplomy a 

zajistily drobné odměny pro vítězné týmy. Vyhlášení proběhlo 9. 6. 

2016. 

� 14. 6. 2016 jsme se pobavili na školním hřišti při tzv. „Sportovním 

karnevalu“. Děti v maskách skákaly v pytlích, měly turnaj ve fotbale a 

vybíjené a házelo se frisbee na cíl. Po celou dobu u pergoly hrála 

hudba a kdo nechtěl sportovat, mohl tančit. Všichni jsme si 

karnevalové odpoledne užili.  

 

… rozšíření prostor školní družiny 

Za velký úspěch považujeme rozšíření prostor ŠD o jedno oddělení. Po 

dlouhých letech se od září 2016 nebudou tísnit v jedné místnosti dvě 

oddělení ŠD. 

 

Relaxační sezení ve školní družině 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA 

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

zdravá výživa 

Školní jídelna připravila ve školním roce 2015/2016  95 600 obědů a 

2047 svačin. 

Strávníci si mohli vybrat  každý den k obědu  ze tří druhů jídel, od května 

2016 byly jednou týdně nabízeny jako třetí druh jídla saláty z čerstvé 

zeleniny. Vyšli jsme tak vstříc požadavkům některých rodičů i zaměstnanců 

školy. O velké saláty jako hlavní jídlo byl velký zájem, v příštím školním roce 

bude jejich nabídka častější.. 

I nadále jsme nabízeli zdravé svačiny, jejichž výdej probíhal o velkou 

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

Vedoucí školní jídelny za pomoci ředitelky školy zajistila pro naše sociálně 

slabé žáky bezplatné stravování, které poskytuje společnost Women for 

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

stravu zdarma. 

Bohužel se stávalo, že matka jednoho žáka, jehož obědy byly takto 

zajištěny, v případě nepřítomnosti dítěte obědy neodhlašovala a ani po 

upozornění na tuto povinnost nebyla ochotna propadlé obědy uhradit. 

 

Snažíme se používat potraviny místních farmářů, spolupracujeme s rodinnou 

firmou Diviš z Chrášťan, která nám dodává domácí mlékárenské výrobky. 

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. 

. 
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JÍDELNÍ AUTOMATY 

…. změna nabízeného sortimentu 

 

Již v minulém školním roce jsme provedli úpravu složení sortimentu 

nabízeného v automatech a vypověděli jsme smlouvy s provozovateli 

automatů na colové nápoje a cukrovinky. Další smluvní partnery jsme 

požádali o změnu sortimentu, naší snahou bylo omezit slazené  a energeticky 

vydatné nápoje, cukrovinky, čokoládové tyčinky, dále zrušit obložené 

bagety s majonézou a  tatarskou omáčkou  a nahradit je těmi s větším 

podílem zeleniny.  Dodavatel však reagoval jen dočasně, ke konci roku i po 

připomínkách byly nabízeny bagety s majonézou a minimálním množstvím 

zeleniny (např. jeden plátek kyselé okurky). Od příštího školního roku tedy 

ponecháme ve škole pouze automat na neslazené nápoje a automat na mléčné 

výrobky mlékárny Kunín (www.happysnack. cz – automaty na zdravou výživu ) 

fungující na karty, které si žáci zakoupí ve školní jídelně. 

Pokračujeme i nadále v  projektu Ovoce do škol, kdy naši žáci I. stupně 

dostávají jednou za 14 dnů čerstvé ovoce – jablka, hrušky, pomeranče a  

100% ovocné šťávy.  

 

 

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

… zájem o výpůjčky roste 

Školní knihovna zahrnuje převážně beletrii a odbornou literaturu jak pro 

žáky, tak i pro pedagogy, a to k prezenčnímu i absenčnímu vypůjčování. V 

prostoru školní knihovny je k dispozici počítač s přístupem na internet, 

interaktivní tabule, datový projektor, DVD a video. 
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V tomto školním roce byl fond knihovny významně rozšířen díky výzvě 

MŠMT č. 56. Nakoupeno bylo 773 nových titulů – z toho koupě naprosté 

většiny byla hrazena z výše uvedeného projektu. Knihy byly využívány pro 

čtenářské dílny na prvním i druhém stupni. Žáci si knihy dle zájmu půjčovali 

i domů. Díky výběru současných oblíbených autorů podstatně vzrostl počet 

výpůjček. Největší zájem byl o knihy J. Kinneyho, J. Greena, C. S. Lewise, K. 

Cassové, J.K. Rowlingové, T. Breziny. Byly zakoupeny i knihy klasické – 

například Z. Bezděková, K. Čapek, O. Pavel.  

Zapojení do výzvy č. 56 hodnotíme velmi kladně. Došlo k zatraktivnění školní 

knihovny, žáci si na doporučení spolužáků půjčují oblíbené tituly, a to i ti, 

kteří do té doby neměli ke čtení vřelý vztah. Dokonce již přinášejí tipy na 

zakoupení dalších knih, které by rádi ve školní knihovně nalézali. 

Knižní fond nyní obsahuje 7135 jednotek. Kromě již zmíněné beletrie byl 

doplněn o odbornou literaturu pro učitele matematiky a pro práci 

speciálního pedagoga. 

 

Dílna čtení 

V letošním roce se čtenářských dílen zúčastnili žáci všech druhých až 

pátých tříd, v rámci projektu Pomocná ruka četli žáci 5.B spolu se svými 

staršími spolužáky z devátých tříd.  

Hlavním přínosem čtenářských dílen je vlastní motivace žáků ke čtení. Žáci 

sami najdou knížku, která je baví a jim přijde zajímavá, pak ji prezentují 

spolužákům. Ve čtenářských dílnách se děti scházely ke společnému čtení 

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

kvízy, tajenky a využívali i čtení s předvídáním.  
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Burza knih 
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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 
práce 

 Sp 1 1 1   3  

         
celkem 
hodin 

  29 30 32 31  98 24 
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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 (německý, ruský, 

francouzský, španělský) 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). 

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.  
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Výtvarná výchova v pergole 

 

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
Ve školním  roce 2015/2016 měli žáci 6. až  9. ročníků možnost vybírat 

z těchto volitelných předmětů: 

 
Volitelné předměty   
   

Název třídy vyučující 
Matematický seminář 6.A Čermáková Mi. 
Dějepisný seminář 8.A Sládková 
Sportovní výchova 7.A Rájková 
Sportovní výchova 8.A Čuříková 
Sportovní výchova 9.A Fritsch 
Výtvarná dílna  7.A Kohoutková 
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Ve školním roce 2015/2016 měli žáci možnost vybírat z těchto nepovinných 

předmětů: 

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 2.C Čuříková 
Sportovní výchova 6.C Fritsch 
Sportovní výchova 7.C Rájková 
Sportovní výchova  9.C Domonkošová 
Communication 9.B Kučerová L., Čechová 

 

 

Skupiny pro žáky s SPU 
    

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Náprava pro žáky SPU I. 2. - 3. třída 1 Nováková 
Náprava pro žáky SPU I. 4. - 5. třída 1 Žilková 
Náprava pro žáky SPU II. II. stupeň 1 Sládková 

 

 

 

 

 

 



 21 

V. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Stav personální situace na škole je uveden k 30. 6. 2016. 
 

Mgr. Hana Vocelková – ředitelka, vyučuje  M 

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

 

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

  1.stupeň vyučuje  
1. Čermáková Martina, Mgr. 1.st. 
2. Černá Simona, Mgr. 1.st. 
3. Fořtová Martina  1.st. 
4. Kottnerová Ilona, Mgr. 1.st. 
5. Kučerová Kateřina 1.st. 
6. Nováková Dita, Mgr. 1.st. 
7. Smolová jitka, Mgr. 1.st. 
8. Šandová Alena, Mgr., MgA 1.st. - sbor 
9. Vránová Jaromíra, Mgr. 1.st. - sbor 
10. Zdychová Ilona, Mgr. 1.st. 
11. Žilková Eva, Mgr. 1.st. 
 
  2. stupeň   
1. Abertová Eva, Ing. Fy - Inf 
2. Blohoňová Jaroslava, Mgr. Sp 
3. Čechová Helena, Mgr. Aj 
4. Čermáková Michaela, Mgr. M-Ch, MS 
5. Černá Pavlína Aj 
6. Čuříková Alena, Mgr. Tv- Aj- Ch- Vo - Vzd 
7. Domonkošová Šárka, Mgr. Př-Tv –Sv 
8. Fritsch Robert, Mgr. Tv-Ze-In-Sv 
9. Havránková Iva, Mgr. Aj - Vo 
10. Horáková Jaroslava, Mgr. Čj 
11. Jágrová Alena, Mgr. Čj – Vo - D 
12. Kotvová Jana, Mgr. M - Fg 
13. Kohoutková Šárka, Mgr. D – VV- Sp 
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14. Kučerová Lenka, Mgr. Aj 
15. Litvinova Natalie RJ (1. pololetí) 
16 Markupová Pavla, Mgr. Nj -  Př –Vo – 1.st. 
17. Mikešová Irena, Ing M- Vo - Ch 
18. Míšková Věra, Mgr. Aj - Šj 
19. Moučková Eva, Mgr. Hv - sbory 
20. Nešvera Jakub, Mgr. D – Z - Sp 
21. Rájková Romana, Mgr. Tv – Sv - Z 
22. Sládková Ilona, Mgr. Čj – D - Ds 
23. Sobolíková Václava, Mgr. Vv – Rj - Aj 
24. Ščurek Ladislav, BcA, Dis Hv 
25. Tatar Ivan, DiS Hv- flétny  
26. Volvak Olena RJ (2. pololetí) 

V roce 2015/2016 byla na mateřské dovolené vyučující:  

Mateová Lenka, Mgr. 

 

 Školní družina  

1. Humlová Jana  Vychovatelka-vedoucí ŠD 

2. Prokopová Miroslava vychovatelka 

3. Maroušková Eva vychovatelka 

4. Rudovská Naděžda vychovatelka 

5. Černá Pavlína vychovatelka 

 

 

 Asistent pedagoga  

1. Rudovská Naděžda Asistentka pedagoga ve 3.A  
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CELKOVÝ PŘEHLED POČTU ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

Pracovníků celkem 

(fyzické osoby, dohody o 

pracovní činnosti, školní klub, 

hospodářská činnost, DPP) 

58 

 

6 mužů 52 žen 

Pedagogičtí pracovníci celkem 42 4 učitelé 

33 učitelek 
( z toho: 
1 vychovatelka) 

 

5 vychovatelek 

(z toho:  
1 asistentka 
pedagoga) 

THP + admin. pracovnice 1   

Pokladní: 1   

Uklízečky  5   

Školník 1   

Kuchařky ve ŠJ včetně vedoucí 6   

Správce haly 1   
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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. 

I. pololetí 

Jméno 
 

Datum 
konání 

Podnik 
 

Druh 
 

všechny uč. 
I.stupně 25.8. 

Nová škola 
Jak založit čtenářský 

klub 
Horáková 
Jaroslava 25.8. 

Nová škola 
Jak založit čtenářský 

klub 

Sládková Ilona 25.8. 
Nová škola 

Jak založit čtenářský 
klub 

Jágrová Alena 25.8. 
Nová škola 

Jak založit čtenářský 
klub 

Kohoutková 
Šárka 25.8. 

Nová škola 
Jak založit čtenářský 

klub 
všechny uč. 
I.stupně 

31.8.,3.9., 
15.9. 

H-mat, o.p.s. 
Základy Hejného 
vyučovací metody 

Mikešová Irena 
31.8.,3.9., 

15.9. 
H-mat, o.p.s. 

Základy Hejného 
vyučovací metody 

Čermáková 
Michaela 23.9. 

PASCO.CZ 
konference PASCO 

Sensorium 

Abertová Eva 23.9. 
PASCO.CZ 

konference PASCO 
Sensorium 

Havránková Iva 17.9. 
Diakonická akademie Praha 

seminář Mimořádné 
události v globálních 

souvislostech 
Moučková Eva 20. - 22.11. NIPOS seminář klubu sbormistrů 
Vránová 
Jaromíra 21. - 22.11. 

NIPOS 
seminář klubu sbormistrů 

Šandová Alena 22. - 22.11. NIPOS seminář klubu sbormistrů 
Čermáková 
Martina 15.10. 

FORART.CZ 
kurz začáteč. v Davoně 

(Silhouette studio) 

Žilková Eva 15.10. 
FORART.CZ 

kurz začáteč. v Davoně 
(Silhouette studio) 

Šandová Alena 13.10. 
EDULABCR.CZ 

workshop Škola dotykem 
hravě 

Šandová Alena 20.10. Kritické myšlení dílna čtení 
Nováková Dita 20.10. Kritické myšlení dílna čtení 
Vránová  Jarom. 20.10. Kritické myšlení dílna čtení 
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Žilková Eva 20.10. Kritické myšlení dílna čtení 

Nešvera Jakub 2.11. 
Vzdělávaci institut SK 

Pracovní činnosti na II.st. 
ZŠ 

Šandová Alena 12.10. 
Životní vzdělávání a.s. 

Agresivní a zuřivé dítě - 
webinář 

Havránková Iva 17.10. Akcent College s.r.o. For the love of languages 
 
II. pololetí  

 
 

     Jméno 
Datum 
konání 

Podnik 
Druh 

Čermáková 
Michaela 15.1. 

Descartes v.o.s. 
Charakteristika a ukázky 

vyuč.v mat. 
Vidunová Blanka cyklus Alpinautic, s.r.o. Integral Growth Coaching 

Prokopová 
Miroslava cyklus 

Vzdělávací institut SK 
Pedag.podpora 

přirozeného rozvoje řeči 
dětí 

Humlová Jana 18.3. ČČK zdravotník 

Vocelková Hana 4.4. 
MŠMT 

Společné vzdělávání a OP 
VVV 

Vocelková Hana 18.4. 
NIDV 

Úpravy ŠVP v systému 
InspIS 

Kučerová Lenka 21.4. 
MŠMT 

monitorovací seminář KA 
1 - ERASMUS + 

Šandová Alena 22. - 24.4. Česká Orffova společnost Seminář hudební výchovy 

Havránková Iva 24.5. 
Diakonie  

Jak s vašimi žáky mluvit o 
migrační krizi 

Žilková Eva 28.5., 18.6. ABC MUSIC v.o.s. Splývavé čtení 
Čermáková 
Martina 28.5., 18.6. 

ABC MUSIC v.o.s. 
Splývavé čtení 

Ščurek Ladislav 19.5. Mgr. Bára Polívková Drumben II 

Kučerová Lenka 2.6. 
MŠMT 

seminář k vedení projektu 
Erasmus + 

 

Na konci školního roku v červnu 2016 proběhlo proškolení všech 

pedagogických pracovníků školy na téma inkluze, pedagogové byli seznámeni 

se změnou školského zákona, vyhláškou MŠMT č. 27/2016.  
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VII. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE A POČTU ŽÁKŮ 

 
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

Zápis do prvních tříd se konal 22. a 23. 1. 2016. Při zápisech jsme opět 

použili systém elektronického přihlášení k zápisu na určitý časový termín. 

Omezili jsme tak dobu, kterou rodiče a děti stráví čekáním před samotným 

zápisem. Při organizaci zápisu nám pomáhali vybraní žáci II. stupně – 

členové žákovského parlamentu. 

K zápisu přišlo 83 dětí (z toho 6 dětí po odkladu). 

Do prvních tříd roku 2016/2017 nastoupilo 61 žáků, z toho 6 žáků 

s odkladem.  

 

Do prvních tříd školního roku  2015/2016 nastoupilo 56 žáků, z toho 8 žáků 

s odkladem.  

 

  Žáků Dívky 

Nově přijatí do 1. ročníku 56 32 
  nar.  1. 9. 2009 a později 0 0 
  nar.  1. 9. 2008-31. 8.2009 48 29 
  nar. 31. 8. 2008 a dříve 8 3 
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Vítání prvňáčků 

 

 

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 Mgr. Martina Čermáková.  O 

Školičku nanečisto byl velký zájem, přihlásilo se 36 dětí.  
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POČTY ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH 
Stav k 30. 6. 2016 

  Tříd Počet Dívky 

CELKEM 23 571 314 

1. ročník 2 56 32 

2. ročník 3 63 28 

3. ročník 2 54 31 

4. ročník 2 54 29 

5. ročník 2 62 39 

6. ročník 3 61 31 

7. ročník 3 82 54 

8. ročník 3 71 40 

9. ročník 3 68 30 

 

 

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 2015/2016.  

V tomto školním roce neprobíhalo žádné centrální ani námi organizované 

testování žáků.  
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Dalším z ukazatelů výsledků vzdělávání jsou také úspěchy žáků v různých 

vědomostních i dovednostních soutěžích, ty uvádíme v části věnované 

prezentaci školy na veřejnosti. 

 
UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD ROKU 2015/16 
 
    9.A 9.B 9.C celkem 
Okres Kladno         
Gymnázium Kladno E. Beneše 2 5 1 8 
Sportovní gymnázium  4 0 5 9 
Gymnázium Slaný 0 0 0 0 
SOŚ a SOU Dubská 2 1 1 4 
SOŠ a SOU nám.E. Beneše 3 0 3 6 
SOŠ a SOU u Hvězdy 1 1 0 2 
SPŠ J. Palacha 2 2 6 10 
SPŠS a OA C.Boudy 3 2 1 6 
SOŠ a SOU řemesel Stochov 0 2 0 2 
Střední zdravotnická škola 1 0 0 1 

Okres Rakovník       0 
SŠ lesnická Křivoklát 1 1 0 2 
Gymnázium Nové Strašecí 0 1 0 1 
SOU Nové Strašecí 2 0 1 3 

Okres Beroun       0 

Střední pedag.škola Beroun 0 0 0 0 

Praha       0 
Střední pedag.škola Praha 6 0 3 0 3 
SPŠ dopravní Praha 5 1 0 0 1 
SOU Novovysočanská Praha 5 0 0 1 1 
SPŠ gastro a hotel Praha 4 0 1 0 1 
SŠ a SOU umělecká řemesel, Praha 5 0 1 0 1 
VOŠ A SŠ Dušní Praha 1 0 1 0 1 
Akademické gymnásium Praha 1 0 1 0 1 
OA Praha 6 0 0 1 1 
SPŠ elektrotechn.Praha 10 0 0 1 1 

Jiné       0 
SŠ letectví Aero Odolena Voda 0 1 0 1 
Neumístěn/a 1 1 0 2 

 
 
Umístění podle okres ů 
 

     
 9.A 9.B 9.C Celkem 
Kladno 18 13 17 48 
Rakovník  3 2 1 6 
Beroun 0 0 0 0 
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Praha 1 7 3 11 
Jiné 1 2 0 3 

 
 

Umíst ění podle okres ů
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Umístění podle typu SŠ 
 

  9.A 9.B 9.C celkem 
Gymnázium   6 7 6 19 
SOŠ 7 10 9 26 
SOU-MT 1 1 1 3 
SOU - VL 9 4 5 18 
Neumíst ěn/a 1 1 0 2 

 

Umíst ění podle typu SŠ
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Umístění 5. ročníků a ostatních ro čníků 

 

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

 

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 29 15 14 29     186 3         1,02 27     
I.B 27 9 18 27     182           1,00 26     

II.A 22 11 11 21 1   140 6 1       1,05 21     
II.B 21 9 12 19 2   141 4 2       1,05 21     
II.C 20 15 5 20     137 3         1,02 20     

III.A 30 15 15 26 4   198 32 7     3 1,19 30     
III.B 24 8 16 22 2   169 21 2       1,13 24     
IV.A 27 12 15 23 4   177 51 6       1,27 26     
IV.B 27 13 14 23 4   191 47 5       1,23 27     
V.A 32 11 21 24 7 1 227 53 16 3   1 1,32 30     
V.B 30 12 18 24 6   242 45 12 1     1,24 30     

VI.A 20 12 8 5 15   141 78 62 19     1,86 19 1   
VI.B 23 7 16 11 12   213 82 23 4     1,43 23     
VI.C 18 11 7 7 11   144 82 24 2     1,54 18     

VII.A 30 11 19 11 18 1 197 117 65 37 4   1,89 30     
VII.B 27 3 24 16 11   233 75 21 8   1 1,42 26     
VII.C 25 14 11 10 15   159 99 52 14   1 1,75 25     

VIII.A 29 15 14 12 13 4 219 104 58 27 10 17 1,83 26 1 1 
VIII.B 24 7 17 5 18 1 174 115 41 5 1   1,64 24     
VIII.C 18 9 9 10 8   146 90 12 4     1,50 18     
IX.A 23 16 7 3 20   157 79 95 37     2,03 22 1   
IX.B 24 8 16 12 12   185 105 39 15   1 1,66 23     
IX.C 21 14 7 3 18   160 91 55 9     1,72 21     
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PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA DRUHÉ POLOLETÍ 
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        1 2 3 1 2 3 4 5 - p 1 2 3 
I.A 29 15 14 29     192 4         1,02 28     
I.B 27 9 18 27     189           1,00 27     

II.A 22 11 11 21 1   145 8 1       1,06 22     
II.B 21 9 12 19 2   142 3 2       1,05 21     
II.C 20 15 5 20     136 4         1,03 20     

III.A 30 15 15 27 3   195 37 5     3 1,20 30     
III.B 24 8 16 21 3   163 25 4       1,17 24     
IV.A 27 12 15 22 5   192 42 9       1,25 27     
IV.B 27 13 14 21 6   190 49 4       1,23 27     
V.A 32 11 21 24 8   246 47 15 3     1,27 31     
V.B 30 12 18 22 8   220 57 20 3     1,35 30     

VI.A 20 12 8 5 14 1 151 73 55 20 1   1,82 20     
VI.B 23 7 16 11 12   209 78 30 5     1,48 23     
VI.C 18 11 7 5 13   137 79 35 1     1,60 18     

VII.A 30 11 19 11 18 1 173 122 71 36 4   1,96 27 1 1 
VII.B 27 3 24 16 11   232 75 25 8   1 1,43 24 1 1 
VII.C 25 14 11 9 15 1 162 81 63 17 1 1 1,81 23 2   

VIII.A 29 15 14 13 14 2 221 93 50 37 3 1 1,79 26 1   
VIII.B 24 7 17 8 15 1 175 114 39 5 3   1,65 22 2   
VIII.C 18 9 9 8 10   136 77 32 7     1,64 18     
IX.A 23 16 7 3 20   153 89 76 50     2,06 23     
IX.B 24 8 16 7 17   168 113 52 14   1 1,74 23     
IX.C 21 14 7 3 18   166 69 68 12     1,77 21     
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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. 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje aktivity ve všech 

oblastech prevence: 

 

NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE - veškeré aktivity podporující 

zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování 

prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například 

zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k 

dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k 

odpovědnosti za sebe a své jednání. Nabídka zájmových činností v naší škole 

je uvedena samostatně v kapitole X. ( Údaje o zájmových útvarech, 

aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti) a také v části IV. (Přehled 

učebních plánů školy), kde jsou uvedeny nabízené volitelné a nepovinné 

předměty. 
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SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE -  aktivity a programy, které jsou 

zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých 

forem rizikového chování žáků. Jedná se o:  

� všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl 

dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika 

� selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze 

předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování 

� indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u 

nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti 

chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.  

 

EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE - kontinuální a komplexní programy, 

interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům 

sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání 

konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, 

zvládání úzkosti a stresu apod.  

 

 

Minimální preventivní program byl průběžně naplňován a doplňován o další 

akce v průběhu celého školního roku 2015/16. Jde především o působení na 

cílenou skupinu žáků základní školy, snahu o prevenci negativního rizikového 

chování, popřípadě snahu o minimalizaci těch, které se objeví. Na tvorbě a 

realizaci Preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci 

školy. 
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PŘEHLED AKCÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

� akce školní družiny a prvního stupně 

� klub mladých diváků 

� třídnické hodiny 1 x měsíčně 

� školní celoroční projekt „Pomocná ruka pro I. stupeň“ – asistence 

žáků devátých ročníků při činnostech spolužáků prvního stupně 

� 26. 10. 2015 – Zdravá výživa pro 6. ročník 

� 10. 12. 2015 – Bezpečnost silničního provozu pro 8. a 9. ročník 

� 1. 2. 2016 – Čas proměn – dívky 6. ročník 

� 1. 3. 2016 – Beseda s kriminalistou – 7., 8., a 9. ročník 

� 7. 4. 2015 – Čas proměn – chlapci 6. ročník 

� 28. 4. 2016 – Anorexie – 7. ročník 

� 11. 5. 2016 –  Skupina s okresní metodičkou primární prevence PPP 

Kladno – 7.B 

� Duben – červen 2016 - Canisterapie – společnost Širokodaleko  

� Besedy  s Městskou policií na 1. stupni na téma Bezpečnost ve městě 

 

Čarodějnické vyučování 
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SOUTĚŽNÍ AKCE 

O putovní pohár Městské policie Kladno 

Dne 16. 9. 2015 jsme se zúčastnili soutěže „O putovní pohár Městské policie 

Kladno. Naši školu reprezentovali žáci 7. ročníku – T. Prokop (7C), M. Braun 

(7C), K. Vlasáková (7C) a A. Švarcová (7C). Soutěž spočívala ve splnění 

deseti úkolů, jak vědomostních i sportovních. Naši žáci se umístili na 

krásném 2. místě.  

 

Mladý cyklista 

Dne 10. 5. 2016  se jako každý rok družstva našich žáků I. i II. stupně 

účastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Účast na této 

soutěži byla velká. V první kategorii soutěžilo 13 škol z okresu Kladno a ve 

druhé kategorii byla účast 11 škol. Naši žáci vybojovali krásná 3. a 4. místo. 

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: test z pravidel provozu, praxe z jízdy 

dle pravidel provozu, jízda zručnosti na kole a zásady první pomoci: chování 

po nehodě, ošetření zlomenin, oděrek, krvácení, znehybnění končetin, 

resuscitace, bezvědomí. 

 

Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků 

Dne 18. 5. 2016  se naši žáci zúčastnili Okresní soutěže Hlídek mladých 

zdravotníků základních škol 1. a 2. stupně. Tuto akci pořádá oblastní spolek 

ČČK v Kladně u příležitosti Světového dne Červeného kříže. 

Každý by měl znát základy první pomoci nejen proto, aby dokázal pomoci 

druhým, ale také proto, aby si uvědomil, že život máme jen jeden.  Většina 

hlídek ze základních škol prokázala výborné znalosti.  Žáci prvního stupně 

se umístili na 6. místě, žáci stupně druhého na místě sedmém. 
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Dalšími akcemi v rámci primární prevence bylo pokračování projektu Zdravý 

životní styl na prvním stupni a 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 VÝUKOVÝMI POTŘEBAMI 

Ve školním roce  2015/2016 bylo na 1. stupni celkem 11 integrovaných žáků a 

na 2. stupni 6 integrovaných žáků, kteří pracovali na základě individuálních 

vzdělávacích plánů. Většinou se u nich jednalo o kombinované poruchy. Podle 

IVP také pracovali 2 žáci mimořádně sportovně nadaní (9. C a 8. C) a jeden 

žák sedmé třídy se zdravotními problémy. 

Kromě žáků integrovaných pedagogové pracují i s žáky zohledněnými, 

v tomto školním roce jich bylo na 1. stupni 15, na druhém stupni pak 48 žáků. 

Ve škole pracovala 1 asistentka pedagoga pro 1 žákyni 3. ročníku. Asistentka 

byla přítomna ve výuce 12 hodin týdně. ZŠ podala úspěšně žádost o 

asistenta pedagoga na Krajský úřad Středočeského kraje i na školní rok 

2016/2017 pro tutéž žákyni. 

Žáci integrovaní z prvního stupně pracovali ve dvou reedukačních skupinách, 

v jedné pak žáci stupně druhého. Reedukace probíhala vždy 1 vyučovací 

hodinu týdně. 

Skupiny pro žáky s SPU    

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Náprava pro žáky SPU I. 
2. - 3. 
třída 1 Nováková 

Náprava pro žáky SPU I. 
4. - 5. 
třída 1 Žilková 

Náprava pro žáky SPU II.  II. stupeň 1 Sládková 
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VÝCHOVNÉ PROBLÉMY 

V průběhu školního roku proběhlo celkem 45 jednání výchovných komisí. 

Nejčastěji se týkaly chování žáků a žákyň druhého stupně a u některých 

žáků a žákyň bylo nutno svolat komise opakovaně, proto tento početní 

nárůst oproti loňskému roku. Nejčastěji bylo řešeno porušování šk. řádu, 

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

vulgární projevy, nedostatečný prospěch, neplnění požadavků žáka sportovní 

třídy a podezření ze záškoláctví (141 neomluvených hodin u 12 žáků druhého 

stupně). 

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. Když ke zlepšení situace 

přesto nedošlo, bylo informováno oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

magistrátu města Kladna a jednou také odbor sociálních věcí ve Slaném, 

 

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY 

Spolupráce s orgány právní ochrany dětí probíhala na velmi dobré úrovni.  

� PPP Kladno – především Mgr. M. Jelínek (zajištění kontrolních 

vyšetření, zajištění nových vyšetření především na žádost rodičů, 

zajištění profiorientačního vyšetření pro vybrané žáky 9. roč), třídní 

schůzky vycházejících žáků, aktiv výchovných poradců 

� ÚP Kladno – Zajištění besedy pro 9. roč. (pí. Šíchová), Účast na 

Veletrhu vzdělávání (žáci s rodiči) 

� Sociální odbor MMK – vyžádání si podkladů o žácích školy – 14x  

� Policie ČR – kyberšikana, podezření z šíření pornografie, podání 

informací na žádost policie, podnět na hledání žáků, kteří se vzdálili 

ze školy. 
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� Firma Scio – testování 8. roč. (pro malý zájem zrušeno) 

� SVP Slaný – konzultace ohledně problémů žáků školy 

� Ministerstvo vnitra - vyžádání si informací o žáku školy 

 
 

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 tř. učiteli o omluvených, ale 

velkých absencích  a nedostatečném prospěchu) 

� Veletrh celoživotního vzdělávání  (9. r.) 

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

zajištění  rozdání a vysvětlení zápisových lístků zák. 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. 

 

 

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 i místo pro práci kroužku. I přesto se nám 

daří nabízet žákům možnost aktivního trávení volného času. 



 40 

Kroužky 

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Sborový zpěv Berušky 1.B 1 Šandová 
Sborový zpěv Pidisluníčko 2.-3. B 2 Vránová, Šandová 
Keramicko-výtvarný kroužek 1. - 3. r. ŠD 1 Humlová Jana 
Hudebně - pohybové hry 1. A 1 Černá Simona 
Dovedné ruce 2. - 3. r. ŠD 1 Maroušková Eva 
Kroužek AJ 1.r 1 Čechová Helena 
Kroužek AJ 2.r 1 Havránková Iva 
Šikovné ruce 4. - 5. tř 1 Žilková Eva 
Informatika 4. - 5. tř 1 Zdychová Ilona 

 

Kroužky spadající pod školní klub 

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Cvičení z  českého jazyka 8.B 1 Horáková Jaroslava 
Cvičení z  českého jazyka 9.B 1 Horáková Jaroslava 
Cvičení z  českého jazyka 8.A 1 Sládková Ilona 
Cvičení z  matematiky 9.B 1 Vocelková Hana 
Cvičení z  matematiky 9.AC 1 Kotvová Jana 
Cvičení z  matematiky 8. BC 1 Mikešová Irena 

Hospodářská činnost 

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Předškolní hud - pohyb hry  MŠ 1 Kučerová K. 
Minibasketbal  1. st. 2 Frisch 

 

 

DALŠÍ ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, KTERÝMI SE 

ŠKOLA PREZENTUJE NA VEŘEJNOSTI 

Ve  školním roce  2015/2016  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. 
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ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Přehled zapojení žáků do akcí: 

 

Realizovány exkurze:  

� Staré Město židovské Praha (9.ABC) 

� Terezín, Litoměřice (9.B, 8.A)  

� Vánoční Praha (9.B, 8.AC) 

� Sládečkovo muzeum Kladno (6. ABC) 

� Čapkova Strž, zámek Dobříš (8.AB, 9. B) 

� Dějepisný seminář – vlastivědné procházky: Německá Lhota – zaniklá 

středověká vesnice, Rozdělov - pomníky z doby 1. světové války 

Akce 

� Mistr slova – 6. – 9. ročník, příprava soutěže pro 1. stupeň 

� Víš si rady s češtinou – 6. – 9. ročník – třídní kolo, školní kolo 

� Příběhy bezpráví – 8. A, 9.B – rok 1968, beseda s pamětníkem 

� Legiovlak – třídy 1. i 2. stupně 

     Kulturní pásmo:  

� Vánoce (8.B) – pro  1. – 2. třídu, pro rodiče 

� Velikonoce (8.B) – pro 1. -  2. třídu 

� Vzdělávací a výukový program Faber (1. – 9. ročník) – Zločin a trest v 

dějinách 

� Literapoint – program o K. Čapkovi – 9. ABC 

� Akce pro školní družinu – dějepisný seminář 8.A  – Příběh o Ježíškovi, 

Zámořské objevné plavby 

� Literární toulky – 6. – 8. ročník 

� Zpracování a realizace čtenářských dílen 
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Mistr slova 

Účast v soutěžích 

� Olympiáda z českého jazyka, z dějepisu – individuální práce se žáky 

� Dějepisná soutěž Muzeum v krabičce (součást 3. ročníku projektu 

Zmizelí sousedé) –  6.B 

� Daniel – literární a fotografická soutěž – individuální práce se žáky 

� Kladenská veverka – zasláno 13 prací (6. – 9. ročník) 

� Women for women – Obědy pro děti – zasláno 16 prací 

� Anděl v Kladně – soutěž Magistrátu města Kladna – účast 31 žák 

� Literární soutěž Kde končí svět – Jak je to s králem – účast žáků 6. – 

8. ročníků  

� Literární soutěž Brďo – Zaostřeno na přírodu – 6. – 8. ročníky 

� Recitační soutěž Slánka 

 

Úspěchy v soutěžích 

� Olympiáda z českého jazyka – OK – 1. místo – A. Cyrusová, 8.B, KK – 1. 
místo A. Cyrusová, červen 2016 účast v celorepublikovém kole 

� Olympiáda v dějepise – OK – 1. místo – J. Hejdová,  9.B,  5. místo  O. 
Klička, 8.A, 16. místo – úspěšný řešitel M. Hronek, 8.A (účast 59 
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žáků), KK – 2. místo J. Hejdová, 9. místo O. Klička, červen 2016 J. 
Hejdová účast v celorepublikovém kole – 11. místo 

� Požární ochrana očima dětí – všechny zaslané práce postoupily do 
krajského kola – výsledky zatím neznáme 

� Kladenská veverka – 1. místo Jana Wertheimová, 8.B, cena poroty – J. 
Hejdová, 9.B 

� Obědy pro děti – oceněna práce Kateřiny Kvardové, 6. B 

� Kde končí svět. Jak je to s králem – celostátní soutěž knihoven – 2. 
místo Anděla Dočekalová,  7.B 

� Daniel – celostátní soutěž věnovaná holokaustu – čestné uznání získali 

Petr Šťastný a Johana Ernestováy 8.A 

 

V rámci předmětu Výchova k občanství bylo využíváno metod kritického 

myšlení (RWCT). Žáci se naučili pracovat s textem a v souvislosti s tímto 

odpovědnosti za vlastní učení. Byly vedeni k rozvoji dovednosti kritického 

myšlení, schopnosti argumentace a respektu k názoru jiných (DISKUSNÍ 

PAVUČINA). Byly vedeni k rozvoji nutnosti hospodařit (SIMULAČNÍ HRY) 

a spolupráci ve skupině. V rámci dílčích výstupů byla některá témata 

zpracována mini – projektově. V dalších hodinách byly pro výuku používány 

tablety např. pro zpracování krátkých prezentací. 

 

 

MATEMATIKA 

Soutěže 

V letošním školním roce 2015/2016 se naši žáci opět zúčastnili  oblíbených 

matematických soutěží. 

Na podzim byly žákům, kteří projevili zájem, rozdány úlohy domácího kola 

matematické olympiády. Největší zájem a chuť do řešení zajímavých úloh 
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projevili žáci šestých tříd, méně již sedmých a osmých tříd, ale bohužel žáci 

devátých tříd se už vůbec nesnažili. Do okresního kola konaného 5. dubna 

postoupilo celkem pět žáků. Tomáši Maredovi ze 7.B se bohužel příliš 

nedařilo. Žáci 6.B se stali všichni úspěšnými řešiteli – Kateřina Kvartová 10b. 

( 22.-26.místo ), Markéta Hejdová 11b. ( 18.-21. místo ), Filip Molhanec 12b. 

( 13.-17. místo ) a Štěpán Chaloupka 16b. ( 5.-6. místo ). 

V posledních dnech března se žáci utkali v matematické soutěži 

Pythagoriáda. Žáci s největším bodovým ziskem postoupili do okresního 

kola, které se konalo 25. května. Mezi šesťáky soutěžili Adam Hvězda a 

Petra Herinková ze 6.A a Jakub Hradský ze 6.C. Za osmáky nás potom 

reprezentovali Michal Chocholoušek – 8.B, Markéta Šálová – 8.B, Natálie 

Ježková – 8.A a Anežka Cyrusová – 8.B    

 

Žáci druhého stupně mohli 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 na střední 

školy a dále o 8. třídy. 

 

Matematická stanoviště  

Na zahradě školy vzniklo v tomto školním roce  9 matematických stanovišť. 

Díky grantu firmy LEGO, kterou zaujal projekt Hravá matematika,  volně 

inspirovaný matematikou dr. Hejného a přednostně zaměřený na výuku 

předmětu na 1. stupni ZŠ, jsme mohli pořídit nové pomůcky, také pomůcky 

vyrobené na míru a vyzkoušet tak novou metodiku.  
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Hravá matematika 

CIZÍ JAZYKY 

 
ANGLICKÝ JAZYK 
 
Soutěžě a akce 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

Markéta Hejdová ze 6. B vyhrála 1. místo v mladší nepostupující kategorii 

v okresním kole olympiády konané dne 23. 2. 2016 na ZŠ Norská v Kladně. 

David Olar z 9. A se umístil na 9. místě ve starší kategorii. 

Rosalie Emilly Benett z 8. C si vyzkoušela účast v bilingvní části olympiády 

v krajském kole konané na gymnáziu E. Beneše v Kladně dne 22. 3. 2016. 

 

Soutěž WAZZup nakladatelství Lingea 

Se svým anglickým videem o naší škole zvítězili tak, jako v minulém školním 

roce, naši žáci  8.A ze skupiny paní učitelky Havránkové v soutěži 

organizované nakladatelstvím Lingea. Pro školu vybrali cenu: program – 

slovník německo – český a česko- německý. 
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Bear Educational Theatre 

V únoru žáci devátých ročníků pravidelně navštěvují anglické divadelní 

představení v Redutě. I letos žáci naší školy byli součástí interaktivního 

představení „Frank Novotny and the Case of the Present Perfect“.  Příběh 

je založen na znalosti žáků používající předpřítomný čas, kteří se stanou 

detektivy a vyřeší záhadu ukradených šperků. V letošním roce jsme do 

divadelních představení zahrnuli i žáky osmých ročníků, a to s představením 

„Peter Black“, které se odehrávalo v kladenském kinu „Hutník“ a bylo 

presentováno společností Divadelní Centrum. Cílem představení bylo hravou 

formou umožnit žákům se zdokonalit ve znalosti cizího jazyka a získat tuto 

schopnost bezprostřední interakcí. 

 

Sosíkovské hrátky 

Dne 7. 4. 2016 se 13 žáků třídy 9. B v doprovodu pí. uč. Čechové zúčastnilo 

kladenské přehlídky divadelních a uměleckých vystoupení ZŠ a SŠ na 

Střední průmyslové škole stavební a Obhodní akademii v Kladně zvané 

„Sosíkovské hrátky“. Svůj um představilo 6 škol a ZUŠ. Naši školu 

reprezentovalo představení „Romeo a Juliet“ v anglickém jazyce. Akce byla 

velmi duševně povznášející, líbila se veškerým zúčastněným a žáci si svou 

hrou osvojili schopnosti reprodukovat text v cizím jazyce, vystupovat před 

obecenstvem i improvizovat. Naše škola byla pozvána, aby se zúčastnila této 

akce i s dalšími třídami v příštích letech. 

 

Blended learning 

Metodou blended learning v období září – prosinec 2015 byli vzděláváni žáci 

9. B. Program se skládal ze čtyř modulů, zaměřen na témata komunikace 

běžného života. Nejprve byl žák uveden do modelové situace a následně 
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připravená cvičení směřovala k zlepšení dovedností – porozumění, poslech, 

výslovnost, gramatické jevy osvojované na základě hraní rolí, seřazování vět 

do správného pořadí, doplňování vhodných slov a spojení. Žáci nahrávali 

vlastní nahrávky, které učitel vyhodnocoval a probíral s nimi běžné chyby. 

Program byl zařazen do výuky žákům devátého ročníku jednou v týdnu a 

následně konzultována témata v nepovinném předmětu „Communication.“ 

 

 

Jazykově-vzdělávací pobyt v Bridgwateru, UK (9. – 13. 11. 2015) 

10 žáků naší školy + Mgr. Věra Míšková a Mgr. Lenka Kučerová se zúčastnili 

jazykově-vzdělávacího pobytu na škole Bridgwater College ve Velké Británii. 

Jazykový kurz byl převážně zaměřen na komunikaci v anglickém jazyce s 

tématy Život a zvyky v UK, kulturní a historické události v oblasti 

Somerset, sdílení a výměna zkušeností. Žáci měli také možnost komunikovat 

s rodilými mluvčími mimo výuku. Volný čas trávili poznáváním historických 

míst jako např. Taunton, Glastonburry, Wells, Baths, Bridgwater, Bristol a 

pod. Doprovázeni byly dvěma Kanaďany a jedním místním obyvatelem po 

celou dobu pobytu. 

 

 

Dlohodobé projekty 

Dokončení projektu „Close to Europe“  

V roce 2014 jsme obdrželi  grant z programu EU Erasmus + na vzdělávání 

učitelů a managementu školy, abychom mohli získat zkušenosti ze zahraničí 

a zvýšit jazykové, pedagogické, metodologické i technologické dovednosti ve 

vyučování.  Kromě učitelů jazykových předmětů angličtiny, francoužštiny a 

němčiny byly do zahraničí vysláni i učitelé prvního stupně a výtvarné 

výchovy, aby se vzdělali v oblasti CLILu (pozn. Integrovaná výuka předmětu 
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a cizího jazyka je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu 

prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v 

obou předmětech současně). 

Dvouleté grantové období znamenalo pro tyto učitele rok příprav na 

jazykové kurzy, včetně studia aktuálních materiálů v rámci oborových 

předmětů.  Vyslaní učitelé byly také zapojeni do mezinárodní spolupráce 

v rámci partnerství škol na projektu Waterworks, European Ways s našimi 

zahraničními partnery z Nizozemska, Irska, Španělska, Itálie, Francie a 

Německa. 

V průběhu září až května 2016 byly upraveny školní vzdělávací plány a nové 

poznatky byly aplikovány do vyučovacích hodin. Učitelé sdíleli výsledky 

s ostatními učiteli školy formou metodických sdružení, na pedagogických 

schůzkách i na webových stránkách školy. Videa a PPT prezentace jsou 

k dispozici kolegům také na intranetu školy, kde mohou najít inspiraci např. 

ve formě natočených videozáznamů s využitím CLILu v matematice, hudební 

výchově, popř. další metodologické a didaktické materiály. 

Tito učitelé se také zapojili do sebevzdělávání ve formě e-learningu, 

organizovali jazykově vzdělávací pobyty s žáky v zahraničí (ve Velké 

Británii, Německu, Španělsku i Francii), pořádají projektové dny např. 

v rámci Francouzských dnů v Kladně. Také každoročně se naši žáci vypravují 

na kulturně jazykový výlet do Dráždan. 

 

Přípravná schůzka s budoucími partnery projektu „B CREACTIVE“ 

Ve dnech 13. -16. 1. 2016 se na naší škole konala přípravná schůzka 

k projektu partnerství škol v rámci programu Erasmus + s našimi partnery 

s Holandska, Německa, Irska a Španělska. Po dobu 4 dnů se koordinátoři 

projektu podíleli na sestavení plánu žádosti o grant na období od září 2016 – 

září 2018. Hlavním tématem projektu měla být netradiční výuka s využitím 
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řešení problému a kreativity ve vzdělávání. Žádost o grant byla podána 

v březnu 2016. Grant jsme nezískali.  

 

Nový projekt a grant z programu Erasmus + 

V návaznosti na plánované aktivity v programu partnerství škol chceme opět 

vzdělat naše učitele v cizích jazycích a podali jsme žádost s názvem „Pětka 

v Evropě“. V létě 2016 jsme tento grant získali. 

Cílem tohoto projektu je pozitivní dopad na žáky zvýšením jazykových 

kompetencí učitelů, zvýšením příležitostí pro jejich profesionální rozvoj, 

aktivní postoj k hodnotám EU, zvýšením jejich uspokojení a motivace 

v každodenní výuce. Tento projekt přispěje i k rozvoji kritického myšlení a 

rozvoje digitálních kompetencí. Spoluprací se zahraničím také budujeme 

v našich učitelích smysl pro demokratické hodnoty a mezinárodní dialog. 

Proto chceme vyslat sbormistra flétnového sboru do Německa, učitele 

tělesné výchovy na studium anglického jazyka do Velké Británie, učitelku 

agnglického jazyka na metodický kurz v dramatické výchově, učitelku 

francouzštiny na metodologický kurz do Francie a koordinátorku projektů 

pro rozšíření svých jazykových dovedností do Španělska.  

Informace o tomto projektu také v kapitole XIII. – rozvojové a 

mezinárodní programy. 

 
NĚMECKÝ JAZYK 
 
 

V letošním roce se naše škola nezúčastnila olympiády v německém jazyce, 

protože žáci 9. ročníku nedosáhli dané úrovně, aby mohli kvalitně 

reprezentovat naši školu. Žáci osmých tříd se učí druhý cizí jazyk rok a půl, 

proto se letos na soutěž pouze připravovali. 

 



 50 

Studijní pobyt v Berlíně 

Díky Výzvě č. 56 MŠMT vyjela skupina mladých němčinářů v září 2015 na 

studijně - jazykový pobyt do Berlína. Výuky se ujali rodilí mluvčí, žáci byli 

motivováni do dalšího studia německého jazyka. 

 

Zájezd do Drážďan 

V pátek 29. 4. 2016 jsme na naší škole uspořádali jednodenní poznávací 

zájezd do Drážďan. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 42 dětí ze sedmých, 

osmých, devátých tříd a 2 učitelé. Většina dětí se učí němčinu jako druhý 

cizí jazyk. Součástí programu byla návštěva renesančního Rezidenčního 

zámku a prohlídka památek města. V zámku jsme si prohlédli různé sbírky 

saských kurfiřtů a králů, zbrojnici a mincovní kabinet. Děti si mohly 

vyzkoušet komunikaci v německém jazyce.  

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 
 
 
Francouzské dny v Kladně v září 2016 

Po návštěvě francouzských trhů v Kladně žáky sedmých tříd se naši 

francouzštináři francouzských dnů zúčastnili ještě jednou. Žáci osmých a 

devátých tříd strávili příjemné dopoledne ve společnosti svých starších 

spolužáků z Gymnázia Kladno. Ti si připravili různé prezentace na téma 

„Když se řekne Francie…“ - spoustu fotografií z různých francouzských 

měst a oblastí, ochutnávku francouzské kuchyně, hudbu francouzských 

skladatelů a zpěváků (na živo i z nahrávek). Všichni si společně  zazpívali 

známou písničku Aux Champs-Elysées, pobavili se u přehledu francouzských 

stereotypů a hlavně si procvičili poslech francouzského mluveného slova. 
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Jazykově vzdělávací pobyt v Nice 

Ve dnech 5. 10. – 9. 10. 2015  bylo deset žákyň devátých a osmých tříd na 

jazykově – vzdělávacím pobytu ve francouzském Nice. Pobyt byl financován 

z Výzvy č. 56 MŠMT. Žákyně byly ubytovány v rodinách v centru města, 

dopoledne měly zajištěnu výuku francouzského jazyka v jazykové škole 

France Langue, která se specializuje na výuku francouzštiny jako cizího 

jazyka, odpoledne pak absolvovaly kulturně – poznávací program připravený 

doprovázejícími vyučujícími. 

Ubytování v rodinách, intenzivní kurz francouzštiny v jazykové škole, pobyt 

ve francouzském jazykovém prostřední i příležitost samostatného pohybu 

ve městě přispěly k rozvoji jazykových dovedností žákyň i jejich kulturního 

rozhledu.  

 

Francouzský den ve škole 

Inspirováni Francouzskými dny v Kladně uspořádali žáci, kteří se učí 

francouzštinu, v dubnu 2016 Francouzský den, pro sebe a pro žáky pátých 

tříd. Celý den děti strávily s francouzskou kulturou při prezentacích o 

francouzské módě, moderní hudbě, sportu i o francouzské armádě. Mladí 

francouzštináři připravili ochutnávku francouzských jídel, pobavili se u 

módní přehlídky, u oblíbené hry petangue i při tančení kankánu. Zábavnou 

formou tak získali nové znalosti o francouzské kultuře a společnosti. 
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Jazykový pobyt ve španělské Málaze 

 

 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

 

Studijní pobyt ve španělské Málaze 

V listopadu 2015 se uskutečnil jazykový pobyt pro žáky osmých ročníků  ve 

španělské Málaze, kde byla zajištěna výuka španělského jazyka s rodilými 

mluvčími s navazujícími odpoledními aktivitami, např. lekcí flamenga a 

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

č. 56 MŠMT, zaznamenal velký úspěch jak u žáků, tak i učitelů.  

 

RUSKÝ JAZYK 

Žáci osmé třídy, kteří se učí jako druhý cizí jazyk ruštinu, navštívili  školu 

při ruském velvyslanectví v Praze, kde si ověřili a procvičili své jazykové 

dovednosti  v komunikaci s ruskými dětmi a učiteli. 
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PŘÍRODNÍ VĚDY 

Olympiády a soutěže 

Žáci 8.tříd se zúčastnili školního kola fyzikální olympiády, nejlepší řešitelé  

postoupili do okresního kola FO kategorie F.  Anežka Cyrusová  se 

v okresním kole umístila na 4. místě. 

 

Akce  

Do výuky přírodopisu byly zařazeny projekt Lovci nebes, pořad Východní 

Afrika z pásma Planeta Země.  

Starší žáci navštívili Štefánikovu hvězdárnu – kde  kromě prohlídky 

sledovali také  Pokusy s kapalným dusíkem.   

Také v tomto školním roce byly doplněny pomůcky kabinetu fyziky pro 

názornou výuku – panely pro  elektromagnetické jevy a soupravy pro 

mechaniku 

 

 

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 pěstitelských prací. 
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Akce v rámci enviromentální výchovy 

� Planeta Země -  15. 1. 2016  - promítání filmu pro žáky 5. tříd 2. 

stupně  

� Den Země – exkurze do Geofyzikálního ústavu v Praze – 13. 4. 2016 -

8.C, 9.C 

� Projekt Lovci nebes – v rámci hodin Přírodopisu – 7. tř. 

� Škola v přírodě – Svor 22. 6. – 29. 6. 2015 –– I. a II. stupeň  

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

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

výtvarných soutěží Kladenská veverka a Lidice. V letošním roce naši žáci 

nedosáhli významnějšího umístění. 

Žáci 8.B a 7.B na podzim 2015 shlédli Neviditelnou výstavu a společně 

vytvořili obraz pro nevidomé „Má cesta do školy“. Tento „obraz“ je nyní 

součástí expozice Neviditelné výstavy.  

 

SVĚT PRÁCE  

Součástí Světa práce jsou předměty Příprava pokrmů, kdy žáci pracují ve 

školní kuchyňce, Pěstitelské práce, při kterých pracují na školní zahradě a  

v zimních měsících zhotovují herbáře a probírají teorii pěstování rostlin, a 

Práce s materiálem ve školních dílnách. Školní dílna získala v rámci Výzvy č. 

57 prostředky k nákupu vybavení, bylo pořízeno nové nářadí, ochranné 

pomůcky a dílenské stoly.  

V rámci projektu „Ovoce do škol“ pak bylo doplněno zahradní nářadí dětmi 

využívané na školní zahradě. 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

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 

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, v letošním roce sbor Sluníčko zpíval při 

rozsvěcení vánočního stromu města Kladna.  

 

 

 

Pěvecký sbor Sluníčko v Plzeňském rozhlasu 

 



 56 

AKCE SBORŮ 

  

2015/2016   

4. – 11. 9. Soustředění ve Šlovicích 

8. 10. Středočeský „Kramerius“   ve Středočeské knihovně 

27. 10. Pietní akt u hrobu padlých na Náměstí Svobody 
17. 11. Křest knihy Zdeňka Mahlera v Lidicích  

29. 11. Rozsvěcení vánočního stromu města Kladna  

3. 12.  Vánoční rozjímání ve škole (Flauti Vivace) 

8. 12. 

Adventní koncert ZŠ Marjánka v kostel sv. Norberta 

v Praze (Flauti Vivace) 

11. 12. Vánoční trhy na Staroměstském nám. V Praze  

15. 12. Vánoční koncert  v kině Hutník 

17. 12. Vánoční besídka v Mateřské škole Moskevská 

17. 12. 

Adventní koncert  2. ZUŠ v kostel sv. Václava (Flauti 

Vivace) 

18. 12. Vánoční vystoupení pro seniory ve Fontáně Kladno 

18. 12. Vánoční vystoupení v Domově seniorů F. Klotze 

28. 1. Koncert skupiny All right band v Hale Strojovna 

duben Kladenská veverka 

16. 4. Krajská přehlídka škol.sborů v Praze 

13. - 14. 5. Plzeňský rozhlas zpívá – Plzeň a Rokycany 

2. 6.  Jarní koncert v Domě techniky Kladno 

11. 6.  Světlo za Lidice 

16. 6. Den hudby - akce ZŠ a ZUŠ - 3. ročník 

18. 6.  Výlet s vystoupením - Hořovice 
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SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ VE ŠLOVICÍCH 

Pracovní soustředění pěveckého sboru Sluníčko ve Šlovicích  se uskutečnilo 

ve dnech 7. – 14. 9. 2015.  

Tohoto soustředění se zúčastňují všechna oddělení sboru. Nejstarší 

oddělení  je zde celý týden,  mladší děti přijíždějí o tři dny později. 

Klademe si za cíl tyto úkoly: 

� Stmelit kolektiv po letních prázdninách 

� Hlasovými, rytmickými, deklamačními cvičeními zkvalitnit pěvecké 

dovednosti 

� Zkvalitnit intonační představu dětí 

� Nácvik nových skladeb 

� Seznámení s repertoárem sboru na vánoční koncerty 

� Příprava skupin dětí na „Vítání občánků“ 

� Spolupráce dětí a sbormistra 

� Pobyt v přírodě a její poznávání 

� Seznámení s okolím 

� Sportovní vyžití všech zúčastněných 

� Společné hry, soutěže, kulturní vyžití 

� Spolupráce mezi staršími a mladšími dětmi 

V letošním roce byl počet zúčastněných dětí 140. O soustředění je velký 

zájem, děti se do Šlovic těší a jsou na začátku školního roku motivováni do 

další sborové práce.  

 

DEN HUDBY 

16. června 2016 proběhl již třetí ročník akce DEN HUDBY, společného 

projektu naší základní školy a 2. ZUŠ, která je v našich prostorách v nájmu 

a se kterou dlouhá léta spolupracujeme. Hlavní organizátorem a duší celého 
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projektu byl pan učitel Ivan Tatar. Akce probíhající v prostorách školy a 

školní zahrady po celý den byla určena pro žáky školy a hudební školy, pro 

spřátelené školky (Lesní školka z Kralup nad Vltavou, MŠ Moskevská, Oční 

školka Moskevská) pro rodiče a širokou veřejnost. 

 

OCENĚNÍ NAŠICH HUDEBNIC 

 

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně – za 

vynikající pedagogickou činnost převzala v úterý 29. 3. 2016 z rukou 

ministryně školství Kateřiny Valachové paní učitelka a sbormistryně Mgr.  

Eva Moučková. Medaile je oceněním její dlouhodobé pedagogické práce a 

jejího vysoce kvalitního vedení školního sboru Sluníčko. 

Paní učitelka Alena Šandová byla v sobotu 11. 6. 2016 vyznamenána za 

zásluhy o rozvoj Lidic, a to především za dlouholetou spolupráci při 

festivalu Světlo za Lidice. A za autorství sborové písně „ Růže pro Lidice“.  

 

Ocenění paní učitelky Moučkové 
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DALŠÍ AKCE HUDEBNÍ VÝCHOVY 

� 25. 2. a 26. 2. - Výchovný koncert jinak – 3. – 9. třídy 

� 14. 3. - Štěpán Rak – výchovný koncert – hudební třídy 

� v hodinách HV – žáci používali nově zakoupené pomůcky – např. 

rytmické sady, Cajony   

 

 SPORT 
Ve  školním roce 2015/16 nadále pokračujeme v členství naší školy  v AŠSK 

- Asociaci  školních sportovních klubů. Naši žáci  školu  reprezentují ve 

ŠLZŠ – školní lize základních škol, ALZŠ – atletické lize a dalších 

sportovních turnajích. Kromě těchto soutěží úzce  spolupracujeme s 

oddílem atletiky  AC TEPO Kladno.  

Ve škole podporujeme všechny sporty. V tomto školním roce naši sportovci 

opět podali vynikající výsledky v kolektivních i individuálních sportech, a to 

na okresních, krajských i republikových soutěžích. Zúčastnili jsme se všech 

soutěží  SLZŠ a ALZŠ 

 

Na rekonstruovaném školním hřišti 
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ŠKOLNÍ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

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

odpovídajících ročníků středních) škol. V konkurenci více než čtyřiceti škol 

naši žáci opět po dvou letech vybojovali 1. místo. 

V následující tabulce jsou uvedeny disciplíny a umístění v jednotlivých 

kolech. 

Sportovní liga základních škol 2015/2016 
okresní 
finále 

krajské 
finále rep. finále 

přespolní běh dívky  III.kat. (6. - 7. ročník) 2. místo     
přespolní běh dívky  IV.kat. (8. - 9. ročník) 2. místo     
přespolní běh hoši  III.kat. (6. - 7. ročník) 5. místo     
malá kopaná hoši   III.kat. (6. - 7. ročník) 3. místo     
malá kopaná hoši  IV.kat. (8. - 9. ročník) 5. místo     
florbal hoši 6. místo     
florbal dívky  III.kat. (6. - 7. ročník) 3. místo     
stolní tenis - dívky 3. místo     
házená hoši- 2. stupeň 1. místo     
házená divky- 2. stupeň 1. místo 2. místo   
basketbal hoši  III.kat. (6. - 7. ročník) 2. místo     
basketbal hoši  IV.kat. (8. - 9. ročník) 1. místo     
basketbal dívky  III.kat. (6. - 7. ročník) 1. místo     
basketbal dívky  IV.kat. (8. - 9. ročník) 5. místo     
vybíjená hoši- 1. stupeň 5. místo     
vybíjená dívky - 1. stupeň 3. místo     
volejbal dívky 2. stupeň 4. místo     
sportovní gymnastika 1. stupeň hoši 3. místo     
sportovní gymnastika 1. stupeň dívky 3. místo     
sportovní gymnastika hoši  III.kat. (6. - 7. 
ročník) 2. místo     
sportovní gymnastika dívky  III.kat. (6. - 7. 
ročník) 2. místo     
sportovní gymnastika hoši  IV.kat. (8. - 9. 
ročník) 1. místo     
sportovní gymnastika dívky  IV.kat. (8. - 9. 
ročník) 1. místo     
Mc. Donalds cup 1. – 3. třídy 3. místo     
Atletický čtyřboj hoši- 2. stupeň 2. místo 6. místo   
Atletický čtyřboj dívky-2. stupeň  1. místo 2. místo   
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Pohár rozhlasu dívky  III.kat. (6. - 7. 
ročník) 1. místo 2. místo 5. místo 
Pohár rozhlasu hoši III.kat. (6. - 7. ročník) 1. místo 6. místo   
Pohár rozhlasu hoši  IV.kat. (8. - 9. ročník) 2. místo     
Pohár rozhlasu dívky IV.kat. (8. - 9. ročník) 1. místo 1. místo 6. místo 
Miniolympiáda 1. stupeň 1. místo     

 

Nejlepší jednotlivci a družstva: 

Gymnastika: 
Dívky: 
II. kat. - Hůlová Nikola, Vlasatá Kateřina, Alexová Adéla 
III. kat. - Huňková Barbora, Švarcová Tina, Hlaváčová Klára, Melková Lenka 
IV. kat. Kubínová Lucie, Zadáková Denisa, Macháčková Adéla, Štveráková 
Adéla, Veselá Barbora 
Kubínová Lucie - 1. místo 
Švarcová Tina - 2. místo 
Hoši: 
II. kat.- Jelínek Tadeáš, Rájek Štěpán, Čížek Matouš, Hospodár Jan 
III. kat. - Prokop Tobiáš, Braun Matyáš, Hradský Jakub, Bareš Adam, 
Mbumaston Denis 
2. místo – Prokop Tobiáš 
IV. kat. Dub Marek, Sojka Marek, Strnad Dan, Vlček Tomáš, Seidl David 
3. misto - Seidl David 
2. místo - Sojka Marek, Vlček Tomáš 
Přespolní běh: 
III. kat. Pilařová Jitka, Pařízková Pavla, Švarcová Adéla,Hrabovská Anna, 
Dušková Agáta, Bradáčová Ema 
IV. kat. Bennett Roza, Štulcová Tereza, Veselá Barbora, Rydlová Kateřina, 
Tomanová Kristýna,Vrábelová Anna   
Házená hoši: 
Olar David, Vlček Tomáš, Strnad Dan, Glasser Vojtěch, Nedvěd Jaroslav, 
Marxgut Aleš, Pokorný Jiří, Valta David, Nguen Hung Minh 
Házená dívky:  
Jiranová Simona, Mašková Anna, Herinková Eliška, Šubinová Natálie, 
Hrušková Barbora, Pourová Johana, Klausová Anna, Vrábelová Anna, Pilařová 
Jitka, Mužíková Klára, Kubínová Lucie, Albrechtová Karolína, Róza Bennett 
Volejbal: 
Jiranová Simona, Mašková Anna, Herinková Eliška, Šubinová Natálie, 
Hrušková Barbora, Pourová Johana, Kubínová Lucie, Albrechtová Karolína, 
Róza Bennett, Herbertová Apolena 
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Basketbal: 
Hoši III. kat.- Vosyka Denis, Vosyka David, Podubecký Jan, Mezera David, 
Chocholatý David, Chochola Adam, Chaloupka Štěpán, Skočdopole Ondřej, 
Čížek Matouš, Vait Adam, Hradský Jakub 
Dívky III. kat.- Mužíková Klára, Pilařová Jitka, Kratochvílová Viola, 
Pařízková Pavla, Bártová Nikola, Pilařová Julie, Švarcová Tina, Vlasáková 
Klára, Veselá Lucie, Hůlová Nikola 
Florbal 
Dívky III. kat. - Mužíková Klára, Pilařová Jitka, Kratochvílová Viola, 
Pařízková Pavla, Bártová Nikola, Hrabovská Anna, Švarcová Tina, Vlasáková 
Klára, Langerová Barbora,  Dušková Agáta 
Pohár rozhlasu: 
Dívky III. kat.- Švarcová Adéla, Rogulová Adéla, Pilařová Jitka, Pokorná 
Markéta, Vlasáková Klára, Berková Adéla, Bennett Roza, Quadrátová Anna, 
Vrábelová Anna, Hanáčková Kateřina, Albrechtová Karolína, Pařízková Pavla 
Hoši III. kat.- Vosyka Denis, Vosyka David, Podubecký Jan, Mezera David, 
Reichl Antonín, Braun Matyáš, Prokop Tobiáš, Slusariuc Jonáš, Chochola 
Adam, Slabý Ondřej, Dub Marek 
Dívky IV. kat. – Herinková Eliška, Hrušková Barbora, Štulcová Tereza, 
Kratochvílová, Vaverková Sandra, Šubinová Natálie, Červenková Klára, 
Mašková Anna, Tomanová Kristýna, Čurdová Tereza 
Miniolympiáda: 
1. misto Nikola Hůlová - 500m, 2. místo Nikola Hůlová 50m, 2. místo 
Neradová Viktorie - skok daleký, 2. místo Dostálová Natálie - hod míčkem, 
2. místo Lukavská Marie - 500m, 2. místo - Klempíř Adam 500m, 2. místo - 
Čížek Matouš 500m, 3. místo Kraček Martin hod míčkem,  3. místo - Hůla 
Adam  500m, 1. místo Štiková Viktorie - 50m, 1. místo - Štiková Viktorie 
500m 

 

Gymnastika 
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OVOV 2015 - ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 

Ve dnech 10. - 12. 9. 2015 proběhlo v Praze na Julisce republikové finále 

Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, patrony projektu jsou R. Šebrle 

a R. Změlík, olympijští vítězové v desetiboji. 

Naši školu reprezentovala Kateřina Markupová z  8.B, závodila  a úspěšně 

nás reprezentovala v těchto disciplínách: 60 m, skok daleký, trojskok, 

přeskok přes švihadlo, sedy- lehy, kliky, shyby, hod medicimbalem, hod 

míčkem a běh na 1000m. Celkem  získala 5833 bodů a dosáhla tak na zlatý 

odznak  soutěže OVOV. 

 

DESETIBOJ MLADÉHO STRÁŽNÍKA 

Již čtvrtý ročník Desetiboje mladého strážníka proběhl 22. 6. 2016 

dopoledne na Sletišti, naši žáci Nicole Hůlová a Štěpán Rájek z 5.B 

vybojovali druhé místo. Soutěž pořádá Městská policie Kladno pro žáky 

pátých ročníků kladenských základních škol. 

 

TURNAJE VE FOTBALE 

Žáci prvního stupně se zúčastnili také fotbalových turnajů O pohár 

primátora a Mc Donald cupu, kde postoupili do okresního kola. 

 

TURNAJE MINIBASKETBALU A MINIVOLEJBALU 

V průběhu celého roku se účastníme sérií turnajů v minibasketbale a 

minivolejbale, které pořádají sportovní  oddíly. Turnaje jsou určeny pro 

žáky 1. stupně.  

Basketbalová školní liga je rozdělena do dvou kategorií  1. - 3. třída - MINI 

a 3. -  4. třída MAXI. Trenér: Mgr. Robert Fritsch.Turnaje jsou pravidelně 

pořádány 1x měsíčně v kladenské sokolovně. Minivolejbalové turnaje 

pravidelně  probíhají ve sportovní hale 12. ZŠ Kladno. Trenér: Mgr. Ilona 
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Kottnerová. Všech turnajů se pravidelně účastníme.  

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 2. místo na Mistrovství 

České republiky a žáci 9. místo. 

V novém školním roce jsme obhájili vítězství v atletické lize - starší a 

mladší žákyně postoupily na republikové finále Poháru rozhlasu ( 5. a 6. 

místo), mladší hoši se probojovali do Krajského finále stejné soutěže. 

V atletickém čtyřboji jsme v kategorii žáků i žákyň postoupili do Krajského 

finále. 

 

DALŠÍ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 

� Mistrovství ČR jednotlivců - z naší školy reprezentovaly Tereza 

Čurdová, Klára Červenková, Kristýna Tomanová, Kateřina Rydlová a 

Eliška Herinková. 

� Mezikrajové utkání mladšího žactva - ve výběru Středočeského kraje 

startovali Anna Vrábelová, Štěpán Sýkora, Tobiáš Prokop, Róza 

Bennett, Karolína Albrechtová, Anna Klausová. Tento výběr obsadil 

vynikajicí 2. místo. 

� Oblastní přebor jednotlivců v hale s těmito medailovými úspěchy:  

2. místa: Tereza Čurdová- 60m překážek, Simona Jiranová- tyč, Anna 

Vrábelová- 60m,  

    3. místa: Anna Vrábelová- 150m, Štěpán Sýkora- vrh koulí 

� Mistrovstvím ČR v chůzi v hale - Tereza Štulcová vybojovala 

senzační 3. místo a Kristýna Tomanová 4. místo. 
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� Mistrovství ČR dorostu a juniorů konané 20.- 21. 2. 2016 v pražské 

Stromovce se zúčastnila Tereza Čurdová. 

� Oblastní přebor mladšího žactva v Praze na Strahově s těmito 

medailovými úspěchy: 1. místa:  Antonín Reichl- skok daleký, 150m, 

60m překážek, 2. místa: Matyáš Braun- skok vysoký, 3. místa: Adéla 

Švarcová- 60m překážek 

� Mistrovství ČR žactva se konalo na začátku března v Praze             

ve  Stromovce a zúčastnili se ho: Anna Vrábelová, Róza Bennett, 

Anna Quadrátová, Anna Mašková, Tereza Štulcová, Kateřina Rydlová. 

� Oblastní přebor jednotlivců se konal v květnu v Kolíně a Vlašimi,       

s těmito medailisty:  

1. místa: Antonín Reichl - 60m překážek, skok daleký, Adéla 

Švarcová- 60m překážek 

2. místo: Tereza Čurdová - 100m překážek 

3. místa: Anna Vrábelová - 60m, Michal Ledvinka- tyč, Denis Vosyka- 

800m 

� Mistrovství ČR dorostu a juniorů - 25. a 26. června v Třinci - 

Kristýna Tomanová se umístila na 3. místě v chůzi na 5km. Dále se 

tohoto Mistrovství zúčastnila Tereza Čurdová.  

 

Rodiče i žáci mají o atletické sportovní třídy stále zájem. Tréninky jsou 

zajištěny kvalitními trenéry. Žáci a žákyně mají v naší škole pro sport 

ideální podmínky. 
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Pohár Rozhlasu 

 

SPORTOVNÍ  SOUSTŘEDĚNÍ 

Podzimní - Soustředění, zaměřená hlavně na rozvoj kondičních schopností, 

se konala v říjnu ve Velké Úpě (6. C, 7. C a 8. C) i na dalších místech ( 9. C – 

dle rozdělení k trenérům) 

Jarní - V dubnu se konala jarní soustředění v Nymburku (6. C, 7. C a 8.. C) a 

Nymburku, Veletově a v Kladně (9C- individuálně s trenéry) - zaměření na 

rozvoj a zdokonalování techniky jednotlivých atletických disciplín  

 

LYŽOVÁNÍ 

V rámci učebních osnov 7.  tříd byl uspořádán v termínu 17. 1.  - 23. 1. 2016 

lyžařský výcvik – sjezdový a běžecký výcvik v  Krkonoších v Horní Malé Úpě. 

Výcviku se   zúčastnilo 48 žáků naší školy. 
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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 ve 

spolupráci s plaveckou školou Medúza.  

 

Z lyžařského kurzu 2016 

 

HODINA POHYBU NAVÍC 

V tomto školním roce byla naše škola  součástí pilotního programu Hodina 

pohybu navíc, který vznikl na základě nedostatečného pohybu dětí a 

zhoršování se jejich zdravotního stavu. Cílem je děti  naučit mít rád pohyb, 

pozitivně ovlivnit děti i jejich rodiče. Program je určen pro děti školní 

družiny (1. - 3. třídy). Hodiny pohybu navíc zajišťují naši učitelé TV – 

certifikovaní trenéři  Mgr. Romana Rájková a Mgr. Alena Čuříková 

Programu se účastnilo:  19 žáků  1.A, 17 žáků  2.A a 19 žáků  3.A 

Pokusné ověřování projektu se prodloužilo  o další  2 roky. Pro kladné  

hodnocení a zájem rodičů a dětí jsme se do projektu opět přihlásili, MŠMT 
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nás opět vybralo, takže program poběží v naší škole i ve školním roce 

2016/2017. 

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, 

sportování pro děti MŠ Moskevská,  při slavnostním otevření sportovního 

hřiště pomáhali s organizací závodů pro děti prvního stupně a při soutěžích 

ve vybíjené a basketbalu pískali jednotlivé zápasy. Učí se sami sportovní 

akce zajišťovat a tímto způsobem sport podporovat. 

Ve školním roce 2015/2016 jsme i nadále umožňovali sportovním klubům 

provádět mezi našimi žáky nábory. Pronajímáme halu, tělocvičnu i sálek pro 

sportovní utkání i pro tréninky. V dalších letech budeme v podpoře 

sportování dětí pokračovat.  

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS „PĚTKA“ 

V redakční radě školního časopisu ve školním roce 2015/2016 pracovalo 

celkem 9 žáků ze 4., 7. a 8. třídy. Časopis vychází čtvrtletně, vždy v září, 

v prosinci, v březnu a v červnu daného školního roku.  

Členové redakční rady v průběhu roku navštívili redakci nakladatelství 

Albatros a výstavu Titanic. Z obou akcí je v časopisu zařazena reportáž, 

stejně jako z akcí, které pořádají učitelé a žáci naší školy. Opět nechyběly 

ani pravidelné rubriky – rozhovory, tipy na výlety, Einsteinova stránka nebo 

náměty na tvoření. 
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 

V letošním roce pracoval na naší škole úspěšně i školní parlament. Schůzky 

probíhaly jednou za 14 dní. V září se uskutečnily volby do parlamentu pouze 

u šestých a čtvrtých tříd. Volil se jeden člen parlamentu a jeho zástupce. 

Aktivity parlamentu: 

� organizace a praktická pomoc při Vánočním rozjímáním 

� příprava aktivit pro budoucí prvňáčky při zápisu žáků do 1. tříd 

� organizace celoškolní akce Burza dětských knih ( pro velký úspěch 

dvakrát) 

� rozdávání přáníček k Valentýnu 

� zajištění hudebních dílen během  celoškolního Dne hudby 

Školní parlament pomáhá  dále rozvíjet občanské a osobnostní dovednosti 

žáků a zvyšuje podíl žáků na běhu školy a přijetí zodpovědnosti za to, jaká 

škola je. 

 

 

 

Mikulášská obchůzka 
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DALŠÍ PROJEKTY, SPOLEČENSKÉ AKCE, EXKURZE 

 

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE 

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

skupinou andělů a čertů (v letošním roce žáci 9.A) a zjišťuje, zda jsou děti 

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

 

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 

Na počátku adventu 3. 12. 2015 se konalo Vánoční rozjímání, tradiční 

projekt naší školy, který zapadá do tradice adventních výstav 

s doprovodným programem a malým vánočním trhem. Vánoční rozjímání bylo 

pojato také jako netradiční den otevřených dveří a pozváni na něj byli 

rodiče dětí z mateřských škol, v učebnách byly připraveny hudební a 

výtvarné dílničky, ve kterých si děti mohly vyzkoušet hru na různé hudební 

nástroje, ozdobit si perníčky, vyrobit vánoční ozdoby  a svícny. 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 a se školkou Montessori. Předškoláci navštěvují se svými 

učitelkami své kamarády v prvních třídách, sbory v mateřinkách provádí 

hudební vystoupení, sportovní třídy pro předškoláčky připravují sportovní 

akci.  

 

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 
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Vánočního rozjímání a 8. ledna 2016 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. 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER ŠKOLY 

Osmnáctý společenský večer školy pro zaměstnance školy, rodiče žáků i 

přátele školy se opět konal 18. 3. 2016 v sále U zlatého selátka v Kladně 

Rozdělově. 

 

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD 

Žáci devátých ročníků se rozloučili slavnostně i zábavně se svou základní 

školou vystoupením pro spolužáky, učitele i rodiče školy ve sportovní hale 

21. června 2016.  

 

KLUB MLADÉHO DIVÁKA 

Jako každý rok – i v letošním školním roce 2015/2016 členové klubu shlédli 

čtyři různá divadelní představení. Podívali se do divadel, která ještě 

nenavštívili.  

� v listopadu - Divadlo Hybernia - muzikál Mary Poppins (všechny děti 

fascinoval termín SUPERKALIFRADŽILISTIKEXPIJALIDÓZNÍ) 

� v lednu - Divadlo Rokoko – Želary 

� v dubnu - Divadla na Vinohradech -  Romeo a Julie 

� v květnu - Divadlo Palace -  Africká královna  

 

 



 72 

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 

� Exkurze do ČNB – deváté třídy 

� Jeden svět – Člověk v tísni – 6. B, 7. A, 7. B 

� Planetárium Praha 

� Třídní výlety a exkurze  

 

 

 

Den hudby 
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XI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČŠI A DALŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 

KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

V roce 2015/ 2016 nebyly provedeny kontroly ČŠI. 

 

JINÉ KONTROLY 

� Magistrát města Kladna provedl kontrolní den 23. 4. 2016. Pracovníci 

magistrátu byli seznámeni se zprávou o hospodaření za rok 2015 - 

bez připomínek 

� Dne 2. 6. 2015 proběhla veřejnoprávní kontrola  projektu 

„Modernizace přírodovědných předmětů“ realizovaném v letech 2012 

– 2014  zaměřená na pedagogické výstupy - bez závad 

� V průběhu měsíce října 2015 proběhla kontrola čerpání cestovních 

výdajů projektu Comenius Wateworks realizovaném v letech 2013 – 

2015 - bez závad 

 

Jednání ve věci odvolání proti závěrům kontrol z minulých let 

� Dořešení odvolání proti závěrům kontroly z roku 2014 - kontrola na 

místě  MŠMT –  EU šablony školám.  Vyměřený platební výměr za 

porušení rozpočtové kázně ve výši Kč 444.973 byl na žádost školy o 

prominutí snížen na 12.883,- Kč, částka 320.747,-Kč byla vrácena do 

rezervního fondu školy.  

� K projektu „ Modernizace přírodovědných předmětů“ byl vyměřen 

odvod za porušení rozpočtové kázně  ve výši  Kč 240.720.  

V současné době škola obdržela kladné stanovisko k našemu odvolání  

od MFČR a od Krajského úřadu SK, avšak oddělení grantů MŠMT  
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trvá na nezpůsobilosti výdajů z výběrového řízení na IT techniku. 

Škola využije všech dostupných  prostředků k navrácení dotace. 

 

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.  

Naše příspěvková organizace vypracovává podrobnou výroční zprávu o 

hospodaření školy za kalendářní rok samostatně. Níže jsou uvedeny 

souhrnné přehledy hospodaření.   

 

Za I.pololetí 
2015/2016 

Za II.pololetí 
2015/2016 

    

 

Základní údaje školy o 
hospodaření školy v tis. Kč Hlavní Doplňková Hlavní  Doplňková 

1. Náklady celkem 16086  689 14161 811 

2. Výnosy celkem 16162  657 13860 959 

Příspěvky a dotace na provoz 1427 0 1068 0 z 
toho Ostatní výnosy 97 0 139 0 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním 
76 -32 -300 148 
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Přijaté příspěvky a dotace  

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
čer.-
pros 
2015 

led-
čer 

2015 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem 11607 11059 

2. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze 

státního rozpočtu přes účet zřizovatele celkem 
  

3. 
Přijaté příspěvky a dotace z jiných zdrojů 

(strukturální fondy EU) 
      1518   4 

4. Přijaté příspěvky a dary  772 264 

Přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353) 11607 11059 
z toho Mzdové výdaje (platy a OPPP) včetně odvodů 11300 10921 
Ostatní celkem 2290  268 

Pomůcky,plavání,programy  20  16 
Jazykové pobyty žáků a vzdělávání pedagogů      1141   4 

z 
toh
o 

z toho 
Učíme se digitálně, Výzva 57 377  0 

5. 
Přijaté příspěvky a dotace na investiční výdaje 

z rozpočtu zřizovatele 
 55  

 

 

Komentář k ekonomické části: 

Škola kromě příjmů ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele získala 

další finanční prostředky především z doplňkové činnosti, z darů rodičů, od 

sponzorů a z grantů. Prostředky z příspěvků a dotací škola použila v souladu 

s účelem schváleného projektu, prostředky od dárců byly využity v souladu 

s účelem uvedeným v darovacích smlouvách. Dar od firmy LEGO ve výši 500 

tis byl využit na nákup pomůcek pro výuku matematiky ve třídách a na 

matematických stanovištích v areálu školy.  
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Fond rodičů a Fond sboru Sluníčko  

Zůstatek fondů k 30. 6. 2015 248 933 Kč  

Dary na školní rok 2015/2016 378 552 Kč  

Pomůcky do 3000 Kč 32 522 Kč  

Drobný majetek do 3000 Kč 30 540 Kč  

Zpěvníky, trička 14 322 Kč  

Učebnice, knihovna, mat.keramika 22 851 Kč 

Drobné potřeby, výzdoba, plakáty,diplomy 6 412 Kč  

Ostatní 43 898 Kč 

Hygienické potřeby 63 611 Kč 

Výtvarné potřeby 54 370 Kč  

Cestovné koncerty, programy,závody 84 467 Kč  

Odměny, květiny, uvítání 1. tř., vyřazení 

9.tříd  19 853 Kč 

Kopírka 3 360 Kč  

Představení, výchovné koncerty, výukové 

programy 103 100 Kč  

Foto, CD, inzerce, ozvučení 31 766 Kč  

Školní potřeby, dresy, školení metoda 

Hejného 59 152 Kč 

Pomůcky nad 3000 Kč 44 934 Kč  

Čerpáno ve šk.roce 2015/2016 celkem 508 843 Kč 

Zůstatek fondů k 30.6. 2016 118 642 Kč 

 

Hospodaření za sledované období skončilo se ztrátou 108 tis Kč,  načež 

schodek byl  do konce kalendářního roku vyrovnán použitím fondů a výnosů z 

doplňkové činnosti.  
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Ve školním roce 2015/2016 byly realizovány investiční akce a opravy  – 

zabezpečovací systém školy, matematická stanoviště na zahradě školy, 

nákup kopírky, AP přípojné body WIFI, úprava školnického bytu na 

místnosti školní družiny v patře a v přízemí rozšíření školní jídelny a 

kuchyně, oprava kotelny, terénní úpravy pozemku, nákup myčky nádobí  a 

oprava podlahy ve školní kuchyni a nové obložení školní jídelny.  

 

XIII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO 

ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

CLOSE TO EUROPE - Dokončení projektu 

V roce 2014 jsme obdrželi  grant z programu EU Erasmus + na vzdělávání 

učitelů a managementu školy, abychom mohli získat zkušenosti ze zahraničí 

a zvýšit jazykové, pedagogické, metodologické i technologické dovednosti ve 

vyučování. Po absolvovaných studijních pobytech naši vyučující využili nově 

nabité zkušenosti při výuce. V průběhu září 2015 až května 2016 byly 

upraveny školní vzdělávací plány a nové poznatky byly aplikovány do 

vyučovacích hodin. Více v kapitole X.  

 
„PĚTKA V EVROPĚ“ - ERASMUS+  

Naše škola získala opět grantové prostředky z programu EU Erasmus + na 

podporu jazykového vzdělávání učitelů v zahraničí. Nový projekt se nazývá 

„Pětka v Evropě“ a bude probíhat po dobu dvou let tj. 2016 – 2018. Během 

tohoto období se 5 učitelů bude vzdělávat v anglickém, německém, 

francouzském a španělském jazyce a jedna vyučující bude zavádět 

dramatickou výchovu do hodin angličtiny. 
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Žáci a rodiče jistě ocení zvýšení jazykových, kulturních i metodologických 

kompetencí učitelů, spolupráci se zahraničními školami a zapojení těchto 

aktivit do školních i mimoškolních činností.  

 

VÝZVA Č. 56 MŠMT 

V rámci operačního programu EU Vzdělávávní pro konkurenceschopnost 

vydalo ministerstvo školství výzvu č. 56 jako podporu výuky cizích jazyků a 

v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Financovány byly tyto 

jazykově – vzdělávací výjezdy žáků i učitelů i tzv. job shadowing:  

� Jazykově-vzdělávací pobyt Mgr. Věry Míškové v Malaze ve Španělsku 

– v srpnu 2015 

� Studijní pobyt žáků v Berlíně - v září 2015 

� Studijní pobyt žáků v Nice ve Francii – v říjnu 2015 

� Studijní pobyt žáků ve španělské Malaze – v listopadu 2015 

� Jazykově-vzdělávací pobyt Mgr. Lenky Kučerové a Mgr. Věry Míškové 

v Bridgwateru ve Velké Británii – v listopadu 2015 

(Jazykové pobyty byly popsány výše, v kapitole X.) 

� Job shadowing Mgr. Martiny Čermákové a Mgr. Evy Žilkové v Abbey 

College v Malvern ve Velké Británii – v listopadu 2015. Obě vyučující 

se aktivně zúčastnily řady zajímavých hodin fyziky, ICT, biologie, 

chemie a anglického jazyka. Měly možnost provádět pokusy přímo ve 

vědeckých laboratořích školy. Stáž byla přínosná jak z hlediska 

didaktického tak z hlediska lingvistického. 
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XIV. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Akce dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení jsou popsány v předešlé 

kapitole. Jde o: 

� ERASMUS+ - PĚTKA V EVROPĚ 

� VÝZVA Č. 56 – JAZYKOVĚ VZDĚLÁVACÍ POBYTY UČITELŮ  

 

 

 

Stínování v anglické škole 
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XV. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH  FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍCH ZDROJŮ  

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 jsou přednostně využívána 

pro výuku matematiky na I. stupni.  Finance z dotace nám umožnily 

vyzkoušet  novou  metodiku inspirovanou matematikou dr. Hejného a  

zakoupit a nechat vyrobit matematické pomůcky.  

ERASMUS+ - PĚTKA V EVROPĚ 

V červnu 2016 získala škola grant Erasmus+ v částce  12 537 euro, což činí 

zhruba 344 767 Kč. Grant je určen na jazykové vzdělávání učitelů školy 

(anglický, francouzský, německý  a španělský  jazyk). Učitelé tyto finance 

použijí na vzdělávání  před výjezdem do zahraničí a na výjezd do jimi 

zvolené evropské země. Své znalosti následně využijí při výuce. (Další 

informace již uvedeny v kapitolách X a XIII. )  

UČÍME DIGITÁLNĚ 

V návaznosti na loňský projekt Učíme digitálně byla pořízena firmou 

Pontech přípojná místa WIfi, takže máme nyní všechny učebny pokryty 

signálem. 

VÝZVA Č. 57 MŠMT 

Na vybavení školní dílny, ve které se vyučuje předmět Svět práce – práce 

s materiálem jsme získali 308 149 Kč.  
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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. 

 

Flauti Vivace na Staroměstském náměstí 
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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. 

 

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 tomto školním byla dokončena úprava bývalého školnického 

bytu na prostory školní kuchyně, školní jídelny a školní družiny, zřizovatel 

financoval modernizaci bezpečnostního kamerového a čipového  systému. 

Dále bylo poskytnuta dotace z fondu primátora na krytí nákladů na účast 

našich žáků v Poháru Rozhlasu a  z fondu komise pro výchovu a vzdělávání  

dotace na nákup sportovního náčiní na nově zrekonstruované hřiště. 

Na konci školního roku pak zřizovatel vyhověl naší žádosti o renovaci 

prostor školy a o hlavních prázdninách byla provedena asi největší letošní 

akce - výměna linolea a výmalba 17 učeben, výměna linolea na schodištích a 

také výmalba chodeb.  

Hřiště 

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

multifunkční hřiště, které od podzimu 2015 škola využívá pro svou 

tělovýchovnou výuku a aktivity. Hřiště je přístupno veřejností a 

organizacemi poskytujícími sportovní vyžití dětem a mládeži. Slavnostní 

otevření hřiště a začátek jeho provozu se uskutečnilo v září 2015. 
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PAMÁTNÍK LIDICE 

V roce 2015/2016 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.  

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 

Především v oblasti prevence a při řešení výchovných problémů úzce 

spolupracují výchovné poradkyně i učitelé a vedení školy s Pedagogicko – 

psychologickou poradnou Středočeského kraje, Střediskem výchovné péče, 

zařízením Rosa, i s Policií ČR a sociálním odborem Magistrátu města Kladna, 

a to především  v oblasti preventivní péče.  

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, žák Střední 

průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno opět jako pomocník ICT 

technika a svou praxi vykonaly studentky Pedagogické fakulty UK Praha ve 

třídách prvního stupně. 
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Vyřazení žáků devátých tříd 

 

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 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 do učebny rodičům žáků 4. B,  

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

školním roce. 
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XVII. ZÁVĚR 

Škola má po stránce personální i materiální vytvořeny podmínky pro 

naplňování našeho školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu 

máme klíče“. Přesto bude snahou vedení školy i v dalších letech neustále 

zázemí pro vzdělávání a výchovu dětí zlepšovat. Chtěli bychom modernizovat 

a zvětšit kapacitu školních šaten, nepřestaneme v hledání možných prostor 

pro relaxaci žáků. Stálým úkolem i nadále zůstává  odhlučení naší sportovní 

haly.  

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. 

Lenka Kučerová, Mgr. Pavla Markupová, Mgr. Věra Míšková, Mgr. Eva Moučková, Mgr. 

Romana Rájková, Mgr. Ilona Sládková, BcA. Ivan Tatar, Petra Urbancová, Mgr. Hana 

Vocelková, Mgr. Ilona Zdychová, Mgr. Eva Žilková, editace Mgr. Blanka Vidunová 

 

Výroční zpráva Základní školy Kladno, Moskevská 2929 byla schválena 

Pedagogickou radou dne 29. 9. 2016. 

V Kladně 29. 9. 2016 

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

             Mgr. Hana Vocelková 

                                                                                 ředitelka školy  
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VYJÁDŘENÍ RADY ŠKOLY 

 

Rada školy schvaluje Výroční zprávu Základní školy Kladno, Moskevská 2929 

za rok 2015/2016. 

V Kladně 29. 9. 2016 

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

          předseda rady školy 


