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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 650 žáků 102102856 

 Školní družina 150 žáků 113200293 

 Školní klub 150 žáků 150069260 

 Školní jídelna 570 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 

mailto:info@5zskladno.cz
http://www.5zskladno.cz/
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Školská rada 

 

V tomto školním roce se sešla Školská rada dvakrát - v říjnu a v dubnu. 

Zástupci města i rodiče byli pravidelně seznamováni s organizačními 

záležitostmi školy, s úspěchy žáků i jejich prospěchem a chováním, s probí-

hajícími granty, se změnami v personálním obsazení učitelského sboru i se 

všemi dokumenty, které jim byly poskytnuty k prostudování, v říjnu 2017 

schválili Výroční zprávu školy za rok 2016/17. Protože  končilo volební období 

Školské rady, uskutečnili jsme v listopadu 2017 nové volby. Na dubnové 

schůzce byla zvolena předsedkyně Školské rady Mgr. Pavla Markupová a 

zapisovatelka Mgr. Jaromíra Vránová.  

Rada školy pracovala ve školním roce 2017/18 v tomto složení: 

Ing. Přemysl Mužík zástupce Magistrátu města Kladna  

Mgr. Hana Větrovcová zástupce Magistrátu města Kladna 

Vendula Hrabětová zástupce rodičů – zákonných zástupců žáků 

Mgr. Kateřina Chaloupková 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. 

 

 

Ve třídě 

 

 

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 2017/18 jsou žáci této 

třídy ve čtvrtém ročníku. Třetím rokem jsme podpořili program „Hodina 

pohybu navíc“ zajišťovaný MŠMT. (více o programu v kapitole X. ) 
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Našim cílem je vzdělávat děti v duchu kulturních hodnot a zdravého životního 

stylu, důraz klademe na rozvoj klíčových kompetencí daných Rámcovým 

vzdělávacím programem pro ZŠ.  

Naše škola má 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, v tomto školním roce zřizovatel povolil 

navýšení žáků v některých třídách  (2.A, 2.B, 5.A) na 31 žáků, ve třídách byli 

ale evidováni žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí.  

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 nebo plán pedagogické podpory, podle kterého s nimi 

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 2017/18 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 

v kapitole X.) 

Během školního roku je organizováno také velké množství akcí, jejich 

uskutečnění a program je schvalován ředitelkou školy a souvisí se školním 
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vzdělávacím programem. Přehledy akcí jsou uvedeny v dalších částech výroční 

zprávy v tematickém sledu.  

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA 

Od školního roku 2017/2018 končí škola s používáním papírových žákovských 

knížek. Pro snazší kontrolu prospěchu a chování a lepší komunikaci se 

zákonnými zástupci žáků jsme zavedli elektronickou žákovskou knížku. 

Rozhodli jsme se využít program DMSoftware, ve kterém spravujeme také 

naši školní matriku. Vstup do systému jsme umožnili zákonným zástupcům i 

žákům, dle doporučení pedagogické rady všem žákům kromě 1. a 2. tříd, ve 

kterých nadále pokračujeme v systému papírových notýsků. Na základě 

domluvy třídní učitelky s rodiči byla elektronická žákovská knížka nakonec 

zavedena i ve třídě 2.B.  

 

PEDAGOGICKÁ RADA 

Ředitelka  školy ustavuje Pedagogickou  radu  jako svůj poradní orgán. Jejími 

členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy, standartně se schází pětkrát 

během školního roku. 

 

III. ŠKOLNÍ DRUŽINA, JÍDELNA, KNIHOVNA 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

… veselá školní družina 

Ve školním roce 2017/2018 měla naše školní družina (dále jen ŠD) pět 

oddělení. 
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V jednom z nich jsou děti přihlášené jen do 13.30 hodin. Odchod v tomto čase 

ale není podmínkou, děti mohou odcházet dle potřeby rodičů, po 13.30 hodin 

jsou zbylí žáci rozděleni do ostatních oddělení pracujících do 17 hodin. 

Děti ŠD jsou i letos opět zapojeny do projektu „ Hodina pohybu navíc“ (viz 

kapitola X). 

Při školní družině pracují tři zájmové kroužky: 

„Dovedné ruce“ vedené paní  Evou Marouškovou. 

„Keramický kroužek“ vedený paní  Janou Humlovou, který opět v tomto roce 

vystavoval na výstavě v Labyrintu Kladno. 

„Logopedické počteníčko“ vedené paní Miroslavou Prokopovou. 

Provoz ŠD byl od 6.30 - 17.00 hod., přesto někteří rodiče přiváděli děti před  

a odváděli po provozní době ŠD. Naštěstí se to stávalo výjimečně a vždy se 

snažily naše vychovatelky vyjít rodičům vstříc. 

Kromě běžných aktivit se tento rok každý měsíc uskutečnilo mnoho zajímavých 

akcí: 

 Září: Houbaření po lese 

 Říjen: Podzimní radovánky 

     Africké odpoledne 

 Listopad: Zdravá pětka s lektorkou, Malujeme ptačí budky 

 Prosinec: Zdobení stromečků v lese  

 Leden: Kouzelník Reno 

 Únor: Hra na dingeridoo aneb mexická vlna 

 Březen: Začínáme s herbářem 

 Duben: Jarní tématické dny a výrobky 

 Květen: Opakovaná sportovní odpoledne s 9. třídou 

 Červen: Rozloučení se ŠD, balónková show a kubánský mistr bubnů 

 

Většinu akcí i nové vybavení ŠD pomůckami hradila škola.  
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Celý školní rok v naší „ veselé školní družině“ proběhl bez problémů a kolektiv 

ŠD je velmi rád, že děti jsou v našich odděleních rády a při odchodu domů 

přemlouvají rodiče, aby mohly zůstat déle. 

 

 
Kubánské tance ve školní družině 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

… obědy, obědy pro děti ze sociálně slabých rodin, zdravá 

výživa, zapojení jídelny do akcí školy 

Školní jídelna připravila ve školním roce 2017/2018  96 418 obědů,   

a 216 snídaní. Strávníci si mohou vybrat oběd  ze tří druhů jídel. 

Jídelna zajišťuje distribuci mlíčenek pro automat na výdej dotovaného mléka, 

dále pak výdej ovoce dětem v rámci akce „Ovoce do škol“.  

Vedoucí školní jídelny za pomoci vedení školy zajistila pro naše sociálně slabé 

žáky bezplatné stravování, které poskytuje společnost Women for Women. 

Celkem pro pět žáků, kteří by jinak na obědy nechodili.  

Krajská hygienická stanice provedla dne 25. 1. 2018 kontrolu školní jídelny. 

Nebyly zjištěny žádné závady. 
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Pracovnice školní jídelny se aktivně zapojily do celoškolní akce Den hudby 7. 6. 

2018 a připravily pro účastníky občerstvení, které si návštěvníci mohli 

zakoupit v mobilním stánku jídelny. 

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

příležitosti jejich vystoupení na přehlídce sborů Světlo pro Lidice 2018. 

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. 

 

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA 

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. 

V tomto školním roce byl fond knihovny rozšířen o deset titulů. Jedná se o 

knihy s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a knihy pro pedagogy – 

Kooperativní učení, kooperativní škola. 

Nadále využíváme nové knihy pořízené v rámci výzvy MŠMT č. 56, a to v rámci 

čtenářských dílen i pro individuální domácí čtení. Počet výpůjček: 274 knižních 

titulů. Mezi nejoblíbenější knihy patří Malý poseroutka, Harry Potter a Deník 

Anny Frankové. 

Knižní fond nyní obsahuje 6125 jednotek. 

 

Dílna čtení 

V letošním školním roce se čtenářských dílen zúčastnili žáci třetích a 

čtvrtých tříd, v rámci projektu Pomocná ruka pracovali žáci spolu se svými 

staršími spolužáky z deváté třídy. Hlavním přínosem čtenářských dílen je 
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vlastní motivace žáků ke čtení. Žáci sami najdou knížku, která je baví a přijde 

jim zajímavá, pak ji prezentují spolužákům. 

Ve čtenářských dílnách se děti scházely ke společnému čtení ve dvojicích 

nebo trojicích jednu hodinu týdně, četly ve stejném čase na různých místech 

v prostorách školy. Starší žáci byli vedeni k tomu, aby připravovali ke čtení 

otázky, kvízy a tajenky a využívali také čtení s předvídáním.  

 

Dílna čtení 

 

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. 595/2016 
platný ode dne 1. 9. 2016  
 
Učební plán I.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   
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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 

12 

3 
Výtvarná 
výchova Vv 2 2 2 2 2   
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 
 
 
 
 
Učební plán II. 
stupeň 

       B třídy 
hudební  

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 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 
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Učební plán II. stupeň         A třídy 
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   
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   

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 2 2 2 2    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    
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Učební plán II. 
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 2 
Chemie  Ch   2 2   
Přírodopis  Př 1 2 2 1   
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 II. 
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 
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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 

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

Na II. stupni z 24 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). 

7. 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). 

8. 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.  

9. Dopravní výchovu pro první stupeň zajišťujeme ve spolupráci se střediskem 

volného času Labyrint, teoretická část probíhá jako školní akce ve třídě a 

praktická na dopravním hřišti při ZŠ Kladno, Brjanská. 

10. Témata POKOS (příprava občanů k obraně státu), která jsou částečně 

rozvržena do hodin Výchovy ke zdraví, Výchovy k občanství a Dějepisu, jsme 

v letošním roce zajistili v rámci branného dne organizovaného ve spolupráci 

s Muzeem obrany z Ústí nad Labem. 

 

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
Ve školním  roce 2017/2018 měli žáci 6. až  9. ročníků možnost vybírat 

z těchto volitelných předmětů: 

 
Volitelné předměty   

Název třídy vyučující 

Matematický seminář 6.A Čermáková Michaela 
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Sportovní výchova 6.A Čuříková Alena 
Sportovní výchova 7.A Domonkošová Šárka 
Sportovní výchova 8.A Fritsch Robert 
Sportovní výchova 9.A Fritsch Robert 
Výtvarná dílna  8.A Kohoutková Šárka 
Výtvarná dílna  9.A Kohoutková Šárka 
Anglická konverzace 7.A Kučerová Lenka,Čechová Helena 

Ve školním roce 2017/2018 měli žáci možnost vybírat z těchto nepovinných 

předmětů: 

Nepovinné předměty 
   

Název třídy vyučující 
Sborový zpěv Velké 
Sluníčko 6.-9.B Moučková Eva 
Sborový zpěv Malé 
Sluníčko 4.-5.B Mekiňa Lukáš 
Sborový zpěv - Berušky 1.B Mekiňa Lukáš 
Sbor fléten Flauti Vivace 6.-9.B Tatar Ivan 
Sportovní výchova 4.C Rájková Romana 
Sportovní výchova 9.C Rájková Romana 
Sportovní výchova 6.C Čuříková Alena 
Sportovní výchova 7.C Kotvová Jana 

 

V. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

  

Stav personální situace na škole je uveden k 30. 6. 2018. 
 

Mgr. Hana Vocelková – ředitelka, vyučuje  M 

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

 

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

  I.stupeň vyučuje  
1. Čermáková Martina, Mgr. I.st. 
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2. Černá Simona, Mgr. I.st. 
3. Fořtová Martina Bc. I.st. 
4. Katič Věra Mgr. I.st. – Vo II.st. 
5. Kottnerová Ilona, Mgr. I.st. 
6. Motyčková Hana Mgr. I.st.                           
7. Plochová Radka, Mgr. I.st. 
8. Šandová Alena, Mgr., MgA I.st. - sbor 
9. Vránová Jaromíra, Mgr. I.st. - sbor 
10. Zdychová Ilona, Mgr. I.st. – Inf II. st. 
11. Žilková Eva, Mgr. I.st. 
 
  II. stupeň   
1. Blohoňová Jaroslava, Mgr. D 
2. Čechová Helena, Mgr. Aj - Ak 
3. Čermáková Michaela, Mgr. M-Ch - Ms 
4. Čuříková Alena, Mgr. Tv- Aj- Ch- Vo – Vzd - Sv 
5. Domonkošová Šárka, Mgr. Př-Tv –Sv 
6. Fiala Jan, Bc Aj - Fy – Inf – Sp  
7. Fritsch Robert, Mgr. Tv -Z- Sv - Inf 
8. Harigelová Lenka HV 
9. Horáková Jaroslava, Mgr. Čj 
10. Jágrová Alena, Mgr. Čj – D 
11. Kotvová Jana, Mgr. M - Sv 
12. Kohoutková Šárka, Mgr. D – VV- Sp – Fg – Vo - Vd 
13. Kučerová Lenka, Mgr. Aj - Ak 
14. Markupová Pavla, Mgr. Nj -  Př – Vzd – VV- Vo 
15. Mařík Ondřej  Fy    (od 1. 12. 2017) 
16. Mateová Lenka Mgr. M - Vo 
17. Mekiňa Lukáš Bc. Hv - sbory 
18. Míšková Věra, Mgr. Aj – Šj – Vo 
19. Moučková Eva, Mgr. Hv - sbory 
20. Nešvera Jakub, Mgr. D – Z – Sp – Vo 
21. Rájková Romana, Mgr. Tv – Sv – Z - Vzd 
22. Sládková Ilona, Mgr. Čj – D - Ds 
23. Sobolíková Václava, Mgr. Vv – Rj – Aj – Vo  
24. Šťastná Michaela Aj 
25. Tatar Ivan, DiS Hv- flétny 
26. Šimůnková Kristyna Fy  (do 30. 11. 2017) 
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 Školní družina  

1. Prokopová Miroslava Vychovatelka-vedoucí ŠD 

2. Humlová Jana vychovatelka 

3. Maroušková Eva vychovatelka 

4. Rudovská Naděžda vychovatelka 

5. Frolíková Marie vychovatelka 

 

 

 Asistent pedagoga  

1. Frolíková Marie Asistentka pedagoga  

2.  Prokopová Miroslava Asistentka pedagoga 

 

CELKOVÝ PŘEHLED POČTU ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

Pracovníci celkem 

(fyzické osoby, dohody o 
pracovní činnosti, školní klub, 
hospodářská činnost, DPP) 

63  

 

11 mužů 52 žen 

Pedagogičtí pracovníci celkem 43 6 učitelů 

32 učitelek 
 

5 vychovatelek 

(z toho:  
2 asistentky 
pedagoga) 

THP + admin. pracovnice 1   

Pokladní 1   

Uklízečky  5   

Školník 1   

Kuchařky ve ŠJ včetně vedoucí 6   

Správce haly 1   
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Z projektového dne Bezpečné klima ve škole 

 

 

VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

V následující tabulce jsou uvedeny kurzy a školení, která absolvovali jednotliví 

učitelé během školního roku 2017/2018. Pedagogičtí pracovníci školy jsou 

aktivní při výběru kurzů a vedení školy jejich další vzdělávání podporuje. 

 

I. pololetí 

Jméno 
 

Datum 
konání 

Podnik 
 

Druh 
 

Tatar Ivan 9.-15.7. Goethe Institut Erasmus+ jazykový kurz Nj  
Kučerová Lenka 2.-15.7. Linguaschools Erasmus+ jazykový kurz Šj  
Čechová Hana 23.7.-5.8. Pilgrims       Erasmus+ jazykový kurz Aj  
Vidunová Blanka 6.-19.8. Universités du Monde     Erasmus+ jazykový kurz Fj  
Fritsch Robert 20.8.-2.9. Richard Language College  Erasmus+ jazykový kurz Aj  
Kučerová Lenka 13.9. MŠMT Erasmus KA2 
Plochová Radka 18.10. Descartes, v.o.s. Recycling-ze starého nové 
Prokopová Mirosl. 18.10. Descartes, v.o.s. Recycling-ze starého nové 

Šandová Alena 10.11. 
Česká Orffova společnost, 

z.s. vzděl.kurz Hv 
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všichni 
pedagogové  AISIS, zapsaný ústav cyklus seminářů 

"Minimalizace kyberšikany" 
Vocelková Hana 22.11. dm Software a.s. školení administrátorů 
Domonkošová 
Šárka 22.11. OTIDEA seminář "Agresivní žák" 

Vidunová Blanka 28.11. dm Software a.s. školení "Rozvrhy a 
suplování" 

Vocelková Hana 29.11. GOVIN, s.r.o. seminář "O výchově a 
vzdělávání" 

    
 
 
II. pololetí  

 

 

     Jméno 
Datum 
konání Podnik Druh 

Čermáková 
Michaela 15.1. DESCARTES, v.o.s.         seminář  "Mnohočleny jako 

stavebnice" 
Vidunová Blanka 18.1. VISK Praha GDPR 
Vidunová Blanka 26.3. Doverville s.r.o. GDPR pro školy 
Vocelková Hana 13.3. VIS, spol. s r.o. seminář GDPR 
Domonkošová 
Šárka 11.4. ČŠI ispirace pro zkvalit.výuky 

př.předm.a mat. 
Fiala Jan 16.4. WELLTAX GDPR  

Vidunová Blanka 16.5. Seminaria,s.r.o. Školní zájezdy - problémy 
a rizika" 

Vocelková Hana 11.-11.5. dmSoftware uživatelská podpora 
    

 

Ve školním roce 2017/18 jsme pokračovali v projektu Nechme šikanu přede 

dveřmi. V přípravném týdnu v srpnu 2017 proběhla další část školení  třídních 

učitelů 4. – 9. tříd a učitelů výchovy občanství, O projektu viz. kapitola XV.  

 

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

 
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech  20. - 21. 4. 2018. Při zápisech byl 

využit elektronický systém přihlašování, rodiče ho však v tomto roce využili 

méně často než v loňském roce. 
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K zápisu přišlo celkem  98 dětí (z  toho 7  po odkladu). Do prvních tříd bylo 

přijato z kapacitních důvodů pouze  61 dětí včetně dětí po odkladu.   

K zápisu přišlo velké množství  dětí (18 dětí), jejichž zákonní zástupci žádali o 

odklad školní docházky.  

 

 

 
U zápisu do první třídy 

 

 

PŘEDŠKOLÁČEK 

 
Již tradičně proběhl v průběhu měsíce května kurz pro budoucí prvňáčky – 

Předškoláček. Pod vedením Mgr. Čermákové, Mgr. Žilkové a M. Prokopové se 

celkem 47 dětí seznámilo s prostředím školy a hravou formou si procvičilo 

mnoho dovedností, které budou potřebovat k úspěšnému zvládnutí první třídy. 
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POČTY ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH 
Stav k 30. 6. 2018 celkem za celý školní rok.  

 
  Tříd Počet Dívky 

CELKEM 23 600 330 

1. ročník 2 54 25 

2. ročník 2 61 32 

3. ročník 2 55 34 

4. ročník 3 79 38 

5. ročník 2 57 31 

6. ročník 3 82 50 

7. ročník 3 67 36 

8. ročník 3 69 34 

9. ročník 3 76 50 

 

 

Čarodějnická výuka 
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VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A 

UMÍSTĚNÍ VYSTUPUJÍCÍCH ŽÁKŮ 

Ukazateli výsledků vzdělávání žáků je umístění vystupujících žáků na středních 

školách, hodnocení ze strany vyučujících – klasifikace, úspěchy žáků v různých 

vědomostních i dovednostních soutěžích a testování výsledků vzdělávání. 

 

UMÍSTĚNÍ VYSTUPUJÍCÍCH ŽÁKŮ 

V níže uvedených tabulkách uvádíme stručný přehled umístění všech 

vystupujících žáků.  

 
UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD ROKU 2017/18 
 
    9.A 9.B 9.C celkem 

Okres Kladno         
Gymnázium Kladno E. Beneše 2 12 4 18 
Sportovní gymnázium  0 2 2 4 
OA Dr. E. Beneše Slaný 2 0 0 2 
SOŚ a SOU Dubská 5 0 2 7 
SOŠ a SOU nám.E. Beneše 2 0 3 5 
SOŠ a SOU u Hvězdy 1 0 0 1 
SPŠ J. Palacha 1 0 3 4 
SPŠS a OA C.Boudy 3 4 1 8 
1. KŠPA 1 0 0 1 
Střední hotelová škola Kladno 0 1 1 2 
Střední škola služeb a řemesel Stochov 2 0 0 2 
Střední zdravotnická škola 2 0 0 2 

Okres Rakovník         
Gymnázium Nové Strašecí 2 0 0 2 
Střední zemědělská škola Rakovník 1 0 1 2 

Okres Beroun         
Střední pedag.škola Beroun 0 0 2 0 

Praha         
Střední pedag.škola Praha 6 0 1 0 1 
SŠ  Designu a umění, Knižní kultury Praha 8 0 1 0 1 
Gymnázium Arabská Praha 6 0 0 1 1 
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VOŠ, SPŠ, SOŠ Podskalská Praha 2 0 0 1 1 
Mezinárodní konzervatoř Praha 3 0 0 1 1 
VOŠ a střední průmyslová škola dopravní Praha 
1 1 0 0 1 
SOŠ civilního letectví Praha 6 1 0 0 1 
SŠ Gastronomická a hotelová Praha 4 1 0 0 1 
Gymnázium Christiana Doplera Praha 5 0 1 0 1 

Jiné         
Soukromá hotelová škola Most 0 0 1 0 

 
 
Umístění podle okresů 
 
 9.A 9.B 9.C Celkem 

Kladno 21 19 16 56 
Rakovník 3 0 1 4 
Beroun 0 0 2 2 
Praha 3 3 3 9 

Jiné 0 0 1 1 

 
 
Umístění podle typu SŠ 
 
  9.A 9.B 9.C celkem 

Gymnázium   4 15 7 26 
SOŠ 13 6 11 30 
SOŠ a SOU-MT 4 0 0 4 

SOU - VL 6 1 5 12 

 
 
Umístění 5. ročníků a ostatních ročníků 
 
   5.A 5.B celkem 
Osmiletá gymnázia       
Gymnázium Kladno E.Beneše 0 2 2 
Sportovní gymnázium Kladno 1 1 2 
 8.A   
SOŠ a SOU nám. E. Beneše, Kladno 1   
SOŠ a SOU Kladno, Dubí 1   
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SOU Kladno, Vrapice 1   
1. KŠPA 1   
   7.B   
Gymnázium J.Nerudy, Praha 1   

 

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA PRVNÍ POLOLETÍ  

Hodnocení  1. pololetí       
Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr 
1.A 25 1 0 0 0 0 1,03 
1.B 26 1 0 0 0 0 1,02 
2.A 28 2 0 1 0 0 1,09 
2.B 28 2 0 0 0 0 1,18 
3.A 25 1 0 0 0 0 1,17 
3.B 27 1 0 0 0 0 1,18 
4.A 13 10 0 0 0 0 1,44 
4.B 23 4 0 0 0 0 1,23 
4.C 12 12 0 0 0 0 1,44 
5.A 17 13 0 0 0 0 1,52 
5.B 19 4 0 0 0 0 1,2 
6.A 16 12 0 0 0 0 1,45 
6.B 22 8 0 0 0 0 1,31 
6.C 13 9 0 0 0 0 1,42 
7.A 10 15 0 0 0 0 1,73 
7.B 8 13 1 0 0 0 1,66 
7.C 10 10 0 0 0 0 1,49 
8.A 3 18 2 0 0 0 2,24 
8.B 9 13 0 0 0 0 1,55 
8.C 2 17 0 0 0 0 1,96 
9.A 8 18 1 0 0 0 1,84 
9.B 19 6 0 0 0 2 1,27 
9.C 7 17 0 0 0 0 1,68 
Celkem: 370 207 4 1 0 2 1,44 

 

 

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA DRUHÉ POLOLETÍ 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Průměr 
1.A 25 0 2 1 0 0 1,06 
1.B 26 1 0 0 0 0 1,04 
2.A 26 3 1 0 0 0 1,18 
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2.B 27 3 0 0 0 0 1,16 
3.A 25 2 0 0 0 0 1,14 
3.B 24 3 0 0 0 0 1,25 
4.A 19 5 0 0 0 0 1,39 
4.B 24 4 0 0 0 0 1,23 
4.C 13 11 0 0 0 0 1,42 
5.A 17 14 0 0 0 0 1,55 
5.B 19 6 0 0 0 0 1,22 
6.A 12 15 1 0 0 0 1,52 
6.B 16 14 0 0 0 0 1,43 
6.C 13 9 0 0 0 0 1,51 
7.A 8 16 0 0 0 0 1,77 
7.B 6 16 0 0 0 0 1,75 
7.C 5 15 0 0 0 0 1,61 
8.A 3 19 0 0 0 0 2,21 
8.B 11 12 0 0 0 1 1,54 
8.C 2 16 0 0 0 0 1,89 
9.A 7 20 0 0 0 1 1,86 
9.B 18 5 0 0 0 2 1,26 
9.C 8 16 0 0 0 0 1,66 
Celkem
: 354 225 4 1 0 4 1,46 

 

VÝBĚROVÉ TESTOVÁNÍ  

Ve školním roce nebyla naše škola vybrána ČŠI pro testování výsledků žáků.  

 

 

Vyprávění o terarijních zvířatech 
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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 zpracovaný „Minimální preventivní program“ – který 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. 

 

SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE -  aktivity a programy, které jsou 

zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem 

rizikového chování žáků. Jedná se o:  
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 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.  

 

Minimální preventivní program byl průběžně naplňován a doplňován o další akce 

v průběhu celého školního roku 2017/18. Jde především o působení na cílovou 

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. 

 

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ PREVENTIVNÍHO 

PROGRAMU  

 Akce školní družiny a tříd prvního i druhého stupně 

 Práce školního parlamentu a jeho akce 

 Činnost redakce školního časopisu Pětka a vydávání časopisu 

 Klub mladých diváků 

 Třídnické hodiny 1 x měsíčně 

 Akce metodických sdružení pro žáky celé školy, celoškolní akce (např. 

Mistr slova, Den hudby) 

 Školní projekt „Podaná ruka pro první stupeň“ – výpomoc devátých 

ročníků ve třídách prvního stupně 

 Výuka dopravní výchovy a bezpečné jízdy na kole na dopravním hřišti 
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 Program „Hasík“ - výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva – 2. a 6. roč. ve spolupráci s HZS Středočeského kraje 

 Příprava a účast žáků na Poháru MP Kladno – září 2017 

 Projekt „Bezpečné klima ve třídě – Nechme šikanu přede dveřmi“ – 

projektový den 7. 9. 2017, supervize v prosinci 2017 

 Dramatizace románu Radka Johna Memento -  12. 12. 2017  pro  8. a 9. 

roč.  

 Program prevence užívání alkoholu pro  8. a 9. roč. -  27. 11. 2017  

 Zdravá pětka aneb jak se naučit zdravě jíst 

 Čas proměn, Na prahu dospělosti pro 7. roč. - 12. 3. 2018 

 Zdravé zoubky pro 1. roč. - 22. 3. 2018 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů - 18. 5. 2018  

 Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků - 23. 5. 2018 

 Branný den pro žáky celé školy - 23. - 24. 5. 2018 

 Klima třídy - ve dvou kolektivech tříd 2. stupně – program Školského 

poradenského centra – květen 2018 

 Hasičská soutěž - 29. 5. 2018 

 Desetiboj mladého strážníka - 20. 6. 2018 

 Škola v přírodě – červen 2018 
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Branný den 

SOUTĚŽNÍ AKCE S ÚSPĚCHEM NAŠICH ŽÁKŮ 

O putovní pohár Městské policie Kladno 

Dne 13. 9. 2017 se tým našich žáků 7. ročníků ve složení A. Majerová (7.B), N. 

Burgrová (7.B), F. Jelínek (7.A) a B. Lukáš (7.A) zúčastnil soutěže „O putovní 

pohár Městské policie Kladno“. Soutěž spočívala ve splnění deseti úkolů, 

vědomostních i sportovních. Naši žáci vybojovali 2. místo.  

 

Soutěž s Empíkem MP Kladno – Desetiboj mladého strážníka 

Dne 20. 6. 2017 na Sletišti Kladno proběhlo finále této souteže, kam postoupili 

J. Pilařová a M. Chaloupka (5B). Žáci museli prokázat svoji fyzickou zdatnost, 

poskytnout první pomoc, kooperovat ve dvojicích, získali 4. místo. 

  

Hasičská soutěž „Strádal Cup 2018“ základních škol 

V Kladně se 29. 5. 2018 uskutečnil další ročník Hasičské soutěže pro děti, ve 

které závodí žáci druhých a šestých tříd kladenských základních škol. Druhý 

název „Strádal Cup“ dostala soutěž podle velitele stanice HZS Kladno mjr. Bc. 

Milana Strádala, který věnoval pro absolutního vítěze putovní pohár. 
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V kategorii druhých tříd získali naši žáci 2. místo (J. Mařík., M. Linda, T. 

Pirunčík a náhradník J. Langer ), v kategorii šestých tříd získali 1. místo (A. 

Hrušková, D. Borovka a J. Leder) 

Naši soutěžící byli vyhlášeni absolutním vítězem a od velitele kladenské 

stanice opět po roce převzali do ročního opatrování velký zlatý pohár.  

 

Okresní dopravní soutěž – mladý cyklista 

Dne 15. 5. 2018 se naši žáci prvního i druhého stupně zúčastnili okresního kola 

„Dopravní soutěže mladých cyklistů Kladno“. Nejlépe si vedli v zásadách první 

pomoci a i přes ztráty v testech z pravidel provozu se naši žáci prvního stupně 

umístili na 2. místě  (R. Selichar, A. Šindlerová, V. Jirotka., A. Frejová z 5.A) 

 

 

 
Prstíková rozcvička 

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VÝUKOVÝMI POTŘEBAMI 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali na I. i II. stupni s několika žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, s různým stupněm podpůrných opatření. 
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Žáci pracovali s dopomocí vyučujících, podle plánu pedagogické podpory (PLPP) 

nebo podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Pedagogové pracovali s žáky 

se specifickými poruchami učení, konkrétně s dyslexií, dysgrafií, dysortografií 

a ADHD. S jedním s žáků, který má diagnostikovanou dysfázii, pracuje 

individuálně třídní učitelka ve spolupráci s SPC pro žáky s vadami řeči. Jeden 

žák pochází  z cizojazyčného prostředí - je zařazen do skupiny vedené 

učitelkou a do skupiny vedené speciální pedagožkou. Žáci jsou zařazeni po 

skupin po čtyřech až žácích. Tím je zajištěna individuální péče a možnost 

věnovat se reedukaci konkrétních poruch učení. 

Dva žáci pracovali s asistentkou pedagoga, která je přítomna v hodinách podle 

potřeby žáků a vyučujících. Dva žáci jsou hodnoceni slovně. 

 

Žáci vzdělávaní podle IVP 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída  Žáci s IVP  

1.B 1 

2.A 2 

3.A 2 

4.A 2 

4.B 1  

4.C 1 

5.A 4 

5.B 1 

7.A 4 

7.B 1 

7.C 1 

8.A 2 

8.C 3 

Celkem 25 
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Žáci zohlednění a žáci s podpůrnými opatřeními  

Třída žáci 
zohlednění 

žáci s PO 
(bez IVP 

2.A   1 

3.A   5 

4.A   2 

4.B   2 

4.C   1 

9.A 6   

9.B 3   

9.C 1 2 

5.B   1 

6.A 2 3 

6.B 3 2 

6.C 2   

7.A 4   

7.B   1 

7.C 2 1 

8.A 2   

8.B 3 1 

8.C 2   

Celkem 30 22 

 

Skupiny pro žáky s SVP 

Název třídy hodin týdně vyučující 
Náprava pro žáky s SVP I. 2.A 1 Motyčková Hana 
Náprava pro žáky s SVP 
II. 2.A 1 Motyčková Hana 
Náprava pro žáky s SVP 
III. 3.A 1 Černá Simona 
Náprava pro žáky s SVP 
IV. I. stupeň 1 Žilková Eva 
Náprava pro žáky s SVP V. I. stupeň 1 Plochová Radka 
Náprava pro žáky s SVP 
VI. 3.A 1 Čermáková Martina 
Náprava pro žáky s SVP 
VII. II.stupeň 1 Čermáková Martina 
Náprava pro žáky s SVP 
VII. II.stupeň 1 Sládková Ilona 
Náprava pro žáky s SVP 
VII. II.stupeň 1 

Horáková 
Jaroslava 
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Školní speciální pedagog 

Druhým školním rokem působí na naší škole školní speciální pedagog Mgr. 

Martina Čermáková. Náplní její činnosti je péče o žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami,  poruchami učení  a chování, současně je péče 

věnována žáků se sociálním handicapem. Ve školním roce 2017/2018 byli v její 

péči   4  žáci s dyslexií,  3 žáci  s dysgrafií nebo dysortografií, 2  žáci 

s ADHD, 1 žák s vývojovou dysfázií, 1 žák s dyspraxií a 1 žák ze sociálně 

znevýhodněného  prostředí.  Lekce byly organizovány nejen individuálně ale i 

skupinově.  Snažili jsme se o vytváření podnětného prostředí pro maximální 

rozvoj jednotlivých žáků. 

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kladno (zajištění 

kontrolních vyšetření, zajištění nových vyšetření především na žádost rodičů, 

zajištění profiorientačních vyšetření po žáky 9. ročníků, třídní schůzky 

vycházejících žáků, aktiv výchovných poradců) a Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Step v Kladně. Spolupráce probíhá formou konzultací i pozorováním 

žáků ve výuce. Dále využívají rodiče a žáci školy služeb Pedagogicko-

psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Slunce v Unhošti. 

 

 

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY 

V rámci prvního stupně proběhlo během školního roku 5 výchovných komisí za 

přítomnosti výchovné poradkyně, zástupce vedení školy, třídních učitelů. V 

jednom případě se jednalo o záškoláctví a situace byla následně vyřešena 

sníženým stupněm z chování. Ostatní výchovné komise měly pozitivní dopad na 

řešenou problémovou situaci.  
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Na druhém stupni bylo svoláno celkem 20 jednání výchovných komisí.  

Nejčastěji bylo řešeno nevhodné chování žáků ke spolužákům a pedagogům, 

narušování školního řádu, opakované vyrušování během výuky, drzé a vulgární 

projevy, nedostatečný prospěch, záškoláctví, šikana.  Komise měly  většinou 

pozitivní dopad. V některých případech bylo nutné nadále monitorovat 

nevhodné chování a ve spolupráci se všemi zúčastněnými regulovat tyto 

nevhodné projevy. Většinou stačila domluva jako závěr výchovné komise. 

V několika případech  byla komise ukončena NTU, DTU, DŘŠ s možností 

snížené známky z chování (5x).  

Ve školním roce 2017/2018 bylo projednáno 169 neomluvených hodin, nejvíce  

ze tříd 8.A a 9.A, častokrát opakovaně. Za neomluvené hodiny byly uděleny 

DTU, DŘŠ a snížené stupně z chování. Dle  pokynů OSPOD byly tyto nemluvené 

absence nahlášeny, OSPOD s rodinami spolupracoval, škola byla o výsledcích 

spolupráce vždy informována. 

 

Počet nemluvených hodin 
  1.pololetí 2.pololetí 
1.B   4 
6.A   5 
7.A 1 1 
8.A 58 12 
8.B 2 2 
8.C   1 
9.A 26 57 
9.C 1 1 
 

 

Školní psycholog 

Od října 2016 na naší škole působí v rámci školního poradenského centra také 

školní psycholog Mgr. Lucie Dupačová. Činnost školního psychologa je 

samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti 

školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům  a pedagogům školy, 
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která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 

(novelizované v roce 2016) o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních. 

Ve školním roce 2017/2018 se psycholožka kromě práce v rámci školského 

poradenského centra, které se převážně věnovalo žákům se specifickými 

vzdělávacími potřebami,  poruchami učení  a chování, soustředila také na 

problémy školních kolektivů a na individuální práci s jednotlivci, kteří se na ni 

obrátili. Rodiče, třídní učitele případně i vedení školy informovala (v mezích 

svých pravomocí) o průběhu šetření a konzultovala další postup.  

Činnost školní psycholožky hodnotíme jako velmi přínosnou, proto chceme její 

pokračování zajistit prostřednictvím šablon tzv. Výzvy 63 MŠMT. 

 

 

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY 

Spolupráce s orgány právní ochrany dětí  probíhala i v letošním školním roce na 

velmi dobré úrovni.  

Sociální obor MMK – vyžádání si podkladů o žácích školy – 6x, účast na 

případových konferencích – 2x, hlášení o žácích školy – 4x, žádost o sociální 

pomoc pro žáka školy – 1x. 

Policie ČR -  vyžádání si dokladů o žácích školy – 2x (+ 1x ústní konzultace),  

nahlášení problémů školy v kompetencích policie – 2x.  V těchto číslech je 

nahlášen 1x problém ohledně kyberprostoru – Chat alternative.  

 

V rámci kariérového poradenství škola spolupracuje s Úřadem práce Kladno. 

Ten pravidelně zajišťuje besedu pro žáky 9. ročníků.  
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X. ÚDAJE O ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, AKTIVITÁCH 

A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY 
Naše škola nabízí žákům i možnosti aktivního trávení volného času. Vzhledem 

k tomu, že žáci mají celou řadu aktivit úzce spjatých s výukou (sportovní třídy, 

pěvecké sbory) a budova školy je plně vytížena, je velmi obtížné najít vhodný 

termín i místo pro práci kroužku.   

 

 

Práce keramického kroužku 

Kroužky 

 

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Sborový zpěv Pidisluníčko 2.-3. B 2 Vránová, Šandová 
Keramicko-výtvarný kroužek 1. - 3. r. ŠD 1 Humlová Jana 
Dovedné ruce 2. - 3. r. ŠD 1 Maroušková Eva 
Logopedické počteníčko 1. - 3. r. ŠD 1 Prokopová Miroslava 
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Kroužky spadající pod školní klub 

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Cvičení z  českého jazyka 9.A 1 Sládková Ilona 
Cvičení z  českého jazyka 9.B 1 Horáková Jaroslava 
Cvičení z  českého jazyka 8.B 1 Horáková Jaroslava 
Cvičení z  českého jazyka 9.C 1 Sládková Ilona 
Cvičení z  matematiky 9.C 1 Kotvová Jana 
Cvičení z matematiky 9.B 1 Kotvová Jana 
Turistický kroužek  4. -5. tř. 1 Plochová Radka, Katič Věra 
Školní časopis 4.-5. tř 1 Žilková Eva 
Konverzace AJ 8.-9. tř. 1 Míšková Věra 
Cvičení z  matematiky 9.A 1 Vocelková Hana 
Cvičení z  matematiky 8.A 1 Vocelková Hana 

 

Hospodářská činnost 

Název třídy 
hodin 
týdně vyučující 

Minibasketbal  1. st. 2 Frisch Robert 

 

 

 

 

Turistický kroužek na cyklovýletě 

 

 



 40 

DALŠÍ ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, KTERÝMI SE 

ŠKOLA PREZENTUJE NA VEŘEJNOSTI 

 

Soutěže, olympiády i jiné akce spojené s výukou, kterých se naši žáci ve 

školním roce 2017/18 zúčastnili, jsou plánovány a zajišťovány jednotlivými 

předmětovými a metodickými sdruženími. Jednotlivé akce mají vždy návaznost 

na školní vzdělávací program, často posilují mezipředmětové vztahy a  působí 

jako jeden z motivačních prvků ve výuce. Účast v soutěžích a olympiádách a 

příprava na ně je součástí péče o nadané žáky. 

Níže je uveden stručný souhrnný přehled.  

ČESKÝ JAZYK, DĚJEPIS, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Činnost předmětové komise 

Plán práce stanovený v září 2017 byl splněn, pouze projekt FABER nebyl 

uskutečněn. Učitelé přihlásili a připravovali žáky na účast na olympiádách z 

českého jazyka a dějepisu, v literárních a recitačních soutěžích. V průběhu 

celého roku byly realizovány tematické exkurze. Metodické sdružení na dílčích 

poradách řešilo prospěch žáků, práci s žáky se speciálními výukovými 

potřebami i péči o žáky talentované. 

    Realizované exkurze: 

 Terezín – Litoměřice – 8.B, 9.C, 9.AB 
 Parlament ČR a Senát ČR – 9:A, 9.B, 9.C 
 Okresní soud Kladno – 9.A 
 Vyšehrad – 7.AB 
 Sládečkovo muzeum – 6.ABC 
 akce Halda – 9.ABC 
 výstava korunovačních klenotů – 7.AB 
 Naše vlast – Říp – 6.B 
 Čapkova Strž – 8.B, 9.B 
 exkurze do židovského města v Praze – 9.A, 9.B 

 Křesťanství – kostel sv. Ignáce Praha – 7.AB 
 výstava Mumie – 6.A 
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 Komnaty první republiky – Praha – 9.B 

Projekty 
český jazyk: 

 6. - 9. ročník mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy 
2017 – spolupráce se slovenskou školou Mukačevská, Prešov – téma: 
Tajuplný svět knižních příběhů, spolupráce s VV, zpracováno 250 
záložek 

 6. - 9. ročník Víš si rady s češtinou 
 Vánoce, Velikonoce – 8. B pro 1. a 2. třídu, Vánoce pro rodiče (pásmo) 
 Literární toulky – 6. - 7. ročník, 8.AB 
 Mistr slova 6. - 9. ročník 

dějepis: 
 Středověk – 7.AB 

výchova k občanství: 
 Volby – 8.AC 
 Zkoušíme podnikat – 8.AC 
 Pomoc psímu útulku Bouchalka (sbírka a exkurze) – 8.C 
 6. B – účast na 18. ročníku městské hry Poznej Kladno (plnění úkolů z 

oblasti Člověk a společnost – RVP) – tým Kladenští rytíři (J. 
Kovařovic, J. Vagera, J. Hruška, F. J. Horák, V. Šafková, E. 
Hrachová, A. Muziková, V. Ježková) vybojoval 1. místo 

 7. B – Poznej kulturní instituce našeho města, Architektonické styly 
vycházka, Cestovní kancelář, Osídlení panenského území 

 Volba povolání – 9.ABC 
 Výstup na horu Říp s historickými osobnostmi – 4.A, 6.B 
 Projekce „Jeden svět” společnosti Člověk v tísni – 6.A, 6.C, 7.C, 8.A 

 
Projekty jsou žáky kladně hodnoceny, největší pozornost upoutal projekt 8.C – 
Pomoc psímu útulku Bouchalka – do sbírky se zapojila se celá škola. 
 

Účast a úspěchy žáků v soutěžích 

 olympiáda z českého jazyka – 6. místo v okresním kole P. Dluhošová, 9.B 
 olympiáda z dějepisu – 1. místo v okresním kole K. Kvardová, 8.B, 3. 

místo V. Mařík, 9.B, 3. místo v krajském kole K. Kvardová, účast v 
republikovém kole 

 účast v literární soutěži Kladenská veverka – 1. místo M. Hejdová, 8.B, 
3. místo A. Kniežová, 9.B, 4. místo N.Tancošová, 7.A 

 Moje kamarádka knihovna – 8 prací odesláno, K. Hlaváčová, 9.B – čestné 
uznání 
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 Požární ochrana očima dětí - 6 prací odesláno, P. Klička , 6.A – 1. místo 
v okresním kole v kategorii 6. – 7. tříd, M. Hejdová, 8.B – 1. místo 
v okresním i krajském kole, A. Kniežová, 9.B  

 celostátní soutěž Malá Proseč T. Novákové – čestné uznání G. Bártová, 
9.A 

 celostátní soutěž Daniel – 3. místo K. Hlaváčová, 9.B, čestné uznání A. 
Kniežová, 9.B a M. Týblová, 9.C 

 ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje 
v minulém roce 2016/2017 – D. Seidl (nyní žák gymnázia) 

 účast v recitační soutěži Slánka 
 
 

 

 

Výstup na horu Říp 

 

 

MATEMATIKA 

Soutěže 

V letošním školním roce  se žáci naší školy zúčastnili Matematické olympiády a 

Pythagoriády.  

Matematickou olympiádu řešili nejvíce žáci šestých a osmých tříd. Po 

úspěšném zvládnutí úloh domácí části postoupili do okresního kola olympiády 

jeden žák a tři žákyně šesté třídy a jedna žákyně osmé třídy. 



 43 

V kategorie Z6 se velmi dařilo J. Kovařovicovi ze 6.B, který se s plným počtem 

18 bodů dělil o první místo. V kategorii Z8 byla neméně zdatná i K. Kvardová z 

8.B, která se jako úspěšný řešitel umístila na pěkném 5. místě. 

Školního kola Pythagoriády se zúčastnilo 170 žáků 6. – 8. tříd. 

Do okresního kola postoupili tři žáci sedmé třídy, Ze „šesťáků“ opět  

zabodoval J. Kovařovic, žák 6.B, který obsadil 3. – 6. místo. 

 

 

Žáci 9. tříd v kroužcích Cvičení z matematiky se kromě prohlubování 

matematických dovedností soustředili především na přípravu k přijímacím 

zkouškám na střední školy. 

 

 

 

CIZÍ JAZYKY 

 
ANGLICKÝ JAZYK 
 

V únoru naši školu reprezentovaly v okresním kole olympiády v anglickém 

jazyce žákyně A. Majerová ze 7.B a L. Nováková z 9.B, vybojovaly 11. a 5. 

místo. 

V dubnu 2018 jsme s žáky devátých ročníků vyjeli do anglického divadla 

v pražské Redutě na představení „The Detectives“. 

 

Projekty Pětka v Evropě a BCreAtive 

K 31. 8. 2018 končí dvouletý projekt nazvaný „Pětka v Evropě“, který byl určen 

na vzdělávání našich pedagogů v zahraničí. Všechny nové metody naši učitelé 
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dále využívají nejen v hodinách cizích jazyků, ale i v rámci dalšího 

mezinárodního projektu „BCreAtive“. 

 

 
České vystoupení na Dni hudby 

 

Naše škola získala k 1. 9. 2017 grant z Programu EU Erasmus + s názvem 

„BCreAtive“ na období 2017-2019. Náplní celého projektu je podpořit žáky a 

studenty v jejich kreativitě a zahrnout ji do výuky. 

Partnerské země naší školy jsou: 

Emelwerda College, Nizozemí 

E.T.A. Hoffmann - Gymnasium Bamberg, Německo 

IES Cruz Santa, Tenerife, Španělsko 

Carndonagh Community School, Irsko 

Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnily dva výměnné pobyty za účelem 

společného vzdělávání a práce na projektu. Pět národností utvořilo jediný tým 

pracující na úkolech ve sportu, matematice, literatuře, fyzice a chemii, 

výtvarné výchově i cizích jazycích, a to v březnu (5. – 9. 3. 2018) v partnerské 

škole na Tenerife a v červnu (4. – 8. 2018) u nás v České republice.  
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V rámci Dne hudby 7. 6. mohli žáci naší školy i široká veřejnost shlédnout 

národní vystoupení jednotlivých zemí, podporující kulturu a jejich odlišnost. 

Společně jsme také nacvičili vokální vystoupení na upravenou píseň „We Are 

the world“ od Michala Jacksona. V podvečer Dne hudby byli rodiče, žáci i 

učitelé pozváni na  kulturní večer se všemi účastníky a společně vytvořili 

multikulturní prostředí pro vzájemnou spolupráci a porozumění. 

Projekt BCreAtive bude pokračovat i v následujícím školním roce 2018/19.  

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

mezinárodní programy. 

 

 
FRANCOUZSKÝ JAZYK 
 
Francouzské dny a Mezinárodní den frankofonie 

Jako tradičně se i v tomto školním roce naši žáci učící se jako druhý cizí jazyk 

francouzštinu zúčastnili  v září 2017 Francouzských dnů v Kladně, pořádaných 

Francouzsko - českým klubem v Kladně. Navštívili francouzské trhy, kde se 

seznámili a také ochutnali francouzské speciality.  

Mezinárodní den frankofonie, slavený 20. března,  je dnem, věnovaným 

podpoře francouzského jazyka, francouzské kultury a jejich rozvoje. Žáci 

učící se francouzštinu jako druhý cizí jazyk připravili pro své spolužáky 

ochutnávku francouzských specialit, prezentaci zajímavostí z francouzské 

kultury i krátké divadelní představení.. 

 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

Španělský den 

23. 3. 2018 se na naší škole konal „Den španělské kultury“ pod vedením Mgr. 

Věry Míškové, Mgr. Lenky Kučerové a za pomoci žáků studujících ŠJ. Cílem 

bylo přiblížit mladším žákům kulturu a zvyky daných zemí. Žákyně devátých 
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ročníků, které absolvovaly pobyt na naší partnerské škole, připravily PPT 

prezentace ze studijního pobytu a sdílely své zážitky z výuky i mimo ní. 

V průběhu tohoto dne měli žáci také možnost ochutnávky španělských pokrmů. 

 

 

Španělský den 
 

 

PŘÍRODNÍ VĚDY 

Olympiády a soutěže 

V dubnu 2018 se konalo okresní kolo biologické olympiády, kterého se 

zúčastnili žáci sedmých a osmých tříd. Nejlepší 9. místo získala K. Kvardová ze 

třídy 8.B.  

Projektová výuka v rámci přírodopisu a zeměpisu 

6. roč. - Nižší živočichové – poznávání jednotlivých skupin živočichů, určování 

jejich významů a ohrožení 

7. roč. - Nahosemenné rostliny – seznámení a rozpoznání jehličnatých stromů, 

určování jejich významů a ohrožení 

8. roč. - Savci - poznávání jednotlivých skupin živočichů, určování jejich 

významů a ohrožení 
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9. roč. - Geologické éry – shrnutí poznatků o naší planetě,  

    Mezinárodní organizace 

Akce 

 návštěva planetária v Praze – 2.A, 3.A, 5.B, 6.B, 9.B 

 návštěva Techmánie v Plzni – 6.C, 7.C 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ve školním vzdělávacím programu je environmentální výchova jako průřezové 

téma, které, zařazeno ve výuce především v hodinách přírodopisu, prvouky, 

vlastivědy, zeměpisu,  výchovy k občanství a pěstitelských prací, vede žáky 

k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a 

ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků.  

 

Planeta země 

Planeta Země 3000 je populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně-

historicko-zeměpisným přesahem určený pro žáky 1. – 9. tříd základních škol, 

studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Projekt probíhá 

formou multimediálních projekcí poutavých fotografií, dynamických 

videosekvencí, pestrých animací, map a didaktických nákresů za doprovodu 

autentických zvuků, hudby a na živo komentovaného výkladu učitelky a 

reportéra. Cílem projektu je nejen přibližovat žákům krásy, ale i aktuální 

problémy našeho světa, motivovat ke vzdělávání a seberozvoji, vést k úctě, 

pokoře a zájmu o okolní svět. V září 2017 se žáci zúčastnili projekce „Brazílie 

– vášnivé srdce Jížní Ameriky“. 

 

Během školního roku 2017/18 náš žák S. Koucký 7.A seznamoval žáky prvního 

stupně s terarijními zvířaty. Jednalo se o plaza varana stepního, pavoukovce 
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veleštíra Petersova a hada hroznýše královského. Žáci se dozvěděli 

zajímavosti o jejich životě a jejich chovu a měli možnost si plazy pohladit.  

 

Akce v rámci environmentální výchovy 

Den Země 

V týdnu 23. – 27. 4. 2018 jsme se zúčastnili v rámci projektu Den Země 

Člověka v tísni kampaně  „Nekup to“. Environmentální kampaň „Nekup to“ měla 

za cíl upozornit na nadprodukci potravin, oblečení a elektroniky. Žáci devátých 

tříd shlédli projekci Zemřít pro design a žáci šestých tříd Just Eat it.  

Další aktivity 

 aktivity školní družiny 

 sběr starého papíru  

 aktivity I. a II. stupně ve výuce 

 Exkurze do třídírny odpadu – 6.B 

 Exkurze AVES Čabárna – 7.A, 7.B 

 Vánoce pro zvířátka 1A, 1B, 2B 

 Škola v přírodě – I. a II. stupeň  

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

PĚVECKÝ SBOR SLUNÍČKO A FLAUTI VIVACE 

Ve škole jsou zřizovány třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (1. – 9. 

ročník), většina jejich žáků je členem dětského pěveckého sboru, část žáků  

druhého stupně pak také sboru zobcových fléten. Ve škole pracují čtyři 

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

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

Kvalita sborů je díky trpělivé a profesionální práci sbormistrů na vysoké 

úrovni, sbory jsou zvány na různé akce, jiné sami organizují. Naši hudebníci 
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pravidelně také vystupují na Vítání občánků v obřadní síni Magistrátu města 

Kladna, na vánočních trzích při rozsvěcení vánočního stromu města Kladna, 

vedoucí pěveckého sboru Sluníčko Mgr. Eva Moučková pak organizuje 

celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice. 

 

 

 

Sluníčko při rozsvěcení vánočního stromu města Kladna 

 

AKCE SBORŮ 

   
Vítání prvňáčků 4. 9. 2017 Malé Sluníčko 

Soustředění ve Šlovicích 
8. – 15. 9. 
2017 Sluníčko 

 
11. – 15. 9. 
2017 

Pidisluníčko, Malé 
Sluníčko 

Koncerty   
Výroční koncert ZUŠ 19. 10. Sluníčko 
Adventní Žilina 12. 12. 2017 Sluníčko, Flauti Vivace 
Vánoční koncert sborů 14. 12. 2017 Všechny sbory 

Tříkrálový Libušín 11. 1. 2018 
Sluníčko, Malé Sluníčko, 
Flauti Vivace 

Výroční koncert sborů 17. 5. 2018 Všechny sbory 
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Smetanova Litomyšl – 
Festivalové zahrady 15. 6. 2018 Flauti Vivace 
Vystoupení   
Návštěva z družebního města 
Vitry-sur-Seine 19. 9. 2017 Sluníčko – 9. třída 
Rozdělovské adventní setkání 24. 11. 2017 Malé Sluníčko 
Vánoční rozjímání 7. 6. 2017 Flauti Vivace 
Kladenské Vánoce – rozsvěcení 
stromu 1. 12. 2017 Sluníčko 
Vánoční trhy na Staroměst. 
náměstí v Praze 8. 12. 2017 Sluníčko, Flauti Vivace 
Středočeská vědecká knihovna 
v Kladně – Vánoce 13. 12. 2017 Malé Sluníčko 
Vánoční koncert ZUŠ Kladno, 
Moskevská 14. 12. 2017 Flauti Vivace 
Kladenská veverka – vyhlášení 
soutěže 9. 2. 2018 Pidisluníčko 
Rozdělovské vítání jara 20. 3. 2018 Pidisluníčko 
Středočeská vědecká knihovna 
v Kladně – 15. výročí 21. 3. 2018 Pidisluníčko 
Svaz důchodců – učitelů 4. 6. 2018 Malé Sluníčko 
Den hudby 7. 6. 2018 Všechny sbory 
Světlo za Lidice 10. 6. 2018 Sluníčko 
Soutěž   
Krajská soutěž školních 
pěveckých sborů Praha 24. 3. 2018 Sluníčko 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ VE ŠLOVICÍCH 

Pracovní soustředění pěveckého sboru Sluníčko ve Šlovicích  se uskutečnilo ve 

dnech 8. – 15. 9. 2017.  

Tohoto soustředění se tradičně zúčastňují všechna oddělení sboru. Nejstarší 

oddělení  je zde celý týden i přes víkend, mladší děti jsou na soustředění od 

pondělí do pátku. Cílem soustředění je stmelení kolektivu sborů po letních 

prázdninách a formátování sborů při postupu dětí do vyšších oddělení, 

zkvalitnění pěveckých dovedností a intonačních představ dětí, nácvik nových 

skladeb a příprava vánočního repertoáru. O soustředění je velký zájem, děti 
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se do Šlovic těší a jsou na začátku školního roku motivováni do další sborové 

práce. 

 

 

Sbormistři  - výroční koncert 

 

KRAJSKÁ PĚVECKÁ SOUTĚŽ SBORŮ 

V březnu 2018 se sbor Sluníčko zúčastnil Krajské pěvecké soutěže sborů 

v Praze. Ve velké konkurenci převážně pěveckých sborů základních uměleckých 

škol se náš sbor umístil v krásném stříbrném pásmu. 

 

KONCERT „FESTIVALOVÉ ZAHRADY“ / SMETANOVA LITOMYŠL 

V pátek 15. června 2018 uskutečnil flétnový soubor Flauti Vivace koncert v 

souběžném programu největšího open-air festivalu v Čechách Smetanova 

Litomyšl s názvem “Festivalové zahrady”. Soubor byl pořadatelem osloven s 

žádostí o uskutečnění hodinového koncertu. Pozvání na takto prestižní akci 

bylo pro flétnový soubor obrovskou poctou a zároveň výzvou k provedení 

celého vystoupení v co nejvyšší kvalitě skladeb. Proto v období před koncertem 

byl znásoben počet zkoušek a přípravám bylo věnováno velké pracovní nasazení 
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sbormistra Ivana Tatara i členů sboru. Všem členům souboru patří za 

reprezentaci školy na tomto významném hudebním festivalu velké poděkování. 

 

 
Smetanova Litomyšl/Festivalové zahrady 

 

 

DEN HUDBY        

Dne 7. 6. 2018 se v areálu zahrady základní školy uskutečnil již 5. ročník 

hudebního festivalu “DEN HUDBY Kladno 2018”, který organizujeme ve 

spolupráci se ZUŠ Kladno, Moskevská. Letošní ročník nabídl návštěvníkům 

pestrý hudební program na profesionálně ozvučeném pódiu od 9 hodin ráno až 

do 20 hodin večer. Během celého dne se na pódiu vystřídalo mnoho uskupení 

různých žánrů a nástrojového obsazení či pěveckých sborů. Celkem se během 

dne vystřídalo na 350 účinkujících. Dopolední část dne byla již tradičně 

zaměřena na dětské publikum. Máme radost, že o návštěvu festivalu projevují 

zájem i další školy a školky, některé z okolních měst. Zajímavostí tohoto 

ročníku byla zejména návštěva zahraničních partnerů projektu BCreAtive. 

Prezentace žáků z Irska, Holandska, Španělska, Německa a Česka se u publika 

setkala s pozitivním ohlasem. Během dne proběhlo i tradiční “Varhanní matiné”, 

které bylo opět zaměřeno na zahraniční návštěvu a nabídlo projekci 
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prezentace na téma “Varhany v Evropě”. Prezentace se zaměřovala na ukázku 

nejvýznamnějších chrámů a varhan ze zemí, ze kterých zahraniční partneři 

přijeli. Celá projekce probíhala za doprovodu žáků varhanního oddělení ZUŠ 

Kladno, Moskevská. 

Program celého Dne hudby je dramaturgicky sestaven tak, aby si každý 

návštěvník přišel na své. Je záměrně sestaven z výstupů střídajících se po 30 

minutách. Tím můžeme dosáhnout velké pestrosti programu. Letošní ročník 

nabídl např. bubenickou show, vystoupení saxofonového kvinteta, bigbandu, 

pěveckých sborů, flétnového souboru, ale nabídl také prostor k prezentaci 

mladých autorských uskupení, což je také jedním ze záměrů této akce. 

Každým rokem se festival rozrůstá a letos naplnil své časové maximum, tj. 

výstupy probíhají průběžně od rána až do večera, za což jsme velice rádi. Již 

nyní máme zájemce o vystoupení na příští ročník.  

 

 
Hudební dílny na Dni hudby 
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JARNÍ KONCERT SBORŮ – VÝROČNÍ KONCERT 

Ve velkém sále kulturního domu v Kladně na Sítné se i ve školním roce 

uskutečnil jarní koncert sborů. Tentokrát měl koncert ale slavností nádech – 

sbor Sluníčko na něm oslavil 25 let své existence. Kromě všech současných 

sborů vystoupilo na koncertě také pěvecké těleso sestavené výhradně 

z bývalých členů sboru, kteří si speciálně pro tento výroční koncert připravili 

své vystoupení jako vzpomínku na svá léta strávená se sborem Sluníčko. 

Nejstarší bývalí členové sboru jsou dnes již třicátníci. Jejich vystoupení bylo 

také dárkem pro sbormistryni Mgr. Evu Moučkovou, která po celých 25 let 

sbor vedla a která se na tomto koncertě se svou sbormistrovskou kariérou 

oficiálně rozloučila.  

 

DALŠÍ AKCE 

  Výchovný koncert – Tomáš Kočko a orchestr – 13. 12. 2017 – 2. – 7. 

třídy 

 

 
 
SPORT 
  

Ve školním  roce 2017/18 pokračujeme v členství naší školy v AŠSK - Asociaci 

školních sportovních klubů. Naši žáci  školu  reprezentují ve ŠLZŠ – školní lize 

základních škol, ALZŠ – atletické lize základních škol a dalších sportovních 

turnajích. Spolupracujeme s oddílem atletiky  A. C. TEPO Kladno.   Pro sedmé 

ročníky je pořádán lyžařský výcvik. Pro žáky sportovní atletické třídy podzimní 

a jarní soustředění, žáci atletických tříd mají ve výuce zařazeno plaváni ́, výuka 

plavání probíhá i na prvním stupni - ve druhých a třetích třídách. Sportovní  
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specializací jsou třídy druhého stupně s rozšířenou výukou tělesné výchovy a  

zaměřením na atletiku. 

V tomto školním roce naši sportovci podali vynikající výkony v kolektivních i 

individuálních sportech, a to na okresních, krajských či republikových 

kvalifikacích. Zúčastnili jsme se všech soutěží  SLZŠ a ALZŠ. Ve Sportovní 

lize základních škol jsme obsadili celkové  1. – 2. místo a v Atletické lize 

základních škol 2. místo. 

SPORTOVNÍ LIGA ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

Sportovní liga základních škol 2017/2018 
okresní 
finále 

krajské 
finále 

 Kvalifikace 
rep. finále 

přespolní běh dívky  III.kat. (6. - 7. ročník) 1. místo 2. místo    
přespolní běh dívky  IV.kat. (8. - 9. ročník) 2. místo     
přespolní běh hoši  III.kat. (6. - 7. ročník) 6.místo     
malá kopaná hoši   III.kat. (6. - 7. ročník) 1.místo     
malá kopaná hoši  IV.kat. (8. - 9. ročník) 11. místo     
florbal hoši 2. místo   
florbal dívky  III.kat. (6. - 7. ročník) 1. místo 9- 11. m.    
přespolní běh IV.kat. (8 – 9.ročník) 5. místo     
házená hoši- 2. stupeň 3. místo     
házená dívky- 2. stupeň 1. místo 1. místo 3. místo  
basketbal hoši  III.kat. (6. - 7. ročník) 4. místo     
basketbal hoši  IV.kat. (8. - 9. ročník) 1.místo 6. místo    
basketbal dívky  III.kat.(6. - 7. ročník) 5. místo     
basketbal dívky IV.kat. (8. - 9. ročník) 1. místo 2. místo  3. místo  
sportovní gymnastika 1. stupeň hoši 2.místo     
sportovní gymnastika 1. stupeň dívky a 
dívky 2.místo     
sportovní gymnastika hoši  III.kat. (6. - 7. 
ročník) 3.místo     
sportovní gymnastika dívky  III.kat. (6. - 7. 
ročník) 5. místo     
sportovní gymnastika hoši  IV.kat. (8. - 9. 
ročník) 2. místo     
sportovní gymnastika dívky  IV.kat. (8. - 9. 
ročník) 3. místo     
Mc. Donalds cup 1. – 3. třídy 8. místo     
Pohár rozhlasu dívky  III.kat. (6. - 7. 1. místo 3. místo  
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ročník) 
 Pohár rozhlasu hoši III.kat. (6. - 7. 
ročník) 1.místo 3. místo   
Pohár rozhlasu hoši  IV.kat. (8. - 9. ročník) 2.místo     
Pohár rozhlasu dívky IV.kat. (8. - 9. ročník) 1.místo 2. místo  

Mc. Donalds cup 4. – 5. třídy 11. místo     
 

Nejlepší jednotlivci a družstva: 

Gymnastika 

Umístění jednotlivců v okresním kole:    

2. místo -  A. Šteflová (kat. 4. - 5. třída) 

1. místo – T. Švarcová  (kat. 8. - 9. třída) 

2. místo – J. Hradský  (kat. 8. - 9. třída) 

Přespolní běh 

Naši žáci se umístili v okresním finále: 

1. místo - III. kat. dívky - postup do krajského kola v Kutné Hoře 

V krajském finále dívky obsadily  3. místo 

2. místo -   IV. kat. dívky  

Školu reprezentovaly mladší žákyně: N. Hůlová, K. Vlasatá, V. Leváková, V. 

Neradová, A. Alexová a starší žákyně: J. Pilarová, A. Švarcová, E. Bradáčová, 

K. Vlasáková, A. Křivonosková 

Házená  - dívky (8. - 9. třída) 

Děvčata 6. – 9. ročníků se účastnila úspěšného tažení  v házené.  

1.  místo v okresním finále 

1.  místo v krajském finále 
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3. místo v kvalifikaci na republikové finále - Plzeň 

Školu reprezentovaly: K. Vokurková., N. Hůlová, K. Vlasatá, M. Pokorná, D. 

Pipotová, A. Bouzková, K. Kynclová, T. Švarcová,  J. Pilařová, V. Kratochvílová, 

K. Vlasáková 

Basketbal – dívky (8. - 9. třída) 

Tým dívek  8. - 9. ročníků pokračoval v úspěšné sérii turnajů a probojoval se 

až do republikové kvalifikace, která proběhla ve Strakonicích. 

1. místo v okresním finále 

2. místo v krajském finále 

3. místo v kvalifikaci na republikové finále 

Školu reprezentovaly: K. Vokurková, N. Hůlová, K. Vlasatá, M. Pokorná, D. 

Pipotová, A. Bouzková, K. Kynclová, T. Švarcová,  J. Pilařová, V. Kratochvílová,  

K. Vlasáková 

Basketbal – hoši (8. - 9. třída) 

Hoši  8. - 9. ročníků se probojovali do  krajského kola.   

1.  místo v okresním finále 

6. místo v krajském finále 

Školu reprezentovali: Denis Vosyka, David Vosyka, J. Podubecký, D. Mezera, Š. 

Chaloupka, O. Skočdopole, J. Hradský, Š. Nerad 
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Florbalové družstvo (6. – 7. třída) 
 

Florbal -  dívky  (6. -7. třída) 

Tým dívek  6. - 7. ročníků se probojoval do  krajského kola.   

1. místo – okresní finále 

9.- 11. místo -  krajské finále 

Školu reprezentovaly: N. Hůlová, K. Vokurková, N. Dostálová, K. Vlasatá, V. 

Neradová, K. Kvardová, V. Leváková, E. Stříbrská,  K. Tůmová, N. Cepáková 

 

Minibasketbal a minivolejbal – 1. stupeň 

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 1. - 3. třída je pořádána v kladenské 

Sokolovně. Trenér: Mgr. Robert Fritsch. Naši žáci prvního stupně se také 

pravidelně účastní i mininivolejbalových turnajů, které probíhají ve sportovní 

hale 12. ZŠ Kladno. Trenér: Mgr. Ilona Kottnerová. 
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Házená  - dívky (8. - 9. třída) 

 

 

ATLETIKA 

Ve školním roce 2017/2018 začala podzimní část atletické sezóny v září 

soutěžemi družstev. Starší žákyně vybojovaly postup 2. místem z Mistrovství 

Čech na Mistrovství České republiky, starší žáci na Mistrovství Čech obsadili 

5. místo. Mladší žáci i žákyně ve finále Oblastního přeboru obsadili 5., 

respektive 4. místo. Mistrovství České republiky družstev se konalo 7. října a 

žákyně zde skončily deváté. 

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

školu reprezentovala N. Hůlová ve štafetách a K. Alexa v chůzi na 3km (7. 

místo). 

Druhý lednový víkend se uskutečnil Přebor Středočeského kraje jednotlivců 

staršího žactva v hale s těmito medailovými úspěchy: 2. místo A. Reichl - skok 

o tyči, 3. místo M. Braun - skok vysoký. 

Halová sezóna pokračovala Mistrovstvím ČR v chůzi, kde K. Alexa vybojoval 

v závodě na 3000m skvělou 5. příčku a D. Vaňková skončila 12. 
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Následoval Přebor Středočeského kraje jednotlivců mladšího žactva, kde 

největšího úspěchu dosáhla T. Pavelková, která obsadila ve sprintu na 60m 3. 

místo. 

V březnu se pak opět pilně trénovalo, v dubnu se konalo soustředění 

v Nymburce, tentokrát zaměřené na rozvoj a zdokonalování techniky 

jednotlivých atletických disciplín. 

Od konce dubna byla sezóna v plném proudu, žáci a žákyně závodili v soutěži 

družstev i jednotlivců. V soutěži družstev si starší žáci i žákyně zajistili 

postup do podzimního Mistrovství Čech, mladší žactvo postoupilo do finále 

Oblastního přeboru. 

Přebor Středočeského kraje jednotlivců v kategorii staršího žactva se konal v 

květnu v Kolíně, za zmínku stojí vítězství A. Reichla ve skoku o tyči, 3. a 4. 

místo K. Alexy a D. Mezery v běhu na 800m, 3. místo A. Znamenáčkové v hodu 

kladivem a M. Kračka v hodu oštěpem. 

Přebor Středočeského kraje jednotlivců v kategorii žactva mladšího se konal 

netradičně až v polovině června, pro bronzovou medaili si doběhla štafeta 

4x300m (Dostal, Jícha, Rájek, Polák), 5. byla stejná štafeta žákyň, 6. místo 

obsadila T. Pavelková v běhu na 60m. 

Rovněž jsme měli zastoupení na Mistrovství České republiky dorostu a juniorů, 

které se konalo 23. a 24. 6. 2018 kde A. Berková startovala ve skoku vysokém. 

Byli jsme velmi úspěšní i ve školní lize, kde jsme v soutěži Poháru Rozhlasu 

dokázali do Krajského finále postoupit se třemi družstvy.  

Školní rok 2017/2018 byl z pohledu atletiky opět úspěšný, rodiče mají o 

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

zajištěny kvalifikovanými trenéry a žáci a žákyně mají v naší škole pro sport 

ideální podmínky. 

 



 61 

 

Pohár Rozhlasu 

 

Pohár Rozhlasu – krajské finále KOLÍN 

Krajského finále se zúčastnila tři družstva naší školy- mladší žáci a žákyně, 

starší žákyně. Po delší době jsme tedy měli zastoupení ve všech kategoriích 

kromě starších žáků. 

Všechna družstva si oproti okresnímu kolu zlepšila své celkové bodové zisky. 

Mladší žáci skončili na 3. místě, starší žákyně byly také třetí, mladším žákyním 

těsně utekl bronz a skončily čtvrté. 

Z individuálních výkonů je třeba zmínit tyto: 

J. Pilařová- 800m: 2:34,00 

F. Blažek- skok daleký: 489 cm 

K. Vlasáková- skok daleký: 497cm 

K. Tůmová- 600m: 1: 52,0 

Složení družstev:  

mladší žáci: F. Blažek, O. Čermák, K. Horáček, Š. Rájek, L. Kaupovský, D. 

Borovka, J. Velíšek, L. Rosenkranz, J. Šmejkal, M. Polák 
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• mladší žákyně: A. Brichtová, D. Cívková, K. Tůmová, N. Dostálová, T. 

Pavelková, T. Hassmannová, K. Peterková, R. Lebdušková, K. Macáková, L. 

Berková 

• starší žákyně: A. Berková, A. Švarcová, T. Švarcová, K. Vlasáková, E. 

Tuháčková, A. Znamenáčková, A. Alexová, V. Neradová, J. Pilařová, V. 

Kratochvílová 

 
 
 
 

 
Pohár Rozhlasu 

 

. 

SPORTOVNÍ  SOUSTŘEDĚNÍ 

Ve spolupráci s atletickým oddílem A.C. TEPO Kladno pořádáme podzimní a 

jarní atletické soustředění sportovních tříd. 
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Podzimní atletické soustředění –  HORNÍ MALÁ ÚPA 

Termín: 15. 10. – 22. 10. 2017 

Učitelé a trenéři: Mgr. Romana Rájková, Mgr. Alena Čuříková, Mgr. Jana 

Kotvová, Mgr. Robert Fritsch, Romana Bennett, Mgr. Hana Větrovcová 

Soustředění je zaměřeno hlavně na kondiční přípravu. Pro 6.C je podzimní 

atletické soustředění  seznamovacím  soustředěním. Účast: 57 žáků 

Jarní atletické soustředění - SPORTOVNÍ STŘEDISKO NYMBURK 

Termín: 19. 4.  - 24. 4. 2018   Třídy: 6.C, 7.C, 9.C 

Učitelé a trenéři: Mgr. Romana Rájková, Mgr. Alena Čuříková, Mgr. Jana 

Kotvová,  Mgr. Hana Větrovcová a Romana Bennett 

Účast: 53žáků 

AREÁL SLETIŠTĚ KLADNO 

Termín: 16. 3. – 20. 4. 2017   Třída: 8.C  

Třídní učitel Mgr. Robert Fritsch, trenérka Mgr. Kateřina Rusová,  Účast: 18 

žáků 

Podzimní soustředění jsou zaměřena na techniku atletických disciplin a  

přípravu na závodní období. 

 

Jarní atletické soustředění 
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LYŽOVÁNÍ 

V rámci učebních osnov 7. tříd byl uspořádán v termínu 20. 1.  - 27. 1. 2018 

lyžařsky výcvik – sjezdový a běžecký výcvik v  Krkonoších - Horní Malá Úpa. 

Výcviku se  účastnilo  42 žáků naší školy. Instruktoři: Mgr. Romana Rájková, 

Mgr. Robert Fritsch, Mgr. Alena Čuříková, Martin Kvapil, Zdravotník: Věra 

Rysková 

 

 

Lyžařský kurz 

 

PLAVÁNÍ 

Od října  do konce dubna  probíhá výuka plavání  v atletických třídách. Výuku 

zajišťují učitelé Tv: Mgr. Romana Rájková, Mgr. Robert Fritsch, Mgr. Alena 

Čuříková, Mgr. Jana Kotvová a trenérka plavání Olga Karpíšková.  

Místo: plavecký bazén Kladno. Plavecký výcvik dětí prvního stupně,  druhých a 

třetích tříd, jsme zajistili ve spolupráci s plaveckou školou Medúza. 
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HODINA POHYBU NAVÍC 

Naše škola  byla i ve školním roce 2017/2018 součástí pilotního programu 

MŠMT “Hodina pohybu navíc”, který vznikl na základě nedostatečného pohybu 

dětí a zhoršování se jejich zdravotního stavu. Program je určen pro děti 1. - 3. 

tříd navštěvující školní družinu. Hodiny pohybu navíc zajišťovali učitelé TV - 

trenéři: Mgr. Romana Rájková, Mgr. Alena Čuříková. Programu se účastnili žáci 

tříd 1.A, 1.B, 2.A a 3.A.  

 

LEZECKÁ STĚNA 

Po celý školní rok 2017/2018 se žáci a studenti ze základních a středních škol 

v Kladně a okolí zapojovali do Školní ligy v lezení svou návštěvou kladenské 

lezecké stěny. Lezením získávali body do celoročního žebříčku a ty se jim 

sčítaly za každou třídu a i za každou školu. 

Pro naši školu je velké potěšení, že jsme letos tuto ligu vyhráli a získali putovní 

pohár a certifikát na program v Sambar lanovém parku Kladno zdarma. Pohár 

převzaly všechny třídy, které se do ligy zapojily (4.B, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 

7.C). Nejvíc bodů (663) získala třída 6.A.  

 

SPORTOVCI JAKO ORGANIZÁTOŘI 

Naši žáci se učí také sami sportovní akce zajišťovat. I v letošním roce 

například uspořádali Den sportovních her pro děti z MŠ Montessori v Kladně a 

sportování pro děti MŠ Moskevská.  

  

ŠKOLNÍ ČASOPIS „PĚTKA“ 

Již čtvrtým rokem vychází čtyřikrát ročně školní časopis pod názvem Pětka. V 

letošním roce pracovali žáci v redakční radě časopisu jako ve školním kroužku. 

Scházeli se jednou týdně v počtu 12 žáků od čtvrtých do devátých tříd. I 
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v tomto roce jsme navštívili knižní veletrh Svět knihy, nabídli jsme hádanky, 

křížovky, rébusy, otiskli jsme básničky a příběhy, obrázky mladších žáků, 

informovali jsme o akcích školního parlamentu a o mezinárodních projektech, 

do kterých je naše škola již několik let zapojena. Navštívili jsme také 

kladenskou knihovnu, byli jsme na exkurzi v České televizi a nechyběly soutěže 

s odměnami pro malé i velké čtenáře. 

 

 

Soutěž parlamentu o nejkrásnější vyřezanou dýni 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

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

probíhaly jednou za 14 dní ve čtvrtek od 13.45 – 14.25 hodin. Setkání se 

účastnili vždy dva zástupci ze čtvrté až deváté třídy.  

Akce: 

 Soutěž tříd o nejkrásnější vyřezanou dýni – 25. 10. 2017 – vítězem 

se stala třída 8.A 

 Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu ČR v Praze – zvolení 

zástupci žákovského parlamentu – 1. 12. 2017 
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 Namaluj Ježíška – výtvarná soutěž pro žáky I. stupně – žáci 9.A – 

prosinec 2017 

 Pyžamový den ve škole 

 Svátek svatého Valentýna – Valentýnská pošta 

 Soutěž tříd o nejlepšího velikonočního beránka (v žákovské kuchyňce 

upečeného) 

 

DALŠÍ PROJEKTY, SPOLEČENSKÉ AKCE, EXKURZE 

MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA  

V letošním školním roce jsme zvolili jiný způsob oblíbené Mikulášské obchůzky. 

Žáci třídy 9.C si pro spolužáky prvního stupně připravili malé divadelní 

představení s předvánoční tematikou a Mikuláš se svým doprovodem navštívil 

děti po představení v tělocvičně školy.  

 

Mikulášská 
 

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 

Naše tradiční předvánoční akce pro děti i rodiče se v uskutečnila 7. 12. 2017. 

Pozvání na předvánoční návštěvu školy přijali také rodiče s dětmi 
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z mateřských škol. Akci zahájil sbor Flauti Vivace vánočními skladbami, na 

chodbách byly umístěny stánky s vánočními výrobky našich žáků, 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 a prohlédnout si vystavené vánoční betlémy. V tělocvičně si 

návštěvníci mohli poslechnout vánoční pásmo písní, koled a říkanek, které si 

připravili žáci 8.B pod vedením paní učitelky Mgr. Jaroslavy Horákové. 

 

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH 

Nadále pokračujeme ve spolupráci s 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 mají rodiče žáků i rodiče budoucích žáků několik 

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

především během Vánočního rozjímání a na Den otevřených dveří, který se v 

tomto školním roce konal 16. 3. 2018. Rodiče a děti především se zájmem o 

nástup do sportovní třídy šestého ročníku hojně využívají i možnosti navštívit 

a prohlédnout si školu individuálně po domluvě s vedením školy, po domluvě 

s trenéry si zájemci o studium také vyzkouší atletický trénink. 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER ŠKOLY 

Již po dvacáté se uskutečnil společenský večer školy pro zaměstnance, rodiče 

žáků i přátele školy. Oblíbená akce, příležitost pro setkání a  zábavu,  proběhla 

v sále U zlatého selátka v Kladně Rozdělově v pátek 23. 3. 2018.  
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SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD 

Jako každý rok si v rámci svého slavnostního rozloučení se základní školou 

připravili žáci devátých tříd pro své spolužáky, učitele i rodiče pestrý zábavný 

program, ve kterém ukázali, že jim nechybí kreativita a schopnost týmové 

spolupráce. V úterý 19. 6. 2018 předvedli ve školní hale taneční, pěvecká i 

sportovní vystoupení.  

 

KLUB MLADÉHO DIVÁKA 

Sezóna Klubu mladého diváka 2017/18 se vydařila. Viděli jsme v Divadle Pod 

Palmovkou Jak je důležité býti s Filipem od Oskara Wilda, v Divadle v Dlouhé 

představení od Aloise Jiráska Lucerna, V Divadle Rokoko od Věry Maškové a 

Pavla Kheka drama Čapek a v poslední řadě v Národním divadle hru Williama 

Shakespeara Sen čarovné noci, nevšedně pojaté představení, které se dětem 

velmi líbilo.  

KMD byl hodnocen žáky i učiteli velmi pozitivně, jistě přispěl ke kultivování a 

rozvoji osobnosti dětí.  

 

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 čtenáře, 

žáci 1. tříd 

 Městská knihovna Kladno Sítná – žáci 4.  a 5. tříd – programy pro děti, 

besedy 

 Divadlo Lampion – představení pro děti I. stupně 
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 Vlastivědná exkurze Praha  - 5.A, 5.B 

 Zámek Libochovice – vánoční zvyky a tradice – 2.A, 5.A 

 Hrad Houska - vánoční zvyky a tradice – 4.A, 4.B 

 Vánoční bruslení – Nám. St. Pavla Kladno – třídy I. i II. stupně 

 Tajemnství vánoční hvězdy – Praha – 6.B 

 Korunovační klenoty – výstava, Kladno – 4.A, 4.B, 5.A, 7.A, 7.B 

 LEGO – exkurze do továrny – 1.A 

 Divadlo S+H Praha – 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 5.B 

 Přírodovědná exkurze – 3.A, 5.B 

 Vánoce na statku – Toulcův dvůr – třídy I. stupně 

 Velikonoce na statku – Třebíz – 4.C, 5.A 

 Spaní ve škole – rozloučení s prvním stupněm – 5.B 

 Exkurze Bílá Hora, letohrádek Hvězda – 4.A, 4.B 

 Exkurze Praha – Šternberský palác, Pražský Hrad – 4.B 

 Exkurze – HZS Kladno – 1.A 

 Exkurze Památník Lidice – 2.B, 3.B 

 Třídní aktivity v rámci Dne dětí 

 Čarodějnické vyučování 

 Třídní výlety na konci školního roku – sportovní, turistické zaměření, 

teambuilding 

 

XI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČŠI A DALŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 

KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Kontroly provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI. 
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JINÉ KONTROLY 

 Listopad 2017 - finanční kontrola ve veřejné zprávě MMK Kladno 

Veřejnosprávní kontrola finančního odboru MMK na místě podle 

§9zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Závěr: Účetnictví 

příspěvkové organizace je úplné, správné, průkazné, v souladu s platnými 

právními předpisy. Zjištěné nedostatky jsou vzhledem k celku 

nevýznamné. Celkové hospodaření organizace vykazuje znaky účelnosti, 

hospodárnosti a efektivity. 

 23. 1. 2018 - kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, 

která kontrolovala podmínky školní jídelny – bez závad. 

 23. 1. 2018 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje, která kontrolovala podmínky základní školy  – bez 

závad. 

 Únor 2018 – platební výměr Středočeského kraje na 240 720 Kč  jako 

odvod za porušení rozpočtové kázně v projektu „Modernizace 

přírodovědných předmětů“  byl konečně  zrušen a peníze navráceny 

škole. 

 28. 3. 2018  kontrolní den MMK – bez připomínek. 

 

Slavnostní přivítání prvňáčků 
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XII. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Škola hospodaří jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 

Statutární město Kladno. Hlavním zdrojem příjmů jsou prostředky přidělené 

zřizovatelem a prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje státním 

rozpočtem.  Kromě těchto zdrojů získala škola další finanční prostředky 

především z doplňkové činnosti, z darů rodičů, od sponzorů a z grantů. 

Prostředky z příspěvků a dotací škola použila v souladu se smlouvou mezi 

školou a Komisí RM, prostředky od dárců - rodičů byly využity v souladu 

s účelem uvedeným v darovacích smlouvách. Dar od firmy Woman for woman 

byl využit na obědy týkajících se žáků.  

 

Naše příspěvková organizace vypracovává podrobnou výroční zprávu o 

hospodaření školy za kalendářní rok samostatně. Níže jsou uvedeny souhrnné 

přehledy hospodaření.   

 

 

 

Základní údaje školy o hospodaření školy 
v tis. Kč 

Za I.pololetí 2017/2018 Za II.pololetí 2017/2018 

    
Hlavní Doplňková Hlavní  Doplňková 

1. Náklady celkem 18627  891 18323 777 

2. Výnosy celkem 18684  882 18312 867 

z 
toho 

Příspěvky a dotace na provoz 3305 0 2382 0 

Ostatní výnosy 25 0 49 0 

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 
zdaněním 58 -9 -11 90 
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Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč čer.-pros 
2017 

led-čer 
2018 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem 13577 14151 

2. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 
rozpočtu přes účet zřizovatele celkem 

 
        80  

3. Přijaté příspěvky a dotace z jiných zdrojů (strukturální fondy 
EU)       559  440 

4. Přijaté příspěvky a dary  224 654 

z 
toho 

Přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353) 13560 13773 
z toho Mzdové výdaje (platy a OPPP) včetně odvodů 13042 13421 

Ostatní celkem  518 352 

z toho 
Pomůcky,plavání,programy  223 129 
Jazykové pobyty žáků a vzdělávání pedagogů       255 66 
Výzva 22 – Pomáháme inkluzi 305 379 

5. Přijaté příspěvky a dotace na investiční výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 0 0 

 

 

 
 Fond rodičů a Fond sboru Sluníčko  
Zůstatek fondů k 30. 6. 2017 37 898 Kč 
vstupné 50 271 Kč 
Dary na školní rok 2017/2018 389 920 Kč 
Zpěvníky, trička 8 966 Kč 
Výzdoba, plakáty,diplomy, keramika, kulisy 5 510 Kč 
Potřeby vánoce 6 789 Kč 
Hygienické potřeby 78 942 Kč 
Výtvarné potřeby 54 847 Kč 
Cestovné koncerty, programy, závody, 
soustředění,  73 455 Kč 

Odměny, květiny, uvítání 1.tř,  vyřazení 9.tř 38 139 Kč 
Kopírka sbor 4 309 Kč 
Představení, výchovné koncerty, výukové 
programy 49 827 Kč 

Foto, CD, inzerce, ozvučení 70 877 Kč 
Ostatní 8 948 Kč 
Čerpáno ve šk.roce 2016/2017 celkem 391 661 Kč 
Zůstatek fondů k 30. 6. 2018  86 428 Kč 
(Z toho Sbor Sluníčko 72723 Kč) 
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Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány investiční akce a opravy: 

V rámci renovace dveří jsme nechali natřít všechny dveře v přízemí školy  a 

zakoupili nové kování. Zřídili jsme z části skladu učebnic a pomůcek pro I. 

stupeň kabinet pro učitele. Investiční akcí realizované MMK v době letních 

prázdnin v roce 2018 je rekonstrukce suterénní místnosti na učebnu dílen.  

Komise RM přispěla škole na nákup hudebních nástrojů pro sbor Sluníčko 

(perkusní sada a  bezdrátový hlavový set) a na nákup dresů pro sportovce. 

Z grantu získaného na rok 2018 od Krajského úřadu SK realizujeme akce „25 

let Sluníčka“. 

 

 

 

XIII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO 

ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

„PĚTKA V EVROPĚ“ - ERASMUS+  

Naše škola získala v roce 2016 grantové prostředky z programu EU Erasmus + 

na podporu jazykového vzdělávání učitelů v zahraničí pro období dvou let tj. 

2016 – 2018. Během školního roku 2016/17 se pět učitelů připravovalo na 

studijní pobyty v zahraničí a v době letních prázdnin 2017 vycestovalo na 

kurzy. Ve školním roce 2017/2018 využívali zapojení učitelé své poznatky a 

dovednosti ve výuce. 
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Prezentace z projektové návštěvy Tenerife 

 

PROJEKT „BCREATIVE“  

Naše škola získala k 1. 9. 2017 grant z Programu EU Erasmus + s názvem 

„BCreAtive“ na období 2017-2019. Náplní celého projektu je podpořit žáky a 

studenty v jejich kreativitě a zahrnout ji do výuky. 

Partnerské země naší školy jsou: 

Emelwerda College, Nizozemí 

E.T.A. Hoffmann - Gymnasium Bamberg, Německo 

IES Cruz Santa, Tenerife, Španělsko 

Carndonagh Community School, Irsko 

Hlavním koordinátorem tohoto mezinárodního projektu je naše škola, 

zastoupená v projektu Mgr. Lenkou Kučerovou. 

 

Žáci do projektu byli vybíráni na základě těchto pravidel: 

 Věk studentů při výměnných stážích min. 14 roků 

 Velká motivace pracovat na projektu  sdílet poznatky s ostatními žáky 

školy (motivační dopisy + výběrové řízení) 

 Tolerance k ostatním kulturám a vize spojené Evropy 
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 Komunikativní znalost angličtiny 

 Žádné špatné známky, ani špatné chování 

 Možnost ubytovat žáky z partnerských zemí během pobytu na naší škole 

a poskytnout jim adekvátní kulturní program 

 Pravidelná účast na setkáních s koordinátorem projektu 

 

Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnily dva výměnné pobyty za účelem 

společného vzdělávání a práce na projektu. Pět národností utvořilo jediný tým 

pracující na úkolech ve sportu, matematice, literatuře, fyzice a chemii, 

výtvarné výchově i cizích jazycích, a to v březnu (5. – 9. 3. 2018) v partnerské 

škole na Tenerife a v červnu (4. – 8. 2018) u nás v České republice.  

V rámci Dne hudby 7. 6. mohli žáci naší školy i široká veřejnost shlédnout 

národní vystoupení jednotlivých zemí, podporující kulturu a jejich odlišnost. 

Společně jsme také nacvičili vokální vystoupení na upravenou píseň „We Are 

the world“ od Michala Jacksona. V podvečer Dne hudby byli rodiče, žáci i 

učitelé pozváni na  kulturní večer se všemi účastníky a společně vytvořili 

multikulturní prostředí pro vzájemnou spolupráci a porozumění. 

Projekt BCreAtive bude pokračovat i v následujícím školním roce 2018/19.  

 

Veškeré aktuální materiály je možné shlédnout na webové stránce naší školy 

www.5zskladno.cz ve složce „Projekty“ nebo na webových stránkách 

etwinningu: https://twinspace.etwinning.net/48467/home. 

http://www.5zskladno.cz/
https://twinspace.etwinning.net/48467/home
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BCreAtive 

 

XIV. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Škola byla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

projektem  ERASMUS+ - PĚTKA V EVROPĚ, který  je popsán v předešlé 

kapitole. Ve školním roce 2017/18 učitelé, kteří absolvovali kurzy v zahraničí, 

využívali ve výuce metody a materiály na kurzech získané.  

 

XV. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH  FINANCOVANÝCH Z 

CIZÍCH ZDROJŮ  

 

PROJEKT „POMÁHÁME INKLUZÍ“  

Ve  školním roce 2016/2017  škola  získala grant „Pomáháme inkluzí“ 

z prostředků OP VVV ve výši 1 345 680 Kč. Doba realizace projektu je 
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 od 1. 10. 2016 do 31. 9. 2018 a jeho cílem bylo poskytnout dočasnou personální 

podporu vytvořením funkcí školního psychologa pro ZŠ a speciálního pedagoga 

pro ZŠ. Na škole začalo díky tomuto grantu působit  školní  poradenské 

pracoviště, z projektu byly hrazeny mzdové náklady i materiální zabezpečení: 

NTB, knížky, didaktické pomůcky, vlastní materiály, internetové zdroje. 

Činnost druhým rokem fungující školní psycholožky a speciální pedagožky je 

popsána v kapitole IX.  a bude zajištěna i pro další dva roky, tentokrát z nové 

výzvy MŠMTč. 63. 

 

 

„NECHME ŠIKANU PŘEDE DVEŘMI“ 

Škola získala grant z programu Bezpečné klima v českých školách 2017 

s názvem „Nechme šikanu přede dveřmi“  v  částce 80 000 Kč s termínem 

realizace od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017. Školení učitelů a supervizní skupiny 

proběhly na jaře 2017 a na začátku školního roku 2017/18 proběhl 7. 9. 2017 

celoškolní projektový den Bezpečné klima ve škole. Do konce prosince se ještě 

uskutečnilo několik supervizních setkání vyučujících. Školení, supervize i práce 

s třídami v projektový den probíhala ve spolupráci se společností AISIS 

z Kladna. 



 79 

 
Projektový den Bezpečné klima 

 

XVI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 

ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

  

MĚSTO KLADNO 

Magistrát města Kladna je i nadále nejvýznamnějším partnerem školy. který 

také finančně podporuje různé školní akce, sportovní či kulturní. Na konci 

školního roku 2017/2018 provedl MMK výměnu vzduchotechniky ve školní 

jídelně a začal rekonstrukci suterénní  dílny na žákovské dílny pro výuku Světa 

práce. Rekonstrukce bude dokončena v prvních měsících nového školního roku. 



 80 

Komise pro výchovu, vzdělávání a osvětu MMK poskytla škole dotaci ve výši 18 

tis. Kč na sportovní dresy, organizace Dne hudby byla podpořena z fondu 

primátora města Kladna  částkou 15 tis. Kč. Navíc, jako již tradičně, zapůjčil 

MMK pro Den hudby stany a poskytl prostor pro propagaci akce.   

 

2. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLADNO 

Tradičně dobrá spolupráce je v hudební oblasti s 2. ZUŠ, která v budově školy 

provozuje odpoledne svou výuku. Společně jsme v letošním roce opět připravili 

Den hudby, vzájemně spolupracujeme i při zařizování potřebného vybavení 

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

Rodiče kladně hodnotí blízkost hudební školy, kdy děti na výuku v ní mohou 

samy docházet hned po vyučování.  

 

A.C. TEPO KLADNO 

Od šestého ročníku zřizujeme sportovní třídy se zaměřením na atletiku.   

Oddíloví trenéři se podílejí na výuce tělesné výchovy a sportovní přípravě 

našich žáků.  

 

PAMÁTNÍK LIDICE 

Sbormistryně Mgr. Eva Moučková je hlavním organizátorem celostátní 

přehlídky dětských sborů Světlo pro Lidice, která se koná každý rok v červnu 

v Památníku Lidice. Naše sbory se pravidelně účastní pietních aktů 

v Památníku. 
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DALŠÍ PARTNEŘI 

Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou 

Středočeského kraje, Střediskem výchovné péče, soukromou Pedagogicko – 

psychologickou poradnou Step Kladno, zařízením Rosa, i s Policií ČR i Městskou 

policií Kladno, sociálním odborem Magistrátu města Kladna a s Hasičským 

záchranným sborem Středočeského kraje, a to především v oblasti preventivní 

péče. 

Spolupracujeme také se středními školami, jejichž žákům umožňujeme vykonat 

u nás svou povinnou praxi. např. s Integrovanou střední školou ve Slaném nebo 

se Střední hotelovou školou v Kladně, která nám se svými žáky zajistila 

pohoštění pro zahraniční partnery během červnové návštěvy v České 

republice. V naší škole také umožňujeme praxi budoucím pedagogům, a to ze 

Střední pedagogické školy v Berouně i Pedagogické fakulty UK Praha.  

 

V naší škole není zřízena odborová organizace zaměstnanců. 

 

RODIČE 

Při plnění našich výchovně – vzdělávacích úkolů jsou nejdůležitějšími partnery 

rodiče našich žáků. Vážíme si pomoci, kterou poskytovali např. při zařizování 

zajímavých exkurzí pro třídy,  při péči o naše zahraniční hosty v rámci 

projektu BCreAtive, i finanční pomoci při zlepšování prostředí školy. Všem 

partnerům děkujeme za spolupráci a těšíme se na další v novém školním roce. 
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XVII. ZÁVĚR 

Naše škola má vytvořené dobré personální i materiální podmínky pro naplňování 

našeho školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“., 

I nadále však bude snahou vedení školy i v dalších letech neustále zlepšovat 

zázemí pro vzdělávání a výchovu dětí. Chtěli bychom pokračovat v podpoře 

moderních metod výuky a práce s třídním kolektivem, zajišťovat bezpečné a 

podnětné prostředí pro vzdělávání.  Naši úkolem je i nadále postupná obnova 

vnitřního zařízení školy (interiérové dveře, nový nábytek do tříd i kabinetů, 

atd.), dlouhodobě plánované odhlučnění sportovní haly pro pořádání školních 

akcí, hledání místa pro relaxaci žáků a další možnosti moderní výzdoby chodeb.  

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: 

Věra Baborová, Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Martina Čermáková, Mgr. Alena Čuříková, Mgr. 

Šárka Domonkošová, Mgr. Jaroslava Horáková, Mgr. Šárka Kohoutková, Mgr. Lenka Kučerová, 

Mgr. Pavla Markupová, Mgr. Lenka Mateová, Mgr. Eva Moučková, Miroslava Prokopová, Mgr. 

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

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

Pedagogickou radou dne 9. 10. 2018 

V Kladně 9. 10. 2018 

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

             Mgr. Hana Vocelková 

                                                                                 ředitelka školy  

 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu Základní školy Kladno, Moskevská 

2929 za rok 2017/2018. 

V Kladně 10. 10. 2018 

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

          předseda rady školy 
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