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1.1.1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLEZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLEZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLEZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE    

 

Název Základní škola Kladno, Moskevská 2929 

IZO 102102856 

IČO 48704148 

DIČ CZ48704148 

Obor vzdělávání 79-01-C/01 

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 312 261 500 728 589 873 

  Telefon ředitelka 312 262 100 601 556 354 

  Fax 312 262 053  

  E-mail info@5zskladno.cz  

  Web www.5zskladno.cz  

    

Vedení školy Mgr. Hana Vocelková Ředitelka 

  Mgr. Blanka Vidunová zástupkyně ředitelky 
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Školská rada 

Školská rada se v letošním školním roce sešla dvakrát. V říjnu jsme projednali a 
schválili Výroční zprávu za rok 2017-2018, dále jsme informovali zástupce rady o 
novém obsazení pedagogického sboru a o průběhu školního roku. Následně jsme 
mluvili o připravovaných grantech a probíhajícím Erasmu.  

V dubnu došlo ke změně ve složení Školské rady díky volbám do zastupitelstva 
města Kladna, následně proběhly volby předsedy a zapisovatele nové Školské rady. 
Členové byli informováni o zprávě výchovného poradce, byli seznámeni s Výroční 
zprávou školy o hospodaření a s návrhem rozpočtu na rok 2019. 

 

Rada školy pracovala ve školním roce 2018/19 v tomto složení: 

 

Ing. Přemysl Mužík (do 04/2019) zástupce Magistrátu města Kladna 

Mgr. Zuzana Malá (od 04/2019) zástupce Magistrátu města Kladna 

Mgr. Hana Větrovcová (do 04/2019) zástupce Magistrátu města Kladna 

Mgr. Jiří Bureš (od 04/2019) zástupce Magistrátu města Kladna 

Vendula Hrabětová zástupce rodičů – zákonných zástupců 
žáků 

Mgr. Kateřina Chaloupková zástupce rodičů – zákonných zástupců 
žáků 

Mgr. Pavla Markupová zástupce školy, předsedkyně 

Mgr. Jaromíra Vránová zástupce školy, zapisovatelka 
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2.2.2.2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLYCHARAKTERISTIKA ŠKOLYCHARAKTERISTIKA ŠKOLYCHARAKTERISTIKA ŠKOLY    

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, v právních vztazích 
vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

 

 

Hydroprojekt – fyzika 

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 2018/19 byli žáci této třídy v pátém ročníku.  

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 bylo zřizovatelem povoleno 
navýšení žáků v některých třídách. Evidovali jsme šest žáků plnících 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. 
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Dle potřeby škola nabízí pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny, v nichž 
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 2018/19 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 10) 

Během školního roku je organizováno také velké množství akcí, jejich uskutečnění a 
program je schvalován ředitelkou školy a souvisí se školním vzdělávacím 
programem. Přehledy akcí jsou uvedeny v dalších částech výroční zprávy v 
tematickém sledu.  

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA A TŘÍDNÍ KNIHA 

K systému elektronické žákovské knížky, který používáme od školního roku 
2017/2018, jsme ve školním roce 2018/2019 zavedli i elektronické třídní knihy pro 
povinné předměty. Tato praxe se nám osvědčila bez zásadnějších problémů, a tak v 
programu DMSoftware systému Škola on-line budeme od nového školního roku 
2019/20 také spravovat třídní knihy nepovinných předmětů a kroužků.  

V 1. a 2. třídách jsme i nadále pokračovali v systému papírových notýsků 
nahrazujících žákovskou knížku.  

PEDAGOGICKÁ RADA 

Ředitelka školy ustavuje Pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy 
jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy, standardně se schází pětkrát během 
školního roku. 
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3.3.3.3. ŠKOLNÍ DRUŽINA, JÍDELNA, KNIHOVNAŠKOLNÍ DRUŽINA, JÍDELNA, KNIHOVNAŠKOLNÍ DRUŽINA, JÍDELNA, KNIHOVNAŠKOLNÍ DRUŽINA, JÍDELNA, KNIHOVNA    

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Ve školním roce 2018/2019 měla naše školní družina (dále jen ŠD) pět oddělení. 

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.  

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. 

Děti ŠD měly možnost docházet v rámci družiny na kroužek míčových her, který 
částečně nahradil projekt z minulých let „Hodina pohybu navíc“. 

Při školní družině fungovaly tři zájmové kroužky: 

„Dovedné ruce“ vedené paní Evou Marouškovou. 

„Keramický kroužek“ vedený paní Janou Humlovou a „Logopedické počteníčko“ 
vedené paní Miroslavou Prokopovou. Keramický kroužek v tomto roce vystavoval již 
po šesté na 12. ročníku výstavy v Labyrintu Kladno. 

Kromě běžných aktivit se tento rok každý měsíc uskutečnilo mnoho zajímavých akcí: 

� Září: Kouzelník 

� Říjen: Podzimní radovánky, Houby a náš rozdělovský les 

� Listopad: Dlabeme dýně. 

� Prosinec: Zdobení stromečků v lese, Příprava na vánoční jarmark 

� Leden: Zvířecí svět na fotografii a se zvuky 

� Únor: Masky na masopust 

� Březen: Jaro se probouzí, příroda kolem nás 

� Duben: Sluníčkový den, Velikonoce 

� Květen: Divadlo Hračka aneb Pejsek a kočička 

� Červen: Rozloučení se ŠD 

S radostí konstatujeme, že celý školní rok v naší „veselé školní družině“ proběhl bez 
problémů a kolektiv ŠD je velmi rád za děti, které jsou v našich odděleních rády a při 
odchodu domů přemlouvají rodiče, aby mohly zůstat déle. 

Většinu akcí i nové vybavení ŠD pomůckami (koberec, hrací uvolňovací kostky, 
společenské hry) hradila škola. 
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Školní družina 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Školní jídelna připravila ve školním roce 2018/2019 105.947 obědů a 193 snídaní. 
Strávníci si mohou vybrat k obědu ze tří druhů jídel. 

Jídelna zajišťuje distribuci mlíčenek pro automat na výdej dotovaného mléka a 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, a to celkem 
pro pět žáků, kteří by jinak na obědy nemohli chodit. 

Od 4. 9. 2018 zajišťuje jídelna obědy pro Základní školu Donum Felix s.r.o.  a 
Soukromou školku Smíšek.  

9. 10. 2018 získala jídelna do pronájmu nápojový automat od firmy Nektar Natura, 
díky kterému se pro strávníky rozšířil sortiment nápojů.  

28. 11. 2018 proběhla kontrola školní jídelny Krajskou hygienickou stanicí. Nebyly 
zjištěny žádné závady. 

13. 6. 2019 se ve škole uskutečnila akce Den hudby. Pracovnice školní jídelny se 
aktivně zapojily a připravily pro účastníky občerstvení, které si návštěvníci mohli 
zakoupit v mobilním stánku jídelny. 

14. – 15. 6. 2019 jídelna již tradičně vařila pro pěvecké sbory k příležitosti jejich 
vystoupení na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice 2019. 

Jídelna je i nadále členem organizace Společnost pro výživu, která se zabývá 
stravováním ve školních jídelnách a zdravou výživou, kde také získáváme nové 
informace v oblasti výživy. 
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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 sto dvacet dva tituly. Významně 
obohatil knihovní fond zvláště dar od Amazonu, díky němuž přibyly do knihovny 
knihy pro vzdělávání učitelů a v současnosti oblíbené dětské knihy (např. od autorů 
jako Rowlingová, de Castell, Riordan, Maasová, Flanagan). Dále byly zakoupeny 
knihy Hejného metoda pro 2. stupeň ZŠ. V neposlední řadě se fond rozrostl díky 
zapojení třídy 6. B do akce Souboj čtenářů v rámci kampaně Rosteme s knihou – 
bylo zakoupeno pět titulů po pěti kusech (Prašina, Cukrárna u Šilhavého Jima, Trable 
s tátou, H2O a tajná vodní mise a Kdo zabil Snížka?). Knihy jsou půjčovány v rámci 
výuky (př. Čtenářské dílny), děti si je mohou zapůjčit i domů (takovýchto výpůjček 
bylo uskutečněno 149), knihovnu využívali i pedagogičtí pracovníci ke svému 
vzdělávání. 

K podpoře čtenářství jsme využili též projektu Záložka do knihy spojuje školy na 
téma Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Žáci 5. A se zapojili do 
kampaně Dny dětského čtení. 

Knižní fond nyní obsahuje 6247 jednotek. 

 

 

Knižní dar od Amazonu 

Dílna čtení 

Ve čtenářských dílnách se děti druhého a prvního stupně scházejí ke společnému 
čtení ve dvojicích nebo trojicích jednu hodinu týdně, čtou ve stejném čase na 
různých místech v prostorách školy. Starší žáci jsou vedeni k tomu, aby připravovali 
ke čtení otázky, kvízy a tajenky a využívali také čtení s předvídáním. V letošním 
školním roce se čtenářských dílen zúčastnili žáci třetích, pátých tříd a devátých tříd.  
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4.4.4.4. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ ŠKOLYPŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ ŠKOLYPŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ ŠKOLYPŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ ŠKOLY    

V rámci školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Noty, míče, ke 
všemu tu máme klíče – č.j. 595/2016 platný ode dne 1. 9. 2016“ probíhala výuka 
podle těchto učebních plánů: 

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  

Matematika  M 4 4 5 5 4 20 2 

Informatika Inf     1 1  

Prvouka Prv 2 2 2   6  

Vlastivěda Vl    2 2 4  

Přírodověda P    1 1 2  

Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 3 

Výtvarná výchova Vv 2 2 2 2 2 
12 

 

Tělesná výchova Tv 3 3 3 3 3 10 5 

Svět práce Sp 1 1 1 1 1 5  

Celkem hodin  20 21 25 26 26 104 14 

 

Učební plán I.stupeň (B třídy) 

Vyučovací předmět zkratka 1. 2. 3. 4. 5. minimum disponibilní 

Čj a literatura Čj 7 8 8 8 8 35 4 

Anglický jazyk Aj   3 3 3 9  

Matematika  M 4 4 5 5 4 20 2 

Informatika Inf     1 1  

Prvouka Prv 2 2 2   6  

Vlastivěda Vl    2 2 4  

Přírodověda P    1 1 2  

Hudební výchova Hv 3 3 3 3 3 8 

Výtvarná výchova Vv 1 1 1 1 1 
12 

 

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 10  

Svět práce Sp 1 1 1 1 1 5  

Celkem hodin  20 21 25 26 26 104 14 

 

Učební plán 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 
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Inf. a kom.technologie Inf 1       1   

Finanční gramotnost Fg    1  1 

Fyzika Fy 1 2 2 2   

Chemie Ch     2 2   

Přírodopis Př 1 2 2 1   

Zeměpis Z 2 1 1 2 

21 

2 

Dějepis D 2 2 2 1  

Výchova k občanství Vo 1 1 1 1 
11 

  

Hudební výchova Hv 1 1 1 1   

Výtvarná výchova Vv 2 2 1 1 
10 

  

Výchova ke zdraví Vz 1    1   

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 
10 

 1 

Svět práce Sp 1 1 1  3  

Volitelné předměty  2 2 2 2  8 

Druhý cizí jazyk  Nj, Rj, FJ   2 2 2   6 

Celkem hodin  29 30 32 31 98 24 

 

Volitelné předměty a jejich zkratky: Sportovní výchova – Sv, Výtvarná dílna –Vd, 
Matematický seminář – Ms, Anglická konverzace – Ak, Přírodovědný seminář – PřS 

 

 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  

Výchova k občanství Vo 1 1 1 1 
11 

 

Hudební výchova Hv 3 3 4 3 9 

Výtvarná výchova Vv 2 2 1 1 
10 

 

Výchova ke zdraví Vz 1   1  

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 
10 

 

Svět práce Sp 1 1 1  3  

Celkem hodin  29 30 32 31 98 24 
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 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 

Inf. a kom.technologie Inf 1    1  

Finanční gramotnost Fg    1  1 

Fyzika Fy 1 2 2 2  

Chemie Ch   2 2  

Přírodopis Př 1 2 2 1  

Zeměpis Z 2 1 1 2 

21 

2 

Dějepis D 2 2 2 1  

Výchova k občanství Vo 1 1 1 1 
11 

 

Hudební výchova Hv 1 1 1 1  

Výtvarná výchova Vv 2 2 1 1 
10 

 

Výchova ke zdraví Vz 1   1  

Tělesná výchova Tv 4 4 5 4 
10 

9 

Svět práce Sp 1 1 1  3  

Celkem hodin  29 30 32 31 98 24 

 

Poznámky k učebním plánům: 

1. Třídy A – bez zájmového zaměření, již v 6. ročníku nastupují volitelné 
předměty dle možností školy (Ms, Vd, Sv, Ak) 

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. 

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). 
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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) jsou částečně rozvržena do 
hodin Výchovy ke zdraví, Výchovy k občanství a Dějepisu, popřípadě 
organizací branného dne (uskutečnil se v minulém školním roce). 

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 

Ve školním roce 2018/2019 měli žáci 6-9. ročníků možnost vybírat z těchto 
volitelných předmětů: 

Volitelné předměty 

Název Třídy Vyučující 

Přírodovědný seminář 6.A Domonkošová Šárka 

Sportovní výchova 6.A Mejtská Petra 

Sportovní výchova 7.A, 8.A, 9.A Fritsch Robert 

Výtvarná dílna  7.A Kohoutková Šárka 

Anglická konverzace 8.A, 9.A Smetanová Veronika 

Matematický seminář 8.B Čermáková Michaela 

Hudební výchova – sem. 8.B Tatar Ivan, Mekiňa Lukáš 

 

Ve školním roce 2018/2019 měli žáci možnost vybírat z těchto nepovinných 
předmětů: 

Nepovinné předměty  

Název Třídy Vyučující 

Sborový zpěv Velké Sluníčko 6.-9.B Mekiňa Lukáš 

Sborový zpěv Malé Sluníčko 4.-5.B Mekiňa Lukáš 

Sborový zpěv – Berušky 1.B Šandová Alena 

Sbor fléten Flauti Vivace 6.-9.B Tatar Ivan 

Sportovní výchova 5.C Mejtská Petra 

Sportovní výchova 6.C Rájková Romana 
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Sportovní výchova 7.C Mejtská Petra 

Sportovní výchova 8.C Kotvová Jana 

Sportovní výchova 9.C Fritsch Robert 
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5.5.5.5. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLYPERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLYPERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLYPERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY    

Stav personální situace na škole je uveden k 30. 6. 2019. 

 

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. 

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. Prokopová Miroslava I.st. 

9. Šandová Alena, Mgr., MgA I.st. – sbor 

10. Vránová Jaromíra, Mgr. I.st. – sbor 

11. Zdychová Ilona, Mgr. I.st. – Inf II. st. 

12. Žilková Eva, Mgr. I.st. 

 

 II. stupeň Vyučuje 

1. Blohoňová Jaroslava, Mgr. D 

2. Bennett Romana Tv – Sv 

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. Hamerská Vladimíra, JUDr. Aj – Vo 

9. Harigelová Lenka HV 
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10. Horáková Jaroslava, Mgr. Čj 

11. Jágrová Alena, Mgr. Čj – D – Vo 

12. Kotvová Jana, Mgr. M – Sv 

13. Kohoutková Šárka, Mgr. D – VV- Sp – Fg – Vo – Vd 

14. Kučerová Lenka, Mgr. Aj – Ak 

15. Markupová Pavla, Mgr. Nj -  Př – Vzd – VV- Vo 

16. Mateová Lenka Mgr. M – Vo 

17. Mekiňa Lukáš Bc. Hv – sbory 

18. Míšková Věra, Mgr. Aj – Šj – Vo 

19. Modr Martin Fy  

20. Nešvera Jakub, Mgr. D – Z – Sp – Vo 

21. Rájková Romana, Mgr. Tv – Sv – Z – Vzd 

22. Sládková Ilona, Mgr. Čj – D – Ds 

23. Smetanová Veronika, Mgr. Aj – Ak 

24. Sobolíková Václava, Mgr. Vv – Rj – Aj – Vo  

25. Sýkora Marek Aj 

26. Tatar Ivan, DiS Hv- flétny 

27. Zaplatílková Lucie Tv – Sv 

 

 Školní družina  

1. Prokopová Miroslava Vychovatelka-vedoucí ŠD 

2. Humlová Jana vychovatelka 

3. Maroušková Eva vychovatelka 

4. Rudovská Naděžda vychovatelka 

5. Svobodová Kateřina vychovatelka 

 

 Asistent pedagoga  

1. Svobodová Kateřina Asistentka pedagoga  

2.  Prokopová Miroslava Asistentka pedagoga  

3. Kleisnerová Hana Asistentka pedagoga  

4. Melenová Michaela Asistentka pedagoga 
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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 44 7 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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6.6.6.6. ÚDAJE OÚDAJE OÚDAJE OÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮPRACOVNÍKŮPRACOVNÍKŮPRACOVNÍKŮ    

Kurzy a školení, které absolvovali pedagogičtí pracovníci během školního roku 
2018/2019, jsou uvedeny v následující tabulce. Učitelé si většinou vybírají kurzy a 
školení sami, někdy kurz doporučí vedení školy, které další vzdělávání svých 
zaměstnanců podporuje. 

I. pololetí 

Jméno Datum 
konání 

Podnik Druh 

Plochová Radka 20.9.2018 VISK specializační studium pro 
ŠMP 

Domonkošová Šárka 20.9.2018 VISK specializační studium pro 
ŠMP 

Plochová Radka 10/18-
06/19 

VISK specializační studium pro 
ŠMP 

Domonkošová Šárka 10/18-
06/20 

VISK specializační studium pro 
ŠMP 

Zdychová Ilona 17.10.2018 NIDV Jak si poradit se šikanou 

Vidunová Blanka 1.11.2018 EDUin, 
o.p.s. 

konference Rodiče vítáni, 
Bezpečná škola 

Šandová Alena 9.11.2018 Česká 
Orffova 
společnost, 
z.s. 

Zpívat, tančit bez hranice 

Vránová Jaromíra 9.11.2018 Česká 
Orffova 
společnost, 
z.s. 

Zpívat, tančit bez hranice 

Vocelková Hana 7.-8.12. 
2018 

H.mat, 
o.p.s. 

Matem.Hejného metodou 
pro 2.st. 

Čermáková Michaela 7.-8.12. 
2018 

H.mat, 
o.p.s. 

Matem.Hejného metodou 
pro 2.st. 

Mateová Lenka 7.-8.12. 
2018 

H.mat, 
o.p.s. 

Matem.Hejného metodou 
pro 2.st. 

Kotvová Jana 7.-8.12. 
2018 

H.mat, 
o.p.s. 

Matem.Hejného metodou 
pro 2.st. 

Čermáková Martina 10/18-
11/20 

FFUK 4 semestrální kurz-
výchovný poradce 

Vocelková Hana 31.10.,5.11., 
13.12.2018 

MŠMT Grant digitalizace 

Vocelková Hana 13.11.2018 NIDV Strategické plánování 
rozvoje školy 

Smetanová Veronika 14.12.2018 Descartes, Competitions and Games 



21 
 

v.o.s. in English Lessons 

Prokopová Miroslava 6.-
7.12.2018 

Descartes, 
v.o.s. 

Zvládání žáků s 
výchovnými problémy 

Vidunová Blanka 19.11.2018 AISIS, 
zapsaný 
ústav 

seminář finanční 
gramotnost 

II. pololetí 

Jméno Datum 
konání 

Podnik Druh 

Hamerská 21.1. 2019 DESCARTES, 
v.o.s. 

seminář Internet ve výuce 
Aj 

Prokopová 
Miroslava 

17.1. 2019 DESCARTES, 
v.o.s. 

Žáci s SPÚ 

Vocelková Hana 14.1., 6.2., 
12.3., 9.4., 
15.5., 5.6. 

NIPOS Strategické řízení a 
plánování ve školách 

Vocelková Hana 20.-2.2, 
27.-28.2. 
2019 

FranklinCovey 
Education 

Cesta k výjimečnosti - 
akademie leadershipu - EU 

Vidunová Blanka 20.3. 2019 Seminaria,s.r.o. Aktuál. trendy ve vyuč. 
stylech učitelů 

Domonkošová 
Šárka 

studium VISK Prevence soc.-pat.jevů 

Plochová Radka studium VISK Prevence soc.-pat. jevů 

všichni ped.  Mgr. Dana 
Svobodová 

Žák se spec. vzděl. 
potřebami a systém  

Kučerová Lenka 20.5. 2019 DESCARTES, 
v.o.s. 

Internet ve výuce Aj 

29 ped.pracovníků 12. 4. 2019 Mgr. Jitka 
Blechová 

Management školní třídy 

Dupačová Lucie 31.5. 2019 Audendo, z.s. Management školní třídy 

Čermáková 
Martina 

14.6. 2019 Audendo, z.s. Diagnostika vztahů ve 
třídě 

Sládková Ilona 17.6. 2019 Scio čtenářská gramotnost 

Vocelková Hana 20.6. 2019 Scio čtenářská gramotnost 

Sobolíková 
Vendula 

18.6. 2019 NIDV Význam hry ve výuce 
cizího jazyka 

Mekiňa Lukáš 14.-
21.7.2019 

NIPOS Klub sbormistrů 
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7.7.7.7. ÚDAJÚDAJÚDAJÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A POČTU E O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A POČTU E O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A POČTU E O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A POČTU 
ŽÁKŮŽÁKŮŽÁKŮŽÁKŮ    

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 12. - 13. 4. 2019. Při zápisech byl opět využit 
elektronický systém přihlašování. Rodiče si již navykli na toto zjednodušení a hojně 
jej využívali. Stejně tak možnost připravit si povinnou „zápisovou“ dokumentaci 
dopředu. 

K zápisu přišlo celkem 98 dětí (z toho 24 po odkladu). Do tří prvních tříd bylo přijato 
z kapacitních důvodů pouze 72 dětí včetně dětí po odkladu.  Od září 2019 otevíráme 
tři třídy: A – bez zaměření, B – s hudebním zaměřením, C – se zaměřením na 
atletiku. 

K zápisu přišlo 13 dětí, jejichž zákonní zástupci žádali o odklad školní docházky. 

 

 

U zápisu do první třídy 

PŘEDŠKOLÁČEK 

Každoročně organizuje naše škola kurz pro budoucí prvňáčky. Zájemci o tento kurz 
se přihlašovali během zápisu do 1. třídy. Celkem se přihlásilo 63 dětí, které byly 
rozděleny do dvou skupin. 

Předškoláčci se setkali během měsíce května celkem čtyřikrát, a to vždy v úterý v 
době od 15 do 16 hodin. Při těchto setkáních se děti seznámily s prostorami své 
budoucí školy, trénovaly sebeobsluhu, schopnost dodržovat pravidla, samostatnost 
a spolupráci se svými vrstevníky, rozvíjely komunikativní dovednosti, hrubou a 
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jemnou motoriku, pravolevou orientaci a další nutné znalosti a dovednosti. Vše bylo 
organizováno hravou formou, děti pracovaly s radostí a zaujetím, doma plnily 
jednoduché domácí úkoly a na schůzky se těšily. 

Kurz určitě dětem i jejich rodičům usnadní zahájení školní docházky, protože již 
předem znají prostory školy, své budoucí učebny i své třídní učitelky.  

POČTY ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH 

Stav k 30. 6. 2019 celkem za celý školní rok.  

 

 Počet tříd Počet Hoši Dívky 

CELKEM 23 593 281 312 

1. ročník 2 60 26 34 

2. ročník 2 57 30 27 

3. ročník 2 60 29 31 

4. ročník 2 59 23 36 

5. ročník 3 79 41 38 

6. ročník 3 75 43 32 

7. ročník 3 81 32 49 

8. ročník 3 64 29 35 

9. ročník 3 58 28 30 
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8.8.8.8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UMÍSTĚNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UMÍSTĚNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UMÍSTĚNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UMÍSTĚNÍ 
VYSTUPUJÍCÍCH ŽÁKŮVYSTUPUJÍCÍCH ŽÁKŮVYSTUPUJÍCÍCH ŽÁKŮVYSTUPUJÍCÍCH 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 2018/19 

 9.A 9.B 9.C celkem 

Okres Kladno 9 15 15 39 

Gymnázium Kladno E. Beneše 0 4 0 4 

Sportovní gymnázium  3 1 4 8 

OA Dr. E. Beneše Slaný 0 1 0 1 

SOŚ a SOU Dubská 2 1 1 4 

SOŠ a SOU nám. E. Beneše 0 0 1 1 

SOŠ a SOU u Hvězdy 1 1 0 2 

SPŠ J. Palacha 1 1 6 8 

SPŠS a OA C. Boudy 0 3 2 5 

Střední zdravotnická škola 2 3 1 6 

Okres Rakovník 1 0 0 1 

SOU Nové Strašecí 1 0 0 1 

Praha 6 9 3 18 

Střední pedag. škola Praha 6 0 1 0 1 

SŠ Designu a umění, Knižní kultury Praha 8 1 0 0 1 

Českoslovanská akademie Praha 2 1 1 0 2 

SOŠ Drtinova Praha 5 0 1 0 1 

Mezinárodní konzervatoř Praha 3 0 1 0 1 

Pražská konzervatoř Praha 1 1 0 0 1 

SOU Kadeřnické Praha 8 1 1 0 2 

SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky Praha 9 1 0 1 2 

Karlínská OA a VOŠ ekonomická Praha 8 0 1 0 1 

SOŠ sociální sv. Zdislavy Praha 2 0 1 0 1 

Střední zdravotnická škola Praha 10 0 1 0 1 

SŠ hotelnictví a gastronomie International, Praha-
Řepy 

0 0 1 1 
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TRIVIS Praha 8 0 0 1 1 

Obchodní lyceum Praha 6 0 1 0 1 

OA Vinohradská Praha 2 1 0 0 1 

 

Umístění žáků 9. tříd roku 2018/19 podle typu střední školy 

 9.A 9.B 9.C celkem 

Gymnázium 3 5 4 12 

SOŠ  8 16 12 36 

SOŠ a SOU-MT 1 2 1 4 

SOU-VL 4 1 1 6 

 

Umístění 5. ročníků a ostatních ročníků 

 5.A 5.B 5.C celkem 

Osmiletá gymnázia 1   6 7 

Gymnázium Kladno E.Beneše 0 0 0 0 

Sportovní gymnázium Kladno 1 0 6 7 

 

 8.A 

SOŠ a SOU Kladno, Dubí 1 
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PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 

Prospěch Chování 
Celkový Ø 
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Třída 

PV P N NH Ø 1 2 3 

1.A 31 0 0 0 1,00 31 0 0 
1.B 28 0 0 1 1,00 29 0 0 
2.A 30 1 0 0 1,06 31 0 0 
2.B 26 0 0 0 1,07 26 0 0 
3.A 23 6 0 0 1,19 29 0 0 
3.B 25 5 0 0 1,27 30 0 0 
4.A 22 8 0 0 1,28 30 0 0 
4.B 18 10 0 0 1,38 28 0 0 
5.A 17 9 0 0 1,34 26 0 0 
5.B 24 4 0 0 1,25 28 0 0 
5.C 18 8 0 0 1,44 26 0 0 
6.A 13 16 1 0 1,53 30 0 0 
6.B 14 7 0 0 1,30 21 0 0 
6.C 13 11 0 0 1,38 24 0 0 
7.A 10 17 1 1 1,61 29 0 0 
7.B 16 14 0 0 1,49 30 0 0 
7.C 9 13 0 0 1,64 22 0 0 
8.A 8 14 2 0 1,82 23 1 0 
8.B 6 13 2 0 1,87 21 0 0 
8.C 7 13 0 0 1,58 20 0 0 
9.A 5 10 1 0 1,90 16 0 0 
9.B 11 12 1 0 1,53 24 0 0 
9.C 2 16 0 0 1,76 18 0 0 

Tříd: 23 376 207 8 2 1,42 592 1 0 
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PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ZA DRUHÉ POLOLETÍ 

Prospěch Chování 
Celkový Ø 
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Třída 

PV P N NH Ø 1 2 3 

1.A 31 0 0 0 1,01 31 0 0 
1.B 29 0 0 0 1,00 28 0 0 
2.A 29 1 1 0 1,08 31 0 0 
2.B 25 1 0 0 1,10 26 0 0 
3.A 23 6 0 0 1,22 29 0 0 
3.B 25 6 0 0 1,29 30 0 0 
4.A 22 9 0 0 1,40 30 0 0 
4.B 14 14 0 0 1,49 28 0 0 
5.A 14 11 0 0 1,38 25 0 0 
5.B 24 4 0 0 1,29 28 0 0 
5.C 14 12 0 0 1,50 26 0 0 
6.A 11 19 0 0 1,58 30 0 0 
6.B 17 4 0 0 1,32 21 0 0 
6.C 12 12 0 0 1,41 24 0 0 
7.A 10 19 0 0 1,63 28 1 0 
7.B 15 15 0 0 1,48 30 0 0 
7.C 9 13 0 0 1,63 22 0 0 
8.A 9 13 2 0 1,85 24 0 0 
8.B 7 12 1 0 1,79 20 0 0 
8.C 8 11 1 0 1,65 20 0 0 
9.A 4 12 0 0 1,94 15 1 0 
9.B 10 14 0 0 1,57 24 0 0 
9.C 3 15 0 0 1,82 17 1 0 

Tříd: 23 365 223 5 0 1,45 587 3 0 
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VÝBĚROVÉ TESTOVÁNÍ 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla naše škola vybrána ČŠI pro testování výsledků 
žáků.  

Zapojila se ale v rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu 
Středočeského kraje“ (IKAP) do aktivity „Čtenářská gramotnost“, která bude 
probíhat po celý další školní rok. V rámci tohoto projektu byli žáci druhého stupně 
otestováni tzv. vstupním testem. Celkové výsledky tohoto testování ale byly 
ovlivněny společností Scio pozdě zaslanými pokyny, a tedy následně nepříliš 
vhodným a krátkým termínem testování, kdy nebyl čas dotestovat absentující žáky. 

 

 

Výsledky vstupního testování do projektu 
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9.9.9.9. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ----PATOLOGICKÝCH JEVŮ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A A A A 
VÝCHOVNÉM PORADENSTVÍVÝCHOVNÉM PORADENSTVÍVÝCHOVNÉM PORADENSTVÍVÝCHOVNÉM PORADENSTVÍ    

PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje 
prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím 
rizikovým projevům v chování žáků: 

� agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace 
prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 
extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 

� záškoláctví 

� závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 

� rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 

� spektrum poruch příjmu potravy 

� negativní působení sekt 

� sexuální rizikové chování 

Minimální preventivní program, který je zpracováván na jeden školní rok školním 
metodikem prevence, je zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke 
zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a 
komunikační dovednosti. Minimální preventivní program je založen na podpoře 
vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého 
pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků 
školy.  

Škola působí v oblasti nespecifické primární prevence, kam patří 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. V rámci specifické primární prevence pak 
organizuje aktivity a programy, které jsou zaměřeny na předcházení a omezování 
výskytu konkrétních forem rizikového chování žáků, a to jak aktivity cílené na 
všechny žáky, tak i takové, které jsou zaměřeny na žáky, u nichž lze předpokládat 
zvýšenou hrozbu rizikového chování. 

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 
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� Klub mladých diváků 

� Třídnické hodiny 1 x měsíčně 

� Akce metodických sdružení pro žáky celé školy, celoškolní akce (např. Mistr 
slova, Den hudby – přehledy v kapitole 10) 

� Školní projekt „Pomocná ruka pro první stupeň“ – výpomoc devátých ročníků 
ve třídách prvního stupně 

� Výuka dopravní výchovy a bezpečné jízdy na kole na dopravním hřišti – 4.A, 
4.B 

� Program „Hasík“ – výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva – 2. a 6. roč. ve spolupráci s HZS Středočeského kraje 

 

 

Hasík 

 

Měsíc Akce 

Září Úřad práce 9.C 

 Úřad práce 9.B 

Říjen  Čas proměn a Na startu mužnosti 7.A, 7.B, 7.C,  

 Úřad práce 9.A 

 Beseda s Policií ČR 5.A 

Listopad  Play the game – divadelní představení 4.A, 4.B 

 Holky, kluci, pozor na kyberprostor 5.A, 5.C 

 Holky, kluci, pozor na kyberprostor 7.A, 7.C 

 První pomoc 7.B, 8.B, 8.A 

Prosinec  První pomoc 6.A, 6.C, 7.C, 9.B 
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Leden PhDr. Ivan Douda – beseda o alkoholu drogách 7.A, 8. a 9. roč. 

Únor Veselé zoubky 1.A, 1.B 

Březen Desetiboj mladého strážníka 5.A, 5.B, 5.C 

Duben Jeden svět – projekce 6.A, 6.B 

 Parlament ČR – 8.A, 8.B 

 Závislostní chování – workshop 5.A, 5.C, 7.A 

Květen Závislostní chování – workshop 5.B, 7.A, 8.A 

 Okresní dopravní soutěž Mladý cyklista 

 Zdravé sebevědomí – workshop 5.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.C, 8.A 

Červen Beseda Zdravá výživa - 5.A, 5.B 

 Škola v přírodě – 1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A, 5.C, 7.A, 7.B 

 

 

Pomocná ruka 

 

Soutěžní akce s úspěchem našich žáků 

O putovní pohár Městské policie Kladno 

Dne 12. 9. 2018 jsme se zúčastnili soutěže „O putovní pohár Městské policie Kladno. 
Naši školu reprezentovali žáci D. Borovka (7.A), J. Leder (7.A), V. Hovorková (7.C) a 
A. Hrušková (7.C).  

Soutěž spočívala ve splnění deseti úkolů, jak vědomostních i sportovních. Začátek se 
nám povedl, a tak jsme získali 440 bodů a vybojovali jsme 2. místo. Soutěžící si 
odnesli krásné ceny.  
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Soutěž s Empíkem MP Kladno – Desetiboj mladého strážníka 

Dne 19. 6. 2019 na Sletišti Kladno proběhlo finále této soutěže, kam postoupili N. 
Vintrová a A. Alfoldi (5.C). Žáci museli prokázat svoji fyzickou zdatnost, poskytnout 
první pomoc, kooperovat ve dvojicích,  vyhráli 1. místo. 

Hasičská soutěž „Strádal Cup 2019“ základních škol 

V Kladně se v pátek 17. května uskutečnil další ročník Hasičské soutěže pro děti, ve 
které závodí žáci druhých a šestých tříd kladenských základních škol. 

Tříčlenná družstva vyrážela v pětiminutových intervalech a postupně prokazovala 
svoje vědomosti z požární ochrany. Na předposledním stanovišti je čekaly i otázky z 
poskytování první pomoci.  

Umístění: 

� V kategorii druhých tříd: 1. místo (Mate M – 2.B., Faigl M., Houba Š. – 2.A) 

� V kategorii šestých tříd: 4. místo (Selichar R., Soukup D., Procházka S. – 6.C) 

Okresní dopravní soutěž – mladý cyklista 

Dne 14. 5. 2019 se naši žáci I. a II. stupně zúčastnili okresního kola „Dopravní 
soutěže mladých cyklistů Kladno“.  

Soutěžící plnili v týmu čtyři úkoly: test z pravidel provozu, jízdu dle pravidel 
silničního provozu, jízdu zručnosti na kole, zásady první pomoci. Nejlépe si naši žáci 
vedli v zásadách první pomoci a největší ztráty nabrali v testech z pravidel provozu. 

Lépe si vedli žáci druhého stupně, kteří se umístili na 3. místě – (Cepáková N., 
Horáček K., Hospodár J. – 8.C, Dušková A. – 9.C)  

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

Péče o žáky se speciálními výukovými potřebami 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pracovali na I. i II. stupni s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, s různým stupněm podpůrných opatření. 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 i nadále individuálně třídní 
učitelka ve spolupráci s SPC pro žáky s vadami řeči. Jedné žákyni byla 
diagnostikována dyskalkulie. Doučování této žákyně je individuální se zaměřením na 
matematiku. Jedna žákyně byla diagnostikována jako nadaná pro Aj – zde se jí 
intenzivně individuálně věnovali tři vyučující Aj. Jeden žák pocházející z 
cizojazyčného prostředí je zařazen do skupiny vedené učitelkou a do skupiny vedené 
speciální pedagožkou. Žáci jsou zařazeni do skupin maximálně po čtyřech žácích, tím 
je zajištěna individuální péče a možnost věnovat se reedukaci konkrétních poruch 
učení. 
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Od ledna 2019 škola získala dotaci na doučování žáků s jiným státním občanstvím. 
Od ledna 2019 – června 2019 se nad rámec výuky doučoval 1 žák v 1.třídě (Irán), 2 
žáci ve 2.třídě (Ukrajina, Vietnam), 2 žáci ve čtvrté třídě (Slovensko, Ukrajina). Od 
září 2019 bude doučování pokračovat. 

V průběhu školního roku vznikla potřeba zaměstnat tři asistenty pedagoga. Situace 
se řešila individuálně, dle aktuální potřeby v součinnosti s PPP. Asistenti pedagoga 
jsou přítomni v hodinách podle potřeby žáků a vyučujících. Dva žáci jsou hodnoceni 
slovně. 

 

Žáci s podpůrnými potřebami Třída Žáci s IVP  

PO1 PO2 PO3 

1.A      

1.B 1    1 

2.A 1  1   

2.B 2   3  

3.A 3   2 1 

3.B   1 3  

4.A 3  2 5 1 

4.B   1 2 1 

5.A 2   3  

5.B 1  1 2 1 

5.C 1  1 1 1 

6.A 4   4 1 

6.B 1   1  

6.C 1  1 5  

7.A 1  1 2  

7.B    3  

7.C      

8.A 3   5  

8.B    2  

8.C 1  1 1  

9.A 1   1  

9.B    2  

9.C 3  1 2 1 

Celkem 29  11 49 8 
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Skupiny pro žáky s SVP 

Název Třídy Hodin 
týdně 

Vyučující 

Náprava pro žáky s SVP I. 5.C 1 Katič Věra 

Náprava pro žáky s SVP II. 2.A 1 Fořtová Martina 

Náprava pro žáky s SVP III. – 
dysfázie 

4.A 1 Černá Simona 

Náprava pro žáky s SVP IV. I. stupeň 1 Žilková Eva 

Náprava pro žáky s SVP V. -
LOGO 

I. stupeň 2x1 Prokopová Miroslava 

Náprava pro žáky s SVP VI. (8.A) II.stupeň 1 Čermáková Martina 

Náprava pro žáky s SVP VII. (9.C) II.stupeň 1 Horáková Jaroslava 

Náprava pro žáky s SVP VIII. II.stupeň 1 Kohoutková Šárka 

Náprava pro žáky s SVP IX. - 
dyskalkulie 

I.stupeň 1 Zdychová Ilona 

Náprava pro žáky s SVP X. - Aj II.stupeň 1 Kučerová Lenka, Hamerská 
Vladimíra 

 

Školní speciální pedagog 

Od roku 2016 pracuje na naší škole školní speciální pedagožka. Náplní její činnosti je 
péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami učení a chování, 
současně je péče věnována žákům se sociálním handicapem. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo vedeno školním speciálním pedagogem deset 
pravidelných reedukačních lekcí týdně. Do těchto lekcí byli zařazeni žáci s 
diagnostikovanými specifickými vývojovými poruchami školních dovedností – žáci s 
dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií. 

Reedukace byly vedeny individuálně a byly pravidelně hodnoceny na schůzkách ŠPP 
a konzultacích s rodiči zařazených žáků. Další oblastí pravidelné činnosti školního 
speciálního pedagoga byly konzultace s učiteli, které byly zaměřené na metodickou 
pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, jejich následnou aplikaci do 
praxe, způsoby a specifika hodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami 
školních dovedností. 

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. 

Výchovné problémy 

Během školního roku proběhly se žáky prvního stupně 2 výchovné komise za 
přítomnosti výchovné poradkyně, zástupce vedení školy, třídních učitelů. 
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Projednány byly situace související s obtížemi v chování žáků. V obou případech bylo 
nalezeno potřebné řešení problémové situace v daných třídách. 

Jednou škola informovala OSPOD o obtížích v chování žáka. Situace byla následně 
řešena za pomoci této instituce, rodiny i školy. 

Na druhém stupni bylo svoláno celkem 19 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. Z jednání 
výchovných komisí vzešly návrhy na tato výchovná opatření: NTU (10x), DTU (5x), 
DŘŠ (2x) s možností snížené známky z chování (2x). 

Ve školním roce 2018/2019 bylo projednáno 8 neomluvených hodin ze třídy 9.A. 
Celkový počet neomluvených hodin je ve srovnání s loňským školním rokem velmi 
malý: pouze ve druhém pololetí 8 neomluvených hodin ve třídě 9.A. 

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, 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. 

V rámci činnosti školního poradenského centra probíhají jedenkrát týdně pravidelné 
konzultace školního psychologa se speciálním pedagogem, výchovnými poradci pro 
I. a II. st., nad školní i osobnostní problematikou jednotlivých žáků. Nejčastěji se 
jedná o žáky se SPU, ADHD symptomatikou, přidruženými poruchami chování, žáky 
se specifickými obtížemi (adaptace na nové školní prostředí, sebepoškozování, 
emoční poruchy, snížený intelekt, Aspergerův syndrom, elektivní mutismus) a žáky 
sociálně znevýhodněné. Dále (dle aktuální potřeby) probíhají jednorázové 
konzultace s ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky, třídními učiteli, vychovatelkami 
školní družiny i pedagogickými asistenty jednotlivých žáků, nejčastěji z důvodu 
kázeňských přestupků, konfliktního chování se spolužáky, náhlého zhoršení 
prospěchu, nepozornosti při vyučování, úzkosti ze školního prostředí, 
psychosomatických a zdravotních obtíží, náročné rodinné situace. Školní psycholog 
se pravidelně účastní pozorování dění ve třídách, kde jsou integrováni žáci v rámci 
inkluze. Aktivně se zapojuje do školních aktivit předcházejících sociálně 
patologickým jevům, tj. šikany, kyberšikany, závislosti na psychotropních látkách 
apod. Na žádost vedení školy se účastní výchovných komisí, úzce spolupracuje s 
rodiči a třídními učiteli žáků, u nichž jsou činěna výchovná opatření. V souladu s 
terapeutickým plánem na individuální psychologická sezení dlouhodobě dochází 3 
žáci I. st. a 4 žáci II. st., dle potřeby se též konají sezení se skupinou žáků. Dále 
probíhají individuální konzultace s rodiči žáků, kteří o to projeví zájem. Školní 
psycholog též poskytuje součinnost s dalšími zainteresovanými institucemi léčebné 
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péče v oboru psychiatrie, klinické psychologie, psychoterapeutickými pracovišti i 
orgány OSPOD.  

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY 

Spolupráce s orgány právní ochrany dětí probíhala i v letošním školním roce na 
velmi dobré úrovni. Sociální obor MMK si 6x vyžádal podklady o žácích školy, 4x bylo 
podáno hlášení o žácích školy (dětský domov, psychiatrická léčebna). 

Policie ČR si vyžádala jednou doklady o žákovi školy, jednou byl školou hlášen 
problém ohledně distribuce omamných látek žákem školy.  

V rámci kariérového poradenství škola spolupracuje s Úřadem práce Kladno. Ten 
pravidelně zajišťuje besedu pro žáky 9. ročníků.  
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10.10.10.10. ÚDAJE O ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, AKTIVITÁCH A ÚDAJE O ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, AKTIVITÁCH A ÚDAJE O ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, AKTIVITÁCH A ÚDAJE O ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH, AKTIVITÁCH A 
PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTIPREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTIPREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTIPREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI    

ZÁJMOVÉ ÚTVARY 

Naše škola nabízí žákům i možnosti aktivního trávení volného času. Celá řada aktivit 
je úzce spjata s výukou (sportovní třídy, pěvecké sbory), budova školy je plně 
vytížena (nárůst hodin individuální práce se žáky s SPU, nájem ZUŠ), je velmi obtížné 
najít vhodný termín i místo pro práci kroužku.  

Kroužky 

Název Třídy Hodin 
týdně 

Vyučující 

Sborový zpěv Pidisluníčko 2.-3. B 2 Vránová J., Šandová A. 

Keramicko-výtvarný kroužek 1. - 3. r. 
ŠD 

1 Humlová J. 

Dovedné ruce 2. - 3. r. 
ŠD 

1 Maroušková E. 

Logopedické počteníčko 1. – 7.r. 2 Prokopová M. 

 

Kroužky spadající pod školní klub 

Název Třídy Hodin 
týdně 

Vyučující 

Cvičení z českého jazyka 9.C 1 Horáková J. 

Cvičení z českého jazyka 9.B 1 Horáková J. 

Cvičení z českého jazyka 9.A 1 Jágrová A. 

Cvičení z matematiky 9.B, C 1 Mateová L. 

Cvičení z matematiky 9.A 2 Vocelková H. 

Školní časopis 4.-5. tř 1 Žilková E.  

Turistický kroužek 3.-5. tř  Plochová R., Katič V. 

 

Kroužky v rámci hospodářské činnosti 

Název Třídy Hodin 
týdně 

Vyučující 

Míčové hry 1. st. 2 Domonkošová Š, 
Svobodová K. 

Angličtina 2. tř. 1 Hamerská V. 
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Turistický kroužek ve Svatém Janu pod Skalou 

 

DALŠÍ ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, KTERÝMI SE ŠKOLA PREZENTUJE 
NA VEŘEJNOSTI 

Předmětové komise a metodická sdružení plánují a zajišťují účast žáků na soutěžích, 
olympiádách i jiných akcích spojených s výukou, 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 

Plán práce stanovený předmětovou komisí na začátku školního roku byl dodržen, 
pouze se z důvodu již velkého množství školních akcí neuskutečnily studijní exkurze 
„Čapkova Strž“ a „Po stopách Oty Pavla“. 

Studijní exkurze, projekty, literární soutěže a olympiády 

� ve spolupráci s Magistrátem města Kladna ke 100. výročí založení republiky 
zpracován projekt „Po stopách T. G. Masaryka“ – účast 6. – 9. ročník (Lány, 
Kladno) 

� Sládečkovo muzeum – 6. ABC, 7.B 

� Staré Město židovské – 8.ABC, 9.C, 6.A 

� Poslanecká sněmovna a Senát – 7.B, 8.ABC 

� „Svědectví“ – Praha – Letná – 8.AB 
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� „Síla lidskosti“ – kino Hutník – dokument o záchraně židovských dětí u nás – 
příběh N. Wintona – 6. – 9. ročník 

� Návštěva Středočeského divadla – „Babička“ 

� Česká národní banka – 7.B 

� Projekt „Komenský 2020“ – 7.B 

� Projekt Protektorát Čechy a Morava – 9.AB 

� „Jeden svět na školách – Člověk v tísni“ – kino Sokol – promítání – diskuse – 
6.AB 

� Knižní veletrh Praha – 6.B 

� Soutěž „Poznej Kladno“ - 6.B 

� Návštěva Mathausenu, Lince – VO – 9.B, D – 9.C 

� Týden pro školy na Budči – interaktivní program Sládečkova muzea - 6.B 

� Účast na akci Integrovaného záchranného systému – 7.C 

� Literární soutěž Evropa ve škole – výsledky krajského kola: I. kategorie: 1. 
místo - N. Fišerová, 6.B – „Zmatek v ZOO“, 2. místo – K. Svobodová, 6.B – 
„Alexander Graham Bell“, II. kategorie: 1. místo M. Černý, 6.B – „Zvířecí 
parlament“, v ústředním kole: N. Fišerová i M. Černý – čestné uznání. 

� Účast v literární soutěži „Paměť a vzpomínky“ – odeslány 4 práce 6.B, 4 
práce 9. B (účast 6.AB, 7.A, 9.B) 

� „Dny dětského čtení – kampaň Europe Reads – zvýšení čtenářské 
gramotnosti kampaň Rosteme s knihou – účast 5.A – 5 žáků bylo odměněno 

� Soutěž Souboj čtenářů (kampaň Rosteme s knihou) – účast 6.B 

o Realizovány projekty:  

o „Mistr slova“ – 3. – 9. ročník, 

o „Víš si rady s češtinou“ – 6. – 9. ročník,  

o „Literární toulky“ – 6. – 8. ročník,  

o „Faber“ – 1. – 3. ročník Vodnická pohádka, 4. – 9. ročník Vikingové 

� Projekt Vánoce – pro 1. – 2. třídu, pro rodiče – 6.B, 9.B 

� Projekt Velikonoce – pro 1. – 3. třídu – 6.B 

� Olympiáda z českého jazyka – 8. místo v okresním kole (z 27 žáků) 

� Olympiáda z dějepisu – okresního kola se zúčastnili 3 žáci – postup do 
krajského kola unikl žáku Kovařovicovi (7. B) o 1 bod 

� Daniel – literární soutěž – reflexe holokaustu – J. Paterová, 9.B pozvána na 
vyhodnocení do Židovského muzea v Praze – obdržela čestné uznání 

� Tajemství slavkovského Šibeničního vrchu – literární soutěž na dějepisné 
téma – žáci 8.C M. Polák a V. Leváková odměněni volnou rodinnou 
vstupenkou do zámku Slavkov 
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� Beseda Kořeny života – účast 6.B, 7.A 

� Kladenská veverka – literární soutěž – výsledky okresního kola: 1. kategorie – 
1. místo V. Michlová, 6.A, cena CK Sunrise K. Svobodová, 6.B, 2. místo J. 
Pilařová, 6.B, 2. kategorie – 2. místo J. Stehlíčková 7.A a V. Srbová, 7.A 

� Recitační soutěž Slánka 

� Záložka do knihy spojuje školy – spolupráce se ZŠ Prešov 

� Zapojení do projektu IKAP – čtenářské dovednosti – účast na školení 17. 6. 
Praha – Mgr. I. Sládková, 20. 6. Praha – Mgr. H. Vocelková, ředitelka školy, 
platnost projektu až do března 2020 – testováni byli žáci 6. – 8. ročníků 

� VO – nácvik řízené diskuze, příprava programu pro zahraniční návštěvníky v 
ČR, jednoduchá kupní smlouva – vysvětlení, procvičení, diskuze nad 
kontroverzními tématy – zákaz kouření apod., příprava argumentů pro a 
proti zadané problematice, úvaha nad problémy v místě bydliště a návrhy 
jejich řešení 

 

 

Týden pro školy na Budči 

Matematika 

Soutěže 

Ve školním roce 2018/2019 se žáci naší školy zapojili do těchto matematických 
soutěží: matematická olympiáda a Pythagoriáda.  

Do řešení školního kola matematické olympiády se nejvíce zapojili žáci šestých a 
sedmých tříd. Do okresního kola kategorie Z6 postoupila B. Lapuníková a v kategorii 
Z7 soutěžili V. Šafková, J. Kovařovic, Z. Netolická a J. Vagera. 
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Dařilo se především žákům 7. třídy. J. Kovařovic a V. Šafková ze 7.B byli úspěšnými 
řešiteli, když shodně získali 11 bodů a umístili se na 5.-7. místě. 

Školního kola Pythagoriády se zúčastnilo 173 žáků 6. – 8. tříd. 

V okresním kole soutěžili M. Černý, P. Novák a M. Chaloupka ze 6. ročníku, J. 
Kovařovic, V. Hovorková a A. Hrušková ze 7. ročníku a K. Kohoutová a I. Nováková z 
8. ročníku. 

S celkem 14 body se stal úspěšným řešitelem J. Kovařovic, který tak obsadil celkové 
2.-3. místo. 

Během celého školního roku se učitelky vyučující matematiku účastnily plánování, 
uskutečnění a reflexí vzájemných hospitací v rámci Výzvy 63, ve kterých se 
soustředily především na oblast geometrie v 6. – 8. ročníku. 

V rámci stejné Výzvy 63 celoročně probíhalo doučování žáků 6. ročníku ohrožených 
školním neúspěchem. 

Cizí jazyky 

Anglický jazyk 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce proběhlo v prosinci a lednu 2019. Do 
okresního kola této jazykové soutěže byli nominováni: 

M. Černý 6. B za mladší kategorii  

M. Hejdová 9.B za starší kategorii. 

Oba tito žáci získali první místo i v okresním kole soutěže. Vítězka starší kategorie M. 
Hejdová obsadila krásné páté místo v krajském kole. 

Projekt BCreAtive: 

� Na období 2017-2019 naše škola získala grant z Programu EU Erasmus + s 
názvem „BCreAtive“. 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 druhém školním roce tohoto projektu se uskutečnily tři výměnné pobyty za 
účelem společného vzdělávání a práce na projektu: 

� Výměnný pobyt žáků a učitelů na partnerské škole v Německu v Bambergu 
14.–19. 10. 2018 

� Výměnný pobyt žáků a učitelů na partnerské škole v holandském 
Emmeloordu - 3.- 8. 2. 2019. 

� Závěrečná návštěva projektu v Irsku v Cardonagh – 13. – 17. 5. 2019 

Hlavními aktivitami, na kterých se žáci podíleli, byla spolupráce nad úkolem „Návrh 
na vybavení outdorového hřiště pro freerun parcour“ (v Německu), výuka 
improvizačního divadla, tvorba neobvyklých hudebních nástrojů, design kreativního 
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umění a nové moderní sportovní aktivity (Nizozemí), společná práce a nakonec 
finální vystoupení v oblečení z recyklovaných materiálů. 

Informace o tomto projektu jsou také uvedeny v kapitole 13 – rozvojové a 
mezinárodní programy. 

Německý jazyk 

V olympiádě v německém jazyce K. Kvardová z 9.B obsadila 2. místo v okresním 
kole. 

Zájezd do Drážďan: 

� V pátek 9. 11. 2018 jsme na naší škole zorganizovali jednodenní poznávací 
zájezd do Drážďan. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 46 dětí ze sedmých, osmých 
a devátých tříd a 3 pedagogičtí pracovníci. Všechny dětí se učí němčinu jako 
druhý cizí jazyk.  

Francouzský jazyk 

Naši žáci učící se jako druhý cizí jazyk francouzštinu se zúčastnili i v tomto školním 
roce v září 2019 Francouzských dnů v Kladně, pořádaných Francouzsko-českým 
klubem v Kladně. Navštívili francouzské trhy, kde vyzkoušeli francouzskou 
gastronomii.  

Jako prezentaci francouzské kultury k příležitosti Mezinárodního dne frankofonie 
jsme uspořádali v úterý 2. 4. 2019 Francouzský den. Své spolužáky a žáky šestých 
tříd francouzštináři seznámili s francouzskými filmy, zahráli pro ně bajku Jeana de la 
Fontaina a připravili k ochutnání francouzské speciality.  

Španělský jazyk 

Dne 28. 3. 2019 jsme v naší škole oslavili Den hispánské kultury. V rámci projektu 
BCreative jsme představili naši partnerskou školu na Tenerife a prezentovali žákům 
prvního stupně své dosavadní výsledky spolupráce. Dále žáci studující španělštinu 
připravili prezentace o nejznámějších památkách ve Španělsku, spolu se 
zajímavostmi a svátky, které tato země oslavuje. Jiní žáci představili populární 
osobnosti hispánské kultury a zazpívali moderní písně ve španělštině. Zajímavým 
zpestřením byla také ochutnávka španělských pokrmů a nápojů.  
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Španělský den 

 

Den evropských jazyků 

V rámci projektového dne jsme se přidali k dalším evropským zemím a pod záštitou 
Evropské komise jsme společně oslavili Den evropských jazyků. Společně jsme 
představili kulturu, známé osobnosti, zvyky a tradice zemí EU. Vyvrcholením bylo 
živé vystoupení žáků jednotlivých tříd, kteří vytvořili živý obraz známého symbolu 
země. Nejlepší tři třídy byly odměněny výletem na horolezeckou stěnu: 9.B, 9.A, 4.A. 

 
Evropský den jazyků 
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Nabídka ročního e-learningového kurzu pro učitele i žáky od společnosti 
Langmaster: 

� Všem žákům s IVP (od šestého ročníku) a žákům se zájmem o rozšířenou 
výuku jazyků byl nabídnut e-learning v rámci samostudia mimo školní výuku. 
Této nabídky využili i někteří učitelé se zájmem o samovzdělávání v oblasti 
cizích jazyků. 

Přírodní vědy 

Olympiády a soutěže 

V okresním kole biologické olympiády získali v kat. „D“ - 3. místo J. Kovařovic 7.B, 
20. místo A. Hrušková ze 7.C, v kat. C – 15. místo I. Nováková 8.B, 23. místo Lukáš 
Boleslav 8.A. 

J. Kovařovic se v krajském kole umístil na 16. místě. 

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 

� 9. roč. - Geologické éry – shrnutí poznatků o naší planetě 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů 
týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale 
udržitelnému rozvoji. 

Během školního roku jsou prvky environmentální výchovy uplatňovány na 1. i 2. 
stupni. V 1. - 5. třídě pracují žáci na daných tématech pod vedením svého třídního 
učitele, popřípadě pod vedením učitele daného vyučovacího předmětu. V 6. – 9. 
ročníku je práce organizována s různými odbornými učiteli během roku v rámci 
jednotlivých vyučovacích předmětů. Náplň většiny aktivit se prolíná do více 
vyučovacích předmětů.  

V zájmové činnosti jsou cíle environmentální výchovy naplňovány realizací aktivit ve 
školní družině, popřípadě v zájmových kroužcích. 

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 
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animací, map a didaktických nákresů za doprovodu autentických zvuků, hudby a 
naživo komentovaného výkladu učitelky a reportéra. V tomto roce (19.12.2018) 
jsme v rámci tohoto projektu zhlédli dokument „MYANMAR – divoká cesta do 
barmské říše“. 

Akce v rámci environmentální výchovy: 

� 25.10. 2018 Záchranná stanice Aves 7.A 

� 20. - 27.6. 2019 Škola v přírodě 

� Projektové dny – Poznávací vycházky do přírody, Vánoční dílny 

� Sběr starého papíru 

� Sběr umělohmotných víček a CD 

� Úpravy a úklid okolí školy 

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 (sbormistryně A.Šandová), Pidisluníčko: 2. – 3. ročník 
(sbormistryně J. Vránová, A. Šandová), Malé Sluníčko: 4. – 5. ročník (sbormistr L. 
Mekiňa), Sluníčko: 6. - 9. ročník (sbormistr L. Mekiňa) a sbor fléten Flauti Vivace 
(sbormistr I. Tatar). 

 

 

Vánoční koncert sborů – Berušky 

 

Kvalita sborů je díky trpělivé a profesionální práci sbormistrů na vysoké úrovni, 
sbory jsou zvány na různé akce, jiné sami organizují. Naši hudebníci pravidelně také 
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vystupují na vítání občánků v obřadní síni Magistrátu města Kladna, na vánočních 
trzích při rozsvěcení vánočního stromu města Kladna. Bývalá vedoucí a zakladatelka 
pěveckého sboru Sluníčko Mgr. Eva Moučková i nadále organizuje celostátní 
přehlídku dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice. 

 

 

Flauti Vivace 

 

Akce sborů 

 

Akce Datum Sbor 

Vítání prvňáčků 3.9.2018 Pidisluníčko 

Soustředění sborů ve Šlovicích 10.-14.9 2018 Berušky, Pidisluníčko, 
Malé Sluníčko 

Soustředění sborů ve Šlovicích 14.-21.9 2018 Berušky, Pidisluníčko, 
Malé Sluníčko 

 

Koncerty, vystoupení 

Akce Datum Sbor 

Pietní akt - 100 let republiky 26.10.2018 Velké Sluníčko 

Nemocnice sv. Alžběty Praha 4.12.2018 Velké Sluníčko, Flauti 
Vivace 

Vánoční rozjímání 29.11.2018 Flauti Vivace 

Kostel sv. Jana Nepomuckého, 
Pražský hrad 

6.12.2018 Flauti Vivace 

Vánoční rozjímaní - Vědecká 
knihovna Kladno 

12.12.2018 Malé Sluníčko 
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Vánoční trhy – Staroměstské 
náměstí Praha 

14.12.2018 Velké Sluníčko, Flauti 
Vivace 

Vánoční koncert KD Sítná 18.12.2018 Všechny sbory 

Adventní koncert, Zeměchy 21.12.2018 Flauti Vivace 

Tříkrálový koncert Libušín 11.1.2019 Malé Sluníčko, Velké 
Sluníčko, Flauti Vivace 

Kladenská veverka  8.2.2019 Pidisluníčko 

Jarní den – Knihovna Kladno 
Sítná 

20.3.2019 Pidisluníčko 

Jarní koncert 22.5.2019 Všechny sbory 

Pasování čtenářů – Knihovna 28.5.2019 Berušky 

Den hudby 13.6.2019 Všechny sbory 

 

Soutěže 

Akce Datum Sbor 

Krajská postupová soutěž 
školních pěveckých sborů Praha 

7.3.2019 Malé Sluníčko 

Celostátní přehlídka školních 
dětských pěveckých sborů 
v Uničově 

24.-26.5.2019 Malé Sluníčko 

Soustředění pěveckých sborů ve Šlovicích 

Pracovní soustředění pěveckého sboru Sluníčko ve Šlovicích se uskutečnilo v tomto 
školním roce ve dvou turnusech kvůli vysokému počtu dětí. První turnus proběhl ve 
dnech 10. -14. září a druhý turnus ve dnech 14. -21. září 2019. 

Tohoto soustředění se tradičně zúčastňují všechna oddělení sboru. 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 se do Šlovic těší a jsou na začátku školního roku 
motivovány do další sborové práce. 

Krajská pěvecká soutěž sborů 

V březnu 2019 se sbor Malé Sluníčko zúčastnil Krajské pěvecké soutěže sborů v 
Praze. Ve velké konkurenci pěveckých sborů ze základních škol i základních 
uměleckých škol se náš sbor v soutěži umístil ve zlatém pásmu s postupem na 
Celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů 2019 v Uničově, tím se sbor Malé 
Sluníčko probojoval mezi 14 nejlepších dětských pěveckých sborů v České republice. 

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů 2019 v Uničově 

Akce se uskutečnila ve dnech 24. – 26. května 2019. Sbor byl oceněn mezi sedmi 
nejlepšími dětskými sbory České republiky. Malé Sluníčko bylo také součástí 
přehlídkové akce na náměstí, které se dohromady zúčastnilo přibližně 600 
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zpívajících dětí. V Uničově jsme si vyzpívali zvláštní cenu poroty za originální 
interpretaci skladby „Tancovala a neznala“ od Márie Jašurdové. Členové sboru se 
vrátili obohaceni o nové kamarády, kolegy, kritiku a zkušenosti z nového pódia. 

 
Malé Sluníčko v Uničově 

Den hudby 

13. 6. 2019 proběhl již šestý ročník hudebního festivalu DEN HUDBY Kladno, který 
naše škola organizuje ve spolupráci s 2. ZUŠ Kladno, vedoucím organizátorem je pan 
učitel Tatar, který celou akci před šesti lety vymyslel. Pódium se tentokrát rozeznělo 
již v osm hodin ráno a nepřetržitě se na něm muzicírovalo až do osmi hodin večer, 
čímž se nám podařilo kompletně naplnit maximální časovou kapacitu akce. 

Během dne mohli návštěvníci zhlédnout hudbu různých žánrů např. minioperku 
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka “Budulínek”, skladby a písně pro dětské pěvecké 
sbory v provedení sborů Berušky, Pidisluníčko, Malé Sluníčko a Sluníčko, dále 
interpretaci populárních písní zpěváky pěveckého oddělení ZUŠ. Mezi oblíbená 
vystoupení tradičně vystupujících sborů patřilo vystoupení sboru Consortium 
Camerale Slanense a Gaudium. Z instrumentálních vystoupení mohli diváci slyšet 
šikovné žáky ZUŠ Kladno, Moskevská ve hře na elektronické klávesy, bicí nástroje, 
žáky kytarového oddělení, saxofonové kvarteto a ZUŠband. 

V poledne přišlo na řadu Varhanní matiné, kde se posluchači za živého doprovodu 
varhaníků dozvěděli zajímavosti ze života Dietricha Buxtehudeho. Bubeník Václav 
Mildorf publikum seznámil se svou bubenickou show s názvem Drummer syndrome. 
K novinkám letošního ročníku patřil blok s názvem “Prostor novým talentům”, kde 
se představil nadějný kladenský písničkář Jiří Kubín a nově vzniklé jazzové trio. Závěr 
dne tradičně patřil flétnovému souboru Flauti Vivace. 

Mezi novinky, které se týkaly služeb pro návštěvníky, patřil např. “Koš plný dek” k 
zapůjčení a také nově vzniklý fotokoutek v grafice akce. Návštěvníci ocenili také 
rozšířenou nabídku občerstvení. V letošním roce vznikly webové stránky akce, které 
shromažďují veškeré informace o festivalu a doplňují profily na sociálních sítích. 
Motto festivalu “Prožít den hudbou” bylo opět naplněno. 
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Den hudby 

Sport 

Nadále pokračujeme v členství naší školy v Asociaci školních sportovních klubů. 

V celé řadě soutěží získala naše škola výborné či velmi dobré umístění v okresních, 
krajských, případně republikových soutěžích. Zúčastnili jsme se všech soutěží SLZŠ – 
Sportovní Ligy základních škol a ALZŠ – Atletické ligy základních škol. Naši žáci se 
účastní sportovních soutěží nejen jako závodníci, ale také jako pořadatelé nebo 
rozhodčí. Umístění žáků v soutěžích sledujeme, žáky oceňujeme a motivujeme k 
další činnosti. Škola spolupracuje s oddílem atletiky A.C. TEPO Kladno. Sportovní 
specializací jsou třídy se zaměřením na atletiku. 

 

Florbal 
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Výsledky 

Na základě výsledků jednotlivých soutěží uvedených níže se naše škola umístila 
na 1. místě Sportovní ligy základních škol kladenského okresu  (celkem z 46 škol) a 
rovněž na 1. místě Atletické ligy základních škol kladenského okresu. 

Pořadí umístění v jednotlivých soutěžích 

Soutěže 2018/19 Základní 
kolo 

Okresní 
finále 

Krajské 
finále 

Republ. 
finále 

Atletický čtyřboj - Slaný - dívky IV.kat.   2.     

Atletický čtyřboj - Slaný - hoši IV. kat.    2.     

Kopaná - hoši IV. kat.  2.       

Přespolní běh - dívky III.kat.   3.     

Přespolní běh - hoši III kat.    3.     

Přespolní běh - dívky IV.kat.    2.     

Florbal - hoši IV. kat.  1. 6.     

Florbal - hoši III. kat.  4. 8.     

Florbal - dívky IV. kat.    2.     

Florbal - dívky III. kat.    6.     

Florbal - II. kat.    3.     

Florbal - hoši II. kat.    3.     

Házená – dívky   5.     

Házená - hoši    1. 3.   

Přehazovaná - II. kat.   2.     

Basketbal - dívky IV. kat.    5.-6.     

Basketbal - hoši III kat.    3.     

Basketbal - hoši IV. kat.    1. 2.   

Basketbal - dívky III. kat.    4.     

Volejbal- hoši   4.     

Pohár Rozhlasu - dívky III. kat.    1. 2. 4. 

Pohár Rozhlasu - hoši III. kat.    1. 5.   

Pohár Rozhlasu - dívky IV. kat.    2.     

Pohár Rozhlasu - hoši IV. kat.    1. 6.   

Mc Donald´s 4.-5. třída   4.     

Mc Donald´s 1.- 3. třída  1. 3.     

Miniolympiáda   2.     

Malá kopaná - Hoši III. kat.    2.     

 

Nejlepší výkony jednotlivců a družstev: 

� Pohár rozhlasu: 

o Starší žáci a žákyně 
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• Hoši obsadili 1. místo a postoupili do krajského finále ve Slaném. 
Dívky obsadily 2. místo. 

• Nejlepší výkony jednotlivců: 
- K. Alexa – 1.místo – 1500m 
- D. Vosyka – 1. místo – skok daleký 
- D. Vosyka – 1. místo – skok vysoký 
- N. Hůlová – 2. místo – skok daleký, 2. místo – 60 m 

o Mladší žáci a žákyně: 

• Obě družstva naší školy se umístila na skvělém 1. místě a postoupila 
do krajského finále, které se konalo ve Slaném. 

• Nejlepší výkony jednotlivců: 
- T. Hassmannová– 1.místo- 600m 
- K. Horáček – 1. místo -1000m 
- O. Čermák – 1.místo- kriket 
- L. Kaupovský – 1. místo – skok vysoký 
- E. Stříbrská – 3.místo – kriket 
- A. Brichtová - 2.místo – skok vysoký 
- D. Cívková – 3.místo – 60m 
- T. Pavelková -2.místo – 60m, 3.místo – skok daleký 
- M. Polák – 2. místo – 60m 
- K. Tůmová – 2. místo – 600m 

o Republikové finále Plzeň - 4. místo v kategorii - mladší dívky 

• Členky týmu: E. Stříbrská ( hod kriketovým míčkem), R. Lebdušková ( 
hod kriketovým míčkem, 4x 60m), K. Peterková Kristýna ( výška, hod 
kriketovým míčkem, 4x60m), L. Berková ( výška), J. Pilařová ( 600m, 
4x60m), T. Hassmannová ( 60m, 600m, 4x60m), T. Pavelková ( 60m, 
dálka), K. Macáková    ( dálka, 600m, 4x60m), A. Brichtová ( 60m, 
dálka, 4x60m), D. Cívková ( 60m, 4x60m), K. Tůmová ( zraněna) 

 

Pohár Rozhlasu 
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� Přespolní běh: 

o Mladší dívky (1500m) – 3. místo: L. Berková, A. Brichtová, T. 
Hassmanová, K. Macáková, A. Marková + 3. místo: J. Pilařová  

o Mladší hoši (1500m) – 3. místo: J. Velíšek, D. Zemek, J. Kolísek, R. Trousil, 
Š. Hořešovský, A. Hůla 

o Starší dívky (1500m) – 2. místo: N. Hůlová, V. Leváková, A. Alexová, V. 
Neradová, N. Dostálová, K.Tůmová 

o Starší hoši (3000m) – F. Molhanec , K. Horáček, D. Mezera, D. Vosyka, D. 
Vosyka, A. Bareš 

� Atletický čtyřboj – okresní finále – Slaný 

o Obě družstva se umístila na vynikajícím 2. místě. 

o Z jednotlivců: D. Vosyka – 2. místo, D. Vosyka – 3. místo, N. Hulová – 3. 
místo 

o Školu reprezentovali: D. Vosyka, D. Vosyka, Š. Nerad, D. Mezera, A. Bareš 
+ N. Hůlová, A. Hrabovská, A. Alexová, T. Hassmanová, A. Brichtová 

� Miniolympiáda: 2. místo 

o Nejlepší výkony jednotlivců: 
• A. Klempíř - 2. místo 500m, skok daleký 
• A. Alföldi – 2. místo 400m 
• B. Vintrová - 1. místo – 400m 
• M. Lukavská – 2. místo 400m 
• S. Faigl - 3. místo skok daleký 
• D. Nežerný – 3. místo skok daleký 
• D. Hurych -1. místo – kriketový míček 
• D. Alfoldi – 1. místo kriketový míček 

� Házená - hoši - 8. – 9. třída 

o 1. místo - Okresní finále 

o 3. místo - Krajské finále 

o Školu reprezentovali: D. Vosyka, D. Vosyka, J. Podubecký, D. Mezera, E. 
Strecker , F. Blažek, J. Hradský, A. Bareš, A. Hvězda, J. Havel, F. Molhanec 

� Basketbal – hoši - 8. – 9. třída 

o 1. místo Okresní finále 

o 2. místo Krajské finále - Nymburk 

o 3. místo kvalifikace o MČR – Jindřichův Hradec 

o Školu reprezentovali 

o D. Vosyka, D. Vosyka, J. Podubecký, D. Mezera, A. Hvězda , F. Blažek, J. 
Hradský, A. Bareš, A. Hvězda, J. Havel, F. Molhanec, P. Slavík 

� Florbal – dívky - 8. – 9. třída – 2. místo v okresním finále 
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o Školu reprezentovaly hráčky: N. Hůlová, K. Vlasatá, K. Tůmová, V. 
Leváková, K. Vokurková, A.Alexová, A. Hrabovská, A. Křivonosková, A. 
Chocholová, K.Kvardová, T. Hořejší 

� Florbal – 5. třída – 3. místo v okresním finále 

o Školu reprezentovali: M.Junek, A. Klempíř, A. Alfoldi, D. Hurych, L. 
Burger, D. Mbumaston, Novotný, F. Drtina, F. Mařík, Š. Mezera, A. 
Pinkava 

� Mc.Donalds Cup - 4. – 5. třída - 4. místo v okresním finále 

o Školu reprezentovali: M. Junek, A. Klempíř, A. Alföldi, D. Hurych, L. 
Burger, D. Mbumaston, Novotný, F. Drtina, F. Mařík, Š. Mezera, A. 
Pinkava 

� Mc.Donalds Cup - 1. – 3. třída - 3. místo v okresním finále 

o Školu reprezentovali: S. Faigl, J. Klempíř. D. Alföldi, J. Švec, V. Váša, J. 
Dlouhý, P. Netolický 

� Přehazovaná - 4. – 5. třída - 2. místo v okresním finále 

o Školu reprezentovali: N. Vintrová, A. Klempíř, A. Alföldi, D. Hurych, N. 
Vintrová, , L. Burger, D. Mbumaston, M. Lukavská, A. Pinkava, Š. Mezera, 
F. Drtina, A. Pinkava, K. Hyklová 

� Minibasketbal a minivolejbal – 1. stupeň 

o V průběhu celého roku se účastníme sérií turnajů v minibasketbale a 
minivolejbale, které pořádají kladenské sportovní oddíly. Turnaje jsou 
určeny pro žáky 1. stupně.  

 

Basketbalová školní liga - 1. - 3. třída 

� Trenérky: Mgr. Šárka Domonkošová, Kateřina Svobodová 

� V druhém pololetí začal seriál turnajů kladenských basketbalových přípravek 
nazvaný Školní liga. Turnaje probíhají 1x za měsíc. Jsou pořádány kladenským 
basketbalovým oddílem – T.J. Sokol Kladno 

Minivolejbalové turnaje - 1. stupeň 

� Trenérka: Mgr. Ilona Kottnerová 

� Naši vybraní žáci se pravidelně zúčastňovali serií turnajů kladenských škol v 
minivolejbale. Hrací systém se hraje podle pravidel oranžového 
minivolejbalu. Turnaje se společně zúčastňovali chlapci i dívky. 

� První turnaj proběhl 18. 10. 2018 v přetlakové hale na 12. ZŠ. Celkem bylo 5 
turnajů. Závěrečný 6. proběhl na beach kurtech Vavřinec Kladno. Naši žáci 
obsadili první, druhé, třetí, čtvrté místo. Celkem z 68 dětí.  

Projektový den – Den s volejbalem 

� Vzájemná spolupráce pedagogů a profesionálních trenérů volejbalu. 
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� Projektový den byl zahájen ve sportovní hale školy představením trenérů 
volejbalu: p. Karla Linze (bývalý extraligový hráč) a Ireny Pokorné (trenérka 
volejbalu).  

� Do projektového dne byly zapojeny 4. – 8. tříd. Akce byla zaměřena na 
získání a předání nových informací a metodicko-organizačních forem práce 
pro danou věkovou kategorii, předání trenérských zkušeností, her a cvičení 
ve volejbale učitelům TV a dětem. 

 

 

Přehazovaná 

Tandemová výuka 

V rámci Výzvy č.  63 si vyučující tělesné výchovy 1. a 2. stupně Mgr. Romana 
Rájková, Mgr. Ilona Kottnerová vyzkoušely tandemovou výuku v hodinách tělesné 
výchovy. Pároví učitelé společně plánují výuku: stanovují její cíle, volí vhodné 
metody k jejich dosažení. Společně hodiny také realizují a na závěr je vyhodnocují. 
Právě společné plánování a reflexe výukových hodin pomáhá učitelům výuku stále 
zkvalitňovat a stávat se tak lepšími učiteli. 

Atletika 

Tento školní rok byl po sportovní stránce velice úspěšný. 

V září 2018 jsme získali zlaté medaile ve finále Přeboru Středočeského kraje 
družstev v kategorii mladších žáků. Mladší dívky vybojovaly stříbro. 

Mistrovství České republiky staršího žactva jednotlivců se konalo 22. - 23. září v 
Jablonci nad Nisou. Největšího úspěchu dosáhl K. Alexa, který získal bronzovou 
medaili v chůzi na 3000 m.  
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Družstva starších dívek i chlapců skončila na Mistrovství Čech stříbrná, tímto 
výkonem se oba týmy probojovaly na Mistrovství České republiky družstev v Hranici 
na Moravě, kde chlapci skončili na krásném čtvrtém místě a dívky na šestém. 

V lednu se konal halový Přebor Středočeského kraje staršího žactva. K. Alexa se stal 
přeborníkem kraje, zvítězil v chůzi na 3000 m ve vloženém závodu dorostu. Š. 
Nerad, M. Polák a T. Pavelková se podíleli na vítězství štafet 4 x 200 m. Druhá 
doběhla N. Hůlová na 60 m překážek, J. Hospodár skončil druhý ve skoku o tyči.  

Z halového Přeboru Středočeského kraje mladšího žactva jsme v únoru přivezli 8 
medailí a velké množství finálových umístění.  T. Hassmannová získala bronz na 60 
m a 150 m. Velmi kvalitními výsledky se nominovala na červnovou Letní olympiádu 
dětí a mládeže do Jablonce nad Nisou. Bohužel vinou zranění nemohla v květnu 
nominaci potvrdit. Berková získala stříbrnou medaili ve skoku do výšky. Zlato 
vyhrály dívky ve štafetě 4 x 200 m (T. Hassmannová, K. Macáková), bronz chlapci ve 
složení M. Donnynets, M. Bacílek, D. Soukup a V. Herbs.  

Halové Mistrovství České republiky jednotlivců staršího žactva se tentokrát konalo 
až v Ostravě. Nominovaní žáci byli Š. Nerad, M. Polák a T. Pavelková, ta byla členkou 
štafety 4x200 m, která nakonec skončila pátá. 

Následovaly Přebory Středočeského kraje staršího i mladšího žactva jednotlivců na 
dráze, ty byly pro nás velmi bohaté na medaile. 

Přeborníky Středočeského kraje se stali J. Hospodár ve skoku o tyči, N. Hůlová v 
běhu na 200 m překážek, M. Kraček v hodu oštěpem. A. Znamenáčková skončila 
druhá v hodu kladivem, druhý také Š. Nerad ve sprintu na 60 m, N. Hůlová, M. Polák 
a Š. Nerad doběhli stříbrní ve štafetě 4 x 60 m. A. Křivonosková třetí ve vrhu koulí. V 
mladším žactvu K. Macáková a T. Hassmannová zvítězily v krátké štafetě, O. Šátek 
získal 3. místo ve vrhu koulí a R. Lebdušková také třetí místo v hodu kriketovým 
míčkem. V dorostu si K. Alexa doběhl pro bronz na 800 m. Z květnového Přeboru 
Středočeského kraje mladšího žactva ve víceboji přivezla opět bronz T. 
Hassmannová, pátý skončil L. Mišik, šestá K. Macáková a J. Velíšek. 

Všichni naši žáci atletických tříd se účastní Přeboru družstev Středočeského kraje. 
Nyní bojujeme napříč již třemi kategoriemi, v mladším žactvu, starším žactvu a 
dorostu. Na všech úrovních dominujeme. Mladší žáci zvítězili s převahou ve všech 
třech kolech, mladší dívky pouze jednou zaostaly za 1. místem, jinak byly vítězné. 
Starší žáci i žákyně vždy první. Finálová kola a Mistrovství České republiky družstev 
se budou konat až na podzim.  

Také nás teprve čeká Mistrovství České republiky staršího žactva jednotlivců, které 
se tento rok bude konat 20. -22. září v Kolíně. 

V Poháru rozhlasu jsme postoupili jako vítězové na krajský Přebor v kategorii 
mladších žáků, žákyň i starších žáků. Mladší dívky se výkonem přes 6000 bodů 
probojovaly až na republikové finále do Plzně, kde v novém rekordu těsně 
nedosáhly na medaile. Tento rok jsme vyhráli také atletickou ligu základních škol, 
jak je uvedeno výše. 

K. Alexa vybojoval 5. místo na zářijovém Mistrovství České republiky dorostu v chůzi 
na 5 000 m. Naše bývalé žákyně R. Bennett a A. Quadrátová se staly mistryněmi ČR, 
zvítězily ve štafetě na 4 x 400 m. 
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Atletická soustředění 

Během října atleti absolvovali kondiční soustředění v Malé Úpě, v dubnu pak 
soustředění v Nymburce, které bylo zaměřené na zdokonalení techniky jednotlivých 
disciplín. V srpnu čekají atlety výběrová kondiční soustředění v Peci pod Sněžkou. 
Věříme, že naši sportovci budou opět úspěšní a v podzimním vrcholu atletiky 
dosáhneme na medaile. 

 

 

Lyžařský kurz v Aprice 

Lyžování 

Lyžařský výcvik je zařazen v rámci učebních osnov do 7. ročníku, v tomto školním 
roce jsme organizovali ještě jeden lyžařský výcvik pro žáky devátého ročníku 
převážně ze sportovní třídy. 

1. lyžařský výcvik 7. ročníků 

� Krkonoše - Termín: 19.1. – 26. 1. 2019 

� Letošní lyžařský kurz se konal za téměř ideálních lyžařských i povětrnostních 
podmínek ve středisku Malá Úpa Krkonoše – Penzion U Kostela. Účastnilo se 
ho 43 žáků. Instruktoři: Mgr. Fritsch Robert, Mgr. Rájková Romana, Mgr. 
Mejtská Petra, Kvapil Martin, zdravotník: MUDr. Víchová Sára. 

2. lyžařský výcvik 9. ročníků 

� Itálie - Termín: 18. 3. – 24. 3. 2019 

� Žáci 9. ročníků se účastnili lyžařského výcvikového kurzu v Itálii, ve středisku 
Aprika. Výborné sněhové podmínky a počasí si žáci užili na perfektně 
upravených sjezdových tratích v lyžařském areálu (50km upravených 
sjezdovek). Instruktoři: Mgr. Fritsch Robert, Kvapil Martin. Účast: 28 žáků. 
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Plavání 

Od října do konce dubna probíhá výuka plavání v atletických třídách. Výuku zajištují 
učitelé Tv: Mgr. Romana Rájková, Mgr. Jana Kotvová a trenérka plavání Olga 
Karpíšková, Romana Bennett.  

Plavecký výcvik dětí prvního stupně, druhých tříd, zajišťujeme ve spolupráci 
s Plaveckou Akademií a probíhá na plaveckém stadionu v Kladně. 

Lezecká stěna 

Po celý školní rok 2018/2019 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. Tak, jako v loňském roce, naši žáci lezeckou ligu vyhráli a 
získali putovní pohár a certifikát na program v Sambar lanovém parku Kladno 
zdarma, využijí ho na začátku nového školního roku nejlepší lezci ze tříd 8.A a 8.B. 

Sportovci jako organizátoři 

Naši žáci se učí také sami sportovní akce zajišťovat. I v letošním roce například 
uspořádali Den sportovních her pro děti z mateřských škol v Kladně a, jak již bylo 
uvedeno výše, pomáhali na závodech Sportovní ligy škol jako organizátoři a 
rozhodčí. 

Svět práce, výtvarná výchova 

V rámci předmětu Svět práce pracovali žáci dle školního vzdělávacího programu ve 
skupinách Práce s materiálem, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů a Infomatika. Na 
veřejnosti jsme prezentovali především práci žáků informatiky, kteří navíc během 
celého roku zajišťovali fotodokumentaci ze školních akcí, na některých také natáčeli 
a stříhali prezentační videa, která jsou umístěna na internetu.  

V rámci výuky výtvarné výchovy se třídy zapojily do řady projektů a soutěží: 

� Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice – česko-slovenský projekt, 
ve kterém žáci tvořili záložky do knihy na dané téma a vyměnili si je s žáky z 
partnerské školy na Slovensku. 

� Vánoční rozjímání – výroba a prezentace výtvarných prací na prodejní 
výstavě 

� BCreAtive – v rámci mezinárodního projektu vybraní žáci 8. a 9. tříd 
realizovali pod vedením paní učitelky Kohoutkové výtvarnou složku projektu 
– oděvy z recyklovaných materiálů. Ty pak prezentovali na módní přehlídce 
při výměnném pobytu v Irsku. 

� S vybranými pracemi jsme se zúčastnili soutěže „Lidice“ a „(Ne)bezpečný 
svět chemie“. Další práce byly použity na výzdobu chodeb ve škole. 

Novou zkušeností byla tandemová výuka Mgr. P. Markupové a Mgr. V. Sobolíkové v 
6. a 7. ročníku. Společně připravily a odučily 20 hodin výtvarné výchovy, vyzkoušely 
různé metody práce. 
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Záložky do knihy 

 

Školní časopis „Pětka“ 

V redakční radě školního časopisu Pětka pracovalo v letošním roce 13 žáků od 4. - 7. 
ročníku. Celkem byla vydána čtyři čísla časopisu. Zaměřili jsme na každodenní život 
školy, informovali jsme čtenáře o probíhajících školních akcích a úspěších, 
mezinárodních projektech školy, nabízeli jsme recepty, náměty na využití volného 
času, křížovky, hádanky, soutěže. Členové redakční rady letos navštívili Český 
rozhlas, o své návštěvě také čtenáře informovali. Na jaře se opět někteří zúčastnili 
knižního veletrhu Svět knihy. I o této akci se čtenáři dočetli. 

Školní parlament 

Schůzky žákovského parlamentu, ve kterém pracují vždy dva zástupci ze čtvrtých až 
devátých tříd, probíhaly jednou za 14 dní ve čtvrtek odpoledne. Průběh zajišťují paní 
učitelky Markupová a Žilková.  

Akce: 

� Naše škola za 100 let - soutěž pro třídy 1. stupně. Děti měly vytvořit model 
školy, jak bude vypadat naše škola za 100 let. K této činnosti používaly 
stavebnici z Lega. Akce se zúčastnilo 9 tříd. První čtyři třídy byly oceněny 
sladkými odměnami, porota vybrala jako vítězný návrh třídy 4.A. 

� Putování historií – celoroční soutěž – úkolem v soutěži tříd bylo, aby děti 
navštívily vybrané památky v Praze nebo v Kladně, u kterých se vyfotily a 
odpověděly na zadané otázky připravené členy parlamentu. Ukázalo se, že 
problémem některých kolektivů bylo poslat fotografie a odpovědi na otázky 
v daném termínu. Zvítězily třídy 5.B za první stupeň a třída 7.B mezi třídami 
druhého stupně. 
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� Pomoc Verunce - během školního roku 2018-2019 se děti rozhodly podpořit 
a pomoct nemocné Verunce. Sbíraly plastová víčka a baterie, které v září 
předají jejímu tatínkovi. Rozhovor s ním vyjde ve školním časopise. 

� Svátek svatého Valentýna – Valentýnskou poštu zajistila děvčata z devátého 
ročníku. 

� Školní parlament zajistil také síťku na stolní tenis a vymyslel pravidla pro jeho 
užívání ve škole.  

Další projekty, společenské akce, exkurze 

Mikulášská obchůzka, Čarodějnice 

Žáci devátých tříd zajistili pro spolužáky z prvního stupně v prosinci obchůzku 
Mikuláše s čerty a anděly, v květnu pak čarodějnické řádění – sportovní dopoledne 
ve stylu Harryho Pottera na školním hřišti.  

 

Čarodějnické řádění 

 

Vánoční rozjímání 

Předvánoční akce pro rodiče a veřejnost s prodejní výstavou tematických výtvarných 
prací, vystoupením flétnového souboru Flauti Vivace, vánočním pásmem písní, 
koled a říkanek a vánočními dílničkami se uskutečnila před začátkem adventu 29. 
11. 2018. 

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.  
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Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří, o který mají zájem především rodiče našich budoucích 
prvňáčků, jsme zorganizovali 28. 2. 2018. Během školního roku je možno přijít se 
podívat do školy a získat o ní podrobné informace také např. během Vánočního 
rozjímání. 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 

Společenský večer školy s živou hudbou pro zaměstnance, rodiče žáků i přátele školy 
se uskutečnil jako oslava Dne učitelů 29. 3. 2019 v Hotelu Kladno na Sítné.  

Slavnostní vyřazení žáků devátých tříd 

Program složený z tanečních, pěveckých i sportovních vystoupení si připravili žáci 
devátých tříd pro své mladší spolužáky, pro učitele a pro rodiče jako rozloučení se 
základní školou. Slavnostní vyřazení s šerpováním proběhlo 18. 6. 2019.  

 

 

Diváci na vyřazení žáků devátých tříd 

 

Klub mladého diváka 

V divadelní sezóně 2018/2019 navštívili žáci druhého stupně v rámci Klubu mladých 
diváků čtyři divadelní představení v pražských divadlech. 

V letošní sezóně měl Klub mladých diváků 45 členů a společně jsme navštívili 
představení Anne, bez strachu hledět na nebe ve Vršovickém divadle, Tajný deník 
Adriana Molea v Divadle v Dlouhé, Fantom opery v GOJA Music Hall a 
Shakespearovu klasiku Romeo a Julie v Divadle ABC ve Vodičkově ulici. 
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Žáci hodnotili všechna představení velmi kladně a KMD si získává u dětí značnou 
oblibu. 

Třídní akce a projektové dny 

Další akce probíhaly v návaznosti na výuku, v souladu se školním vzdělávacím 
programem a byly zajišťovány vyučujícími příslušných předmětů nebo třídními 
učiteli a učitelkami. 
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11.11.11.11. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
A DALŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTIA DALŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTIA DALŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTIA DALŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI    

KONTROLY PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

V prosinci 2018 byla škola součástí šetření ČŠI z oblasti cizích jazyků. Její výsledky 
budou součástí celkové zprávy ČŠI. 

JINÉ KONTROLY 

� 5. 9. 2018 – 19. 2. 2019 - veřejnosprávní kontrola Nejvyššího kontrolního 
úřadu projektu u EU „Učíme digitálně“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0026). V 
tomto projektu byla škola partnerem firmy Pontech s.r.o., nyní Společnost 
Intelligence a.s. Tato kontrola měla prověřit, zda opatření a projekty rozvoje 
digitalizace vzdělávání v ČR přispívají efektivním způsobem k naplňování 
strategických cílů v této oblasti – bez připomínek. 

� 26. 11. 2018 - kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, která 
kontrolovala podmínky školní jídelny – bez závad. 

� prosinec 2018 – kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, 
která kontrolovala podmínky školní jídelny (užívání kuřecího masa) – bez 
závad. 

� 9. 4. 2019 – kontrolní den Magistrátu města Kladno – bez připomínek. 

� 29. 4. 2019 – kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, která 
kontrolovala podmínky ve sportovní hale – bez závad. 
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12.12.12.12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLYZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLYZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLYZÁKLADNÍ 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.  

Podrobnou výroční zprávu o hospodaření školy za kalendářní rok vypracováváme 
samostatně v lednu. Níže jsou uvedeny souhrnné přehledy hospodaření za školní 
rok, tj. ke konci srpna. 

I. pololetí 2018/2019 II. pololetí 2018/2019 Základní údaje školy o 
hospodaření školy v tis. Kč Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Výnosy celkem 2872 791 5053 1291 

Příspěvky a dotace 

na provoz školy 

1795 0 3361 0 z toho 

Ostatní výnosy 125 0 186 0 

2. Náklady celkem 2429 626 5067 1047 

3. Hospodářský 
výsledek před 
zdaněním 

443 165 -14 244 

 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč. I. pololetí 
2018/2019 

II. pololetí 
2018/2019 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem 14667 20737 

Přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353) 10240 20713 

z toho Mzdové výdaje (platy a OPPP) 

včetně odvodů 

10154 20549 

z toho 

Ostatní celkem 86 164 

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

72 0 

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

450 994 

4. Přijaté příspěvky a dary 218 331 

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

64 0 
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Fond rodičů a Fond sboru Sluníčko  

Zůstatek fondů k 31.8.2018 80 007 Kč 

Vstupné koncerty, vánoční rozjímání 39 189 Kč 

Dary na školní rok 2018/2019 572 500 Kč 

Zpěvníky, trička, výzdoba, plakáty, diplomy, keramika, kulisy, 
vánoce, četba, vybavení Hv, Mikuláš, vánoce  

25 308 Kč 

Hygienické potřeby 78 274 Kč 

Výtvarné potřeby 58 590 Kč 

Cestovné programy, soutěže, koncerty, reprezentace, závody  42 999 Kč 

Odměny, květiny, uvítání 1.tř, vyřazení 9.tř, Mistr slova 38 139 Kč 

Služby domén, tisk, Kyberšikana, foto, CD, inzerce, ozvučení 29 953 Kč 

Divadelní představení, výchovné koncerty, výukové programy, 
přednášky, Planetárium, Planeta Země, lezecká stěna, Branný den… 

312 326 Kč 

Čerpáno ve školním roce 2018/2019 celkem 585 589 Kč 

Zůstatek fondů k 31.8.2019 149 116 Kč 

 

Ve školním roce 2018/2019 škola získala dotaci na obědy pro žáky od společnosti 
„Woman for woman“ ve výši Kč 20.158. Magistrát města Kladna přispěl žákům Kč 
96.264 Kč na plavání. Krajský úřad vyhověl žádosti o příspěvek na akci 25. let sboru 
Sluníčko ve výši 42.000 Kč.  

V tomto školním roce byl ukončen projekt – Výzva 21 „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ I., v němž škola obdržela 
dotaci 1.345.680 Kč. A zároveň se škola zapojila do II.etapy – Výzvy 63 s celkovou 
dotací 2.193.584 Kč.  

Projekt ERASMUS ještě není formálně ukončen, zbývá vypracovat závěrečnou 
monitorovací zprávu. Žáci a učitelé odjeli na zkušenou do 5 zemí. Celkem činil grant 
516.913 Kč. 

Za největší úspěch týkající se vybavení školy považujeme rekonstrukci prostor v 
suterénu školy, kde MMK zrealizovalo kompletně novou učebnu dílen. Dále škola 
z vlastních zdrojů (rezervní fond tvořený ziskem z doplňkové činnosti) nechala 
zmodernizovat žákovské PC v hodnotě 78.650 Kč. Investiční akcí tohoto roku byla 
výměna elektronického zvonění, na které škola obdržela investiční dotaci MMK 
64.000 Kč z celkových nákladů 127.749 Kč.  

Komise RM přispěla škole na dopravu žáků na republikové finále v basketbalu 
částkou 7.500 Kč. Také přispěla na akci Den hudby 13.000 Kč.  
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13.13.13.13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮMEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮMEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮMEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ    

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. 

 

 

BCreAtive v Holandsku 

 
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 
� 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 



66 
 

Ve druhém školním roce tohoto projektu se uskutečnily tři výměnné pobyty za 
účelem společného vzdělávání a práce na projektu: výměnný pobyt žáků a učitelů 
na partnerské škole v Německu v Bambergu v říjnu 2018, výměnný pobyt žáků a 
učitelů na partnerské škole v holandském Emmeloordu v únoru 2019 a závěrečný 
výměnný pobyt projektu v Irsku v Cardonagh v květnu 2019. 

Hlavními aktivitami, na kterých se žáci podíleli, byla spolupráce nad úkolem “Návrh 
na vybavení outdorového hřiště pro freerun parcour” (v Německu), výuka 
improvizačního divadla, tvorba neobvyklých hudebních nástrojů, design kreativního 
umění a nové moderní sportovní aktivity (Nizozemí), společná práce a nakonec 
finální vystoupení v oblečení z recyklovaných materiálů na módní přehlídce 
zorganizované irskými partnery. 

Veškeré aktuální materiály je možné zhlédnout na webové stránce naší školy 
www.5zskladno.cz ve složce „Projekty“ nebo na webových stránkách etwinningu: 
https://twinspace.etwinning.net/48467/home. 
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14.14.14.14. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
VVVV    RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍRÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍRÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍRÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ    

V rámci Výzvy č. 63 MŠMT probíhala na naší škole tandemová výuka, při které 
dochází k předávání zkušeností mezi kolegy. Zapojili se do ní převážně vyučující 
druhého stupně, a to v přírodovědných, humanitních i výchovných předmětech. 
Také probíhající projekt BCreAtive, při kterém se nejen žáci, ale i vyučující seznamují 
s prací a podmínkami zahraničních kolegů, vede k dalšímu profesionálnímu růstu 
pedagogů. Pro větší nabídku forem dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
nemá naše škola dostatečné kapacity ani personální, ani prostorové, soustředíme se 
především na učení v rámci počátečního vzdělávání. Celoživotní učení našich 
zaměstnanců zaštiťované jinými institucemi ale podporujeme – viz kapitola 6. 
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15.15.15.15. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮPROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮPROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮPROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ    

PROJEKT „POMÁHÁME INKLUZÍ“ 

Ve školním roce 2018/2019 k 30. 9. 2018 škola ukončila grant „Pomáháme inkluzí“ 
tzv. šablony I. z prostředků OP VVV ve výši 1 345 680 Kč. Jeho cílem bylo poskytnout 
dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školního psychologa pro ZŠ a 
školního speciálního pedagoga pro ZŠ. Na škole díky tomuto grantu působilo 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 9 a bude zajištěna i pro další dva roky, tentokrát z nové výzvy 
MŠMTč. 63. 

PROJEKT „VÝZVA Č. 63“ – POKRAČOVÁNÍ TZV. ŠABLON 

Na předchozí grant navázal plynule projekt Výzva 63 pokračování šablon, tzv. 
šablony II, ve výši 2.193.584 Kč. Od 1. 10. 2019 škola opět zaměstnává školního 
psychologa a dva školní speciální pedagogy, kteří pomáhají škole s výukou žáků 
potřebující speciální péči. Naplňujeme tímto podmínky inkluzívní školy.  Třetím 
rokem funguje školní pedagogické pracoviště. 

Dále tento grant umožnil škole zajímavější formy práce se žáky, např. tandemovou 
výuku, doučování nad rámec, vzájemnou spolupráci učitelů z různých předmětů 
napříč ročníky či předměty. 

 

V současné době má škola zažádáno o grant ve V67 Implementace strategie 
digitálního vzdělávání II s názvem Cesta k výjimečnosti ve výši 9.206.001,25 Kč. Nyní 
probíhá schvalovací proces.  Pokud škola bude úspěšná, grant bude zahájen 1. 1. 
2020 a umožní škole získat digitální techniku (např. Pasco senzory, interaktivní 
tabule, NTB, tablety,…). 
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16.16.16.16. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 
PŘIPŘIPŘIPŘI    PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍPLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍPLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍPLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ    

MĚSTO KLADNO 

Magistrát města Kladna je i nadále nejvýznamnějším partnerem školy. Je 
zřizovatelem školy a vlastníkem budov, také ale finančně podporuje různé školní 
akce, sportovní či kulturní. 

Na začátku školního roku byla dokončena rekonstrukce suterénní dílny, která byla 
upravena pro potřeby výuky předmětu Svět práce, během školního roku pak byla 
opravena podlaha v šatnách a v přízemí, vyměněno zařízení elektrického zvonění, 
provedena výmalba sportovní haly a v letních měsících 2019 provedena částečná 
rekonstrukce pavilonu vynucená propadající se kanalizací.  

Komise pro výchovu, vzdělávání a osvětu MMK poskytla škole finanční příspěvek na 
dopravu žáků na republikové finále v basketbalu a na akci Den hudby, na který nám 
také Magistrát města Kladna zapůjčil stany a pomohl s propagací akce. Podrobný 
přehled viz kapitola 12. 

A.C. TEPO KLADNO 

Od šestého ročníku zřizujeme sportovní třídy se zaměřením na atletiku, žáci těchto 
tříd jsou členové sportovního střediska při AC Tepo Kladno, oddíloví trenéři se 
podílejí na výuce tělesné výchovy a sportovní přípravě našich žáků. Naši 
pedagogové, převážně třídní učitelé sportovních tříd, se účastní atletických 
soustředění organizovaných atletickým klubem (viz kapitola 10). 

2. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLADNO 

V budově školy odpoledne zajišťuje svou výuku 2. základní umělecká škola Kladno. 
Společně jsme v letošním roce opět připravili Den hudby, vzájemně spolupracujeme 
i při zařizování potřebného vybavení učeben. Rodiče kladně hodnotí blízkost 
hudební školy, kdy děti na výuku v ní mohou samy docházet hned po vyučování.  

DALŠÍ PARTNEŘI 

Památník Lidice – sbormistryně Mgr. Eva Moučková, zakladatelka našeho sboru 
Sluníčko, 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. 

Labyrint Kladno – Středisko volného času v Kladně pomáhá škole zajišťovat dopravní 
výchovu žáků prvního stupně, a to jak teoretickou část, tak i praktickou na 
dopravním hřišti, je organizátorem předmětových soutěží a olympiád. 
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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 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 

Nejdůležitějšími partnery školy jsou rodiče našich žáků, a to nejen při plnění našich 
výchovně-vzdělávacích úkolů, ale také při naší snaze o zlepšování prostředí školy, 
zajišťování spolupráce s našimi zahraničními partnery, nebo při zajišťování 
některých třídních akcí a exkurzí. Všem partnerům děkujeme za spolupráci.  
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17.17.17.17. ZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚR    

Pro naplňování našeho školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu 
máme klíče“ má naše škola dobré personální i materiální podmínky. Sledujeme 
trendy v zajišťování bezpečného a podnětného prostředí pro vzdělávání a výchovu 
dětí, budeme se i nadále snažit zlepšovat podmínky pro výuku, práci s třídním 
kolektivem i pro individuální práci s jedinci, kteří ji potřebují. Postupně budeme i 
nadále obnovovat zařízení školy, soustředit se také na vytváření míst pro relaxaci 
žáků.  

Věříme, že i nadále budeme mít dostatek příznivců a partnerů, kteří nám ochotně 
s dosažením našich cílů pomohou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Šárka 
Domonkošová, Mgr. Lucie Dupačová, Mgr. Jaroslava Horáková, Mgr. Věra Katič, 
Mgr. Šárka Kohoutková, Mgr. Lenka Kučerová, Mgr. Pavla Markupová, Mgr. Lenka 
Mateová, Mgr. Petra Mejtská, Mgr. Lukáš Mekiňa, Miroslava Prokopová, Mgr. 
Romana Rájková, Mgr. Ilona Sládková, Mgr. Václava Sobolíková, Mgr. MgA. Alena 
Šandová 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 za rok 2018/2019 byla 
schválena Pedagogickou radou dne 26. 9. 2019. 

V Kladně 26. 9. 2019 

 

 

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

Mgr. Hana Vocelková 

ředitelka školy  

 

 

VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 

Školská rada schvaluje Výroční zprávu Základní školy Kladno, Moskevská 2929 za 
rok 2018/2019. 

V Kladně 26. 9. 2019 

 

 

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

předseda rady školy 

 


