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Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram působí od 1. 12. 2002 jako
jeden právní subjekt, jehož součástmi jsou: Základní škola, Mateřská škola, Školní družina a
Školní jídelna. Je příspěvkovou organizací Obce Hvožďany.
ZŠ a MŠ Hvožďany byla v tomto školním roce organizovaná jako sedmitřídní s devíti
postupnými ročníky. Škola se dlouhodobě musí vyrovnávat s nízkým počtem žáků. Zřizovatel
opakovaně povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků. (Tím se ovšem zavazuje hradit kromě
provozních výdajů i nadnormativní výdaje na mzdové prostředky a odvody). Školu
navštěvují nejen děti z Hvožďan a okolních 4 obcí (Pozdyně, Leletice, Vacíkov, Roželov),
patřících do správního území obce Hvožďany, ale i děti ze spádových obcí: Starý Smolivec
(Plzeňský kraj) a Březí, Tisov (Jihočeský kraj). Ve školním roce 2012/2013 na žádost rodičů
také 4 žáci z Březnice a 2 žáci z Volenic.
Pro žáky ze spádových obcí by další dojíždění do jiné školy bylo časově i finančně
ještě náročnější. Zastupitelé Obce Hvožďany jsou si také vědomi faktu, že zachování školy
v obci je potřebné a důležité pro její další rozvoj a celkový život obce.
Budova školy se nachází ve středu obce, v sousedství základní školy stojí budova
mateřské školy a kolem obou budov je prostor se zelení. Vedle tělocvičny bylo vybudováno
dětské hřiště, které mohou využívat i žáci mateřské školy a 1. stupně základní školy. Starší
žáci mají k dispozici před školou basketbalový koš a venkovní ping-pongový stůl. V hale
před šatnou je skládací ping-pongový stůl, který žáci mohou využívat před vyučováním nebo
při polední přestávce.

Škola je dostupná autobusovou dopravou ve směru Rožmitál – 11 km, Blatná – 16 km,
Březnice – 13 km.
Škola je vybavena učebnicemi i učebními pomůckami - včetně počítačové učebny s 18
PC s výukovým softwarem a dalšími 4 PC v učebně přírodních věd s přístupem na internet. Z
finančních prostředků, které škola získala z EU v rámci projektu „Peníze do škol“, byly
zakoupeny do těchto učeben dvě interaktivní tabule. Počítačová učebna je vybavena i
dataprojektorem, přehrávačem VHS a DVD. K dispozici je učitelům i žákům v hodinách také
videokamera a fotoaparát.
Učebnice i učební pomůcky spolu s výukovými programy jsou průběžně doplňovány.
V rámci projektu EU „Peníze do škol“ byly nakoupeny učebnice anglického jazyka a chemie.
Jinak jsou bohužel finanční prostředky na nákup učebnic a učebních pomůcek stále
omezovány.
Personální zajištění výchovně-vzdělávacího procesu je stabilizováno. Pokud ke
změnám v učitelském sboru dochází – je to především z důvodu odchodu do důchodu nebo na
mateřskou dovolenou.
Také stav obou školních budov je díky pravidelné údržbě a okamžitému zajištění
nutných oprav ze strany zřizovatele v dobrém stavu. Koncem tohoto školního roku probíhaly
rozsáhlé práce na projektu „Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ a MŠ Hvožďany“.
V průběhu května a června bylo na zahradě MŠ vybudováno 20 geotermálních vrtů o celkové
délce 2000 m a vybudována nová kotelna s tepelnými čerpadly. Během července a srpna byla
provedena rozsáhlá rekonstrukce školních budov a kompletní výměna otopného systému.
Budova MŠ byla zateplena a opatřena novou fasádou, proběhla výměna střechy, oken a bylo
zrekonstruováno sociální zázemí. V přízemí ZŠ byly v rámci protiradonových opatření
vykopány podlahy a posléze položena nová lina a dlažba v celé chodbě. Ve třídách byla
vyměněna a obložena umyvadla, v několika třídách bylo vyměněno osvětlení. Prostory v obou
školních budovách byly nově vymalovány.
Přehled oborů vzdělávání:
Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvovalo od září 79 žáků, v průběhu 1. pololetí
se jedna žákyně odstěhovala a od druhého pololetí nastoupil nový žák. Na konci školního
roku školu navštěvovalo 79 žáků.
Přehled žáků podle bydliště:
38 žáků (37)
5 žáků
2 žáci
7 žáků
3 žáci
11 žáků (12)
6 žáků
1 žák
4 žáci
2 žáci

Hvožďany
Leletice
Vacíkov
Roželov
Pozdyně
Starý Smolivec
Březí
Tisov (okres Strakonice)
Březnice
Volenice

Průměrný počet žáků na třídu byl v tomto školním roce 11,29 - z toho na 1. st. 13 a na
2. st. 10 žáků na třídu.
Také v tomto školním roce pracovalo jedno oddělení školní družiny v počtu 25 žáků.

V souvislosti s nízkým počtem žáků povolil zřizovatel výjimku z počtu žáků na školní
rok 2012/2013. I v tomto školním roce byla škola vzhledem k počtu žáků, který klesl pod
zákonem stanovenou hranici, organizovaná jako sedmitřídní. Na 1. stupni školy došlo ke
spojení 2. a 4. ročníku a 3.a 5. ročníku.
Škola vyučovala podle následujícího vzdělávacího programu:
1. stupeň:
2. stupeň:

1. - 5. ročník: ŠVP ZV „Škola pro život“ - č. j. 160/07, platný od 1. 9. 2007
6. - 9. ročník: ŠVP ZV „Škola pro život“ - č. j. 160/07, platný od 1. 9. 2007

V nabídce volitelných předmětů byla snaha přihlédnout k zájmům žáků a jejich
potřebám, ale v neposlední řadě bylo nutné zohlednit reálné možnosti zajištění výuky těchto
předmětů. Druhý cizí jazyk byl žákům nabídnut, ale pro malý zájem se z jeho výukou
nezačalo.
Vyučovaly se tyto volitelné předměty:
- v 7. ročníku:
sportovní hry
- v 8. ročníku:
společenskovědní seminář
- v 9. ročníku:
sportovní hry
Nepovinné předměty nejsou nabízeny z nedostatku finančních prostředků nutných
k jejich zabezpečení. Již tradičně jsme ovšem žákům nabídli zajímavý a pestrý program
v rámci volnočasových aktivit z oblasti sportovní, umělecké i praktické.
Přehled pracovníků školy
Na škole působili tito učitelé:
na 1. stupni:
Mgr. Ivana Juračková
Mgr. Lenka Šulcová
Mgr. Leona Burdová
na 2. stupni:
Mgr. Marcel Voříšek
Mgr. Libuše Vinšová
Mgr. Alena Weinfurterová
Mgr. Lenka Fialová
na částečný úvazek pracovali:
Ing. Petra Danielová
PhDr. Daniela Voříšková
ředitelka školy:
Mgr. Edith Křečková
Mgr. Ivana Juračková

VŠ – PF UK učitelství pro 1.st.
VŠ – PF UK učitelství pro 1.st.
VŠ – PF UK učitelství pro 1.st.

tř. uč. – 1. ročník, vých. poradce
(do 31. 7. 2013)
tř. uč. – 2. + 4. ročník
tř.uč. – 3. + 5. ročník

VŠ - FTVS –Tv pro zdrav. postižené
tř. uč. – 6. ročník
VŠ – PF UK aprobace Čj-Ov
tř. uč.- 7. ročník
VŠ – PF UK aprobace M-Zpv
tř. uč. – 8. ročník
zást. ŘŠ v době její nepřítomnosti
VŠ – PF ZU aprobace Čj-Ov
tř. uč. – 9.ročník
koordinátor ŠVP, projektu EU- peníze školám
VŠZ – ekon. zem, doplňkové ped. studium, správce inf. technologií – 0,59
VŠ – PF UK speciální pedagogika – psychologie pedag. a školní – 0,36
VŠ - PF aprobace ČJ-Dě (do 31. 7. 2013)
VŠ – PF UK učitelství pro 1. stupeň (od 1. 8. 2013)

Jedno oddělení školní družiny vedla PhDr. Daniela Voříšková – 0,689 úvazku v rámci druhého pracovního poměru. Současně působila v průběhu škol. roku 2012/2013
jako učitelka výchov a anglického jazyka v rozsahu 8 hodin týdně.
Dětem se SPU se velmi svědomitě věnovala v rámci uzavřené dohody o pracovní
činnosti Mgr. Leona Burdová – PF – učitelství 1. stupeň.

Provozní zaměstnanci:
Hospodářka školy
Ing. Petra Danielová
Uklízečky:
Růžena Kadlecová
Jana Studničková
Školní jídelna:
Petra Tesková – kuchařka
Renata Kovaříková

0,5 úvazku
0,25 úvazku
1,00 úvazek
1,00 úvazek
0,563 pomocná kuchařka
0,5 vedoucí ŠJ

Přijímací řízení
V tomto školním roce navštěvovalo 9. ročník 7 žáků. Všichni tito žáci byli přijati ke
studiu na SOŠ a SOU:
Jméno

Příjmení

Škola

Obor

Dominik

Hanzlík

SOU stavební, Plzeň

truhlář

Zuzana

Havrdová

SOŠ Blatná

obchodní akademie

Vlastimil

Juračka

SOŠ informačních a finančních služeb, Plzeň

informační technologie

Petr

Kmůcha

SOŠ a SOU Dubno

požární technika, ochrana
prevence

Tomáš

Kodat

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická
a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, České Budějovice

mechanizace v zemědělství

Martina

Schořovská

OA, SPgŠ a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Beroun

předškolní a mimoškolní
pedagogika

Bohuslav

Tůma

SOU Blatná

opravář zemědělských
strojů

Zápis do 1.ročníku
Zápis do základní školy se uskutečnil 18. 1. 2013 ve spolupráci učitelek obou škol,
bylo zapsáno 9 dětí.
Dva zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky. Na základě
doporučení PPP a vyjádření lékaře ředitelka školy oběma žádostem o odkladu povinné školní
docházky o jeden školní rok vyhověla.
Všem zbývajícím zákonným zástupcům zapsaných dětí bylo vydáno rozhodnutí o
přijetí jejich dětí do 1. ročníku ZŠ. S výsledky zápisu byl seznámen i zřizovatel.
Jedna žákyně se během prázdnin odstěhovala a nastoupila do ZŠ v Kasejovicích.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výuka probíhala v 5 samostatných a dvou spojených třídách na 1.st. ZŠ – tj. celkem v
sedmi třídách. Vyučovalo se dle platného vzdělávacího programu a dle zpracovaných plánů
učiva.

V daleko větší míře využívali učitelé ve výuce nových forem a metod práce (OSV,
RWCT, mini projekty, celoškolní projekty, skupinová práce nebo kooperativní výuka). Také
se téměř běžnou součástí vyučovacích hodin staly výukové programy na PC a využití
interaktivních tabulí – ty se podařilo nakoupit za finančního přispění EU v rámci projektu
„Peníze do škol“.
Prospěch ve školním roce 2012/2013:
Stupeň školy

Prospělo

Vyznamenání

Neprospělo

Výchovná opatření

1.stupeň

97,44%

29 žáků

1

6x napomenutí TU
1x důtka TU
1x důtka ŘŠ
1x pochvala TU

2.stupeň

97,5%

10 žáků

1

2x napomenutí TU
6x důtka TU
1x důtka ŘŠ
1x 3. stupeň z
chování
1x pochvala TU

Třem žákům s potvrzenou SPU (na základě odborného vyšetření v PPP či PC) byl
ředitelkou školy na žádost rodičů povolen IVP, který respektoval diagnostikovanou SPU.
Tito žáci, ale i žáci s doznívajícími SPU (10 žáků), měli možnost navštěvovat jednu ze 2
skupin, kde se věnovali jejich nápravě - pod vedením Mgr. Leony Burdové.
Také výchově ke zdraví byla věnována pozornost: na 1. stupni v rámci prvouky,
přírodovědy a projektu Zdravé zuby. Na 2. stupni potom v rámci výchovy k občanství a ke
zdraví, tělesné výchovy, v praktických činnostech a pozornost jí byla věnována i v dalších
předmětech.
V tomto školním roce jsme věnovali pozornost také dopravní výchově, zejména na
1.stupni školy. Jako každoročně formou her ve spolupráci s AMK Příbram. Získané teoretické
znalosti si potom všichni žáci 3.- 5. ročníku mohli ověřit a uplatnit je na dopravním hřišti
v Příbrami. V závěru pobytu na dopravním hřišti se žáci podrobili testu pro mladé cyklisty.
Žáci všech ročníků si dopravní výchovu každoročně připomínají při cyklistických výletech,
procházkách a vycházkách v rámci jednotlivých předmětů
Environmentální výchově ve škole věnujeme stále intenzivnější pozornost. Akce,
které se uskutečnily, nebyly pouze teoretické, jejich součástí byla návštěva ohrožených
lokalit, setkání s odborníky a provozy v regionu i mimo něj. Příroda, prostředí, v němž člověk
žije, byly námětem několika akcí, přírodovědných vycházek, exkurzí a výletů v průběhu
uplynulého školního roku. Nejvýznamnější akcí byl Den Země, při kterém si žáci připomněli
problematiku ochrany životního prostředí v souvislosti s požadavkem těžby zlata na
Petráčkově hoře. Žáci vyhledávali informace o těžbě zlata, o metodách těžby a jejich dopadu
na životní prostředí nejen v této lokalitě, o výskytu ohrožených živočichů a rostlin. Ve
skupinách si připravili prezentace, které přednesli při společném setkání celé školy.
Tradičně probíhal sběr starého papíru a třídění dalšího odpadu. Třídění odpadů je
součástí výuky v jednotlivých předmětech. Na chodbách školy jsou umístěny kontejnery na
papír, plast, sklo, tetrapaky, baterie, zářivky, tonery a drobný elektroodpad. Škola se zaměřila
na třídění odpadu ve spolupráci s firmou Ekolamp a ECOKOM. Žáci školy se úspěšně
zapojili do soutěže Recyklohraní, ve které se ve sběru elektroodpadu umístili na 8. místě za
2 880 kg sebraných elektrozařízení. Ve sběru baterií se škola umístila na 2. místě. Plněním
různých úkolů získali žáci body, za které škola mohla zakoupit sportovní potřeby,
společenské hry, florbalové hokejky a branky, které žáci využívají nejen ve volném čase, ale

také při vyučování. Ve sběhu hliníku se žáci školy umístili na 5. místě mezi zúčastněnými
školami – se 4,91 kg na jednoho žáka. Škole byl i letos udělen certifikát k Environmentálnímu
vyučování za rok 2012.
Environmentální výchově a třídění odpadů se iniciativně a velmi svědomitě věnuje
Mgr. Alena Weinfurterová. Všechny výše jmenované akce jsou praktickou součástí plánu
environmentální výchovy na naší škole.
Kurz Ochrany obyvatelstva za mimořádných situací, který je součástí plánu práce
školy, se uskutečnil na obou stupních školy v závěru června v rozsahu 6 vyučovacích hodin.
V rámci teoretické přednášky i praktických cvičení získávali žáci zkušenosti z oblasti první
pomoci, požární ochrany, evakuace obyvatel a případného chemického nebezpečí. Kurz
proběhl ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a vodními záchranáři z Příbrami – Březových
hor.
Žáci jednotlivých ročníků se v průběhu škol. roku účastnili v návaznosti na učební
plány řady exkurzí, které byly součástí plánu práce školy (viz. plán exkurzí) . Během nich
měli žáci možnost poznat zajímavá místa, provozy, přírodní lokality, historické památky a
kulturní pořady. Mezi velmi zdařilé akce patřily např.: lyžařský kurz, plavecký kurz, dva
cyklistické výlety, výlet do ZOO a planetária v Praze, představení Divadélka Hradec Králové,
návštěva zámků v Blatné a v Březnici, Noc s Andersenem, sportovní soutěže, zajímavé
besedy, návštěva muzea v Rožmitále pod Třemšínem.
Výsledky testování žáků v testech Scio podávají žákům, učitelům i rodičům opakovaně již
po několik let obraz o úrovni výsledků práce ve škole, včetně velmi přehledně zpracovaných
výsledků pro jednotlivé žáky i jejich rodiče. Škole byl udělen za dlouhodobou spolupráci
v oblasti hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací práce v letech 2006-2012 Zlatý
certifikát.
Výsledky srovnávacích testů odpovídají ve většině případů výsledkům, kterých žáci
dosahují v hodinách a taktéž odpovídají dosažené klasifikaci v těchto předmětech. Zklamáním
byly výsledky v 5. ročníku, kde je potenciál žáků vyšší, než ukázaly výsledky testů. Obecně
dosáhli podprůměrných výsledků v anglickém jazyce a průměrných výsledků v matematice i
v českém jazyce. V 6. ročníku dosáhli žáci průměrných výsledků v českém jazyce a
podprůměrných v matematice. Současně v obou předmětech je studijní potenciál optimálně
využíván a dosažené výsledky odpovídají úrovni studijních předpokladů testovaných žáků.
V 7. ročníku dosáhli žáci ve všech oblastech testu z českého jazyka průměrných výsledků,
jejich výsledky jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů.
Průměrných výsledků dosáhli tito žáci i matematice. V podprůměru se pohybovali také žáci
9.ročníku – jak v testu matematiky, tak v testu českého a anglického jazyka. V tomto ročníku
neodpovídaly výsledky úrovni studijních předpokladů žáků. Byly zadány ředitelské prověrky
ve 3. ročníku – Čj (výsledný průměr 2,2) a z matematiky v 5. ročníku (výsledný průměr 2,67).
Souhrnně výsledky ukázaly, že je nutné přimět žáky k maximálnímu využití svých studijních
předpokladů, ale také žáky trpělivě a cílevědomě učit – umět získané schopnosti, dovednosti a
vědomosti uplatnit!
V testování žáků v testech Scio budeme pokračovat i v následujícím roce, abychom si
udělali ucelenou představu o vývoji žáků od 6. do 9. ročníku. Je ovšem nutné se získanými
výsledky pracovat a reagovat na ně v samotné výuce, tomu bude nutné věnovat více
pozornosti i v rámci předmětových komisí a metodického sdružení.
Své místo v oblasti hodnocení výchovně vzdělávací práce školy má i hodnocení míry
efektivity minimálního preventivního programu, který je spolu s volnočasovými aktivitami
důležitou součástí práce školy.

Cílem MPP (minimální plán prevence) je prevence:
a) drogové závislosti, alkoholismu a kouření
b) kriminality
c) šikany, vandalismu a jiných forem násilného chování
d) záškoláctví
e) intolerance
f) virtuálních drog – počítač, televize aj.

Dalším cílem je vést žáky ke zdravému životnímu stylu, smysluplnému využití
volného času, rozvoji sociálních kompetencí žáků.
Tým – výchovný poradce, třídní učitelé, vedení školy – se snaží každodenním
působením předcházet nežádoucím jevům. Pravidelně se učitelé účastní odborných seminářů,
kurzů a akcí DVPP. Kladný vliv má určitě i školní parlament. Snažíme se jakékoliv náznaky
problémů okamžitě podchytit.
Podle zásady: „Kdo si hraje, nezlobí“ - mají děti během přestávek i po vyučování
možnost seberealizovat se – sportovní aktivity v tělocvičně i venku, kroužky. Detašované
pracoviště má ve škole i ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále, na škole působí volnočasový klub
Třemšín, je využívána knihovna, internet, počítače. Motivací je i sběr starého papíru,
elektroodpadu, baterií, léčivých bylin, hliníku, ekologické akce – Recyklohraní, Ekolamp.
Preventivní práci doplňují jednorázové akce a besedy se zajímavými lidmi, odborníky
z různých oblastí – beseda s právníkem JUDr. Berchtoldem, vojenskou policií, návštěva
Domova důchodců v Rožmitále pod Třemšínem, Domu s chráněnými byty ve Hvožďanech –
ty jsou nejen zpestřením výuky pro žáky, ale také velmi dobrou zpětnou vazbou. Nesmíme
opomenout ani projekty – Den jazyků, Vánoční jarmark, velikonoční dílny, Den Země aj.,
které vedle vědomostí rozvíjejí jednotlivé kompetence a dávají žákům možnost seberealizace.
V rámci MPP probíhají besedy s příslušníky Policie ČR a se zástupci obce.
V hodinách prvouky a VOZ žáci vyhledávají a zpracovávají informace o různých závislostech
a jejich následcích na zdraví člověka. Smířit se s faktem, že některé děti kouří (v některých
případech i s tichou tolerancí rodičů – kuřáků) je pro nás nepřijatelné, i když k němu dochází
mimo prostor a areál školy. Proto tomuto problému věnujeme pozornost. S užíváním
alkoholických nápojů jsme se ve škole zatím nesetkali, stejně jako s drogami a těkavými
látkami.
Častější je ovšem dětská agresivita, vulgární vyjadřování, slovní napadání, či snaha
vyčlenit žáka z kolektivu. S těmito negativními projevy chování seznamujeme i zákonné
zástupce a apelujeme na důležitost spolupráce rodiny a školy v této oblasti. V rámci
jednotlivých tříd žáci vytvářejí třídní pravidla, diskutují v různých předmětech o těchto
negativních projevech chování, snaží se hledat důvody a způsoby řešení agresivity a
vulgárního vyjadřování. Žáci i jejich zákonní zástupci jsou seznámeni se školním řádem a
MPP, kde je tato problematika řešena.
Také vandalismus a krádeže se ve škole občas objevují, ale většinou na úrovni
drobných dětských krádeží a zničených věcí. Prohřešky musí viníci, pokud jsou zjištěni,
okamžitě napravit. V druhém pololetí letošního školního roku se ovšem krádeže objevili ve
větší míře. Žáci a jejich zákonní zástupci byli znovu upozorněni na zásady chování, které by
měly krádežím zamezit – nenechávat cenné věci a obnosy peněz v šatně, využívat možnosti
úschovy ve sborovně, při odchodu do jiných učeben zavírat třídy, atd.. Se zřizovatelem byla
také prodiskutována možnost případného zavedení kamerového systému v některých
prostorách školy.
Přes občasná úskalí, která každý školní rok přináší, je předností naší školy příjemné
klima a pracovní atmosféra, upravené prostředí a dobré vztahy mezi učiteli a žáky.
Během školního roku se uskutečnily další akce: vycházky do přírody – pěší i na
kolech, sportovní – školní turnaj v kopané a ve stolním tenisu, školní atletická olympiáda a
turnaj v pexesu, kulturní akce – návštěva kina a divadla v Příbrami, divadla v Praze,

Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem, kulturních památek, knihovny aj.
Uskutečnily se odpolední a víkendové akce – Drakiáda na Hůrce, Halloweenská diskotéka,
Maškarní rej, Noc s Andersenem, Pasování předškoláků na školáky a prvňáků na čtenáře,
slavnostní rozloučení s deváťáky na OÚ. Víkendové a prázdninové pobyty (Víkendový pobyt
v Čimelicích, zimní pobyt na horách, letní dětský tábor na Loužku aj) s volnočasovým
klubem Třemšín, jejichž cílem je vytvářet mezi žáky vztahy, které by minimalizovaly riziko
šikany a dalších negativních společenských jevů.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP samo úzce souvisí s úrovní výchovně vzdělávacího procesu. Ve sledovaném
období se plán DVPP již několikátým rokem zaměřil na akce vztahující se zejména k
uplatňování nových metod a forem práce v návaznosti na ŠVP. Vzhledem k časovým
nárokům a možnosti dopravní obslužnosti jsme využili pouze nabídky Vzdělávacího zařízení
SK v Příbrami. Učitelé mají o účast na akcích DVPP zájem. Bohužel, není možné vyhovět
všem požadavkům – z důvodu nutnosti zajistit výuku (řada z nich se koná v dopoledních
hodinách) a také z důvodu omezených finančních prostředků. Problémem se stává i odvolání
akcí DVPP z důvodu malého počtu přihlášených. Dalším problémem je málo akcí DVPP pro
zeměpis, dějepis, přírodopis a tělesnou výchovu.
Učitelé školy se tedy zúčastnili následujících akcí DVPP:
Školská legislativa
Pracovně-právní vztahy ve školství
Interaktivní tabule – Smart Notebook
Zdravotník – doškolovací kurz
Školská legislativa – aktuální změny
Podporujeme přírod. gramotnost žáků
Kreativní témata ve Vv
Hra jako vstup do života
Předání, převzetí školy
Konkurzní řízení

Mgr.Edith
Ing. Petra
8 pedagogů školy
Mgr. Alena
Pavla
Mgr.Lenka
Mgr.Lenka
Zdeňka
Mgr. Edith
Mgr, Ivana

Křečková
Danielová
Weinfurterová
Sloupová - MŠ
Šulcová
Šulcová
Kubíková – MŠ
Křečková
Juračková

Vedle těchto vzdělávacích akcí se učitelé vzdělávají prostřednictvím odborných
časopisů, využívají internetových stránek, vytvářejí krátkodobé projekty, pracovní listy aj.
Získání finančních prostředků z EU z projektu „Peníze školám“ ve výši 699 280,-Kč bylo
vázáno na vytvoření 480 kusů pracovních listů, učebních materiálů a prezentací, s nimiž
budou moci děti pracovat. Učitelé postupně tyto materiály vytvořili. Část výše uvedené
finanční částky byla použita na nákup 14 ks nových PC, druhá část byla v letošním školním
roce využita na nákup dvou interaktivních tabulí s potřebným příslušenstvím.
Vzdělávacích akcí se zúčastnili i provozní pracovníci – kuchařka, vedoucí školní
jídelny a hospodářka školy. Účast na těchto akcích ovšem nebyla hrazena z finančních
prostředků určených pro DVPP.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Díky ochotě a obětavosti většiny učitelů školy se již několik let daří zachovávat
pestrou a bohatou nabídku volnočasových aktivit. Děti měly možnost i ve školním roce
2012/2013 bez úplaty navštěvovat některý ze třinácti nabízených kroužků.
Také volnočasový klub Třemšín, který pracuje při škole již osmým rokem pod
vedením Mgr. A. Weinfurterové, nabídl žákům zajímavé odpolední, víkendové i prázdninové
akce. Během jarních prázdnin byl pro zájemce připraven týdenní pobyt v Jizerských horách.

O hlavních prázdninách se uskutečnil dvanáctidenní prázdninový pobyt na Loužku, do něhož
se přihlásilo 12 dětí. V průběhu škol. roku se konaly dvě víkendové akce pro zájemce v Čimelicích – 22 dětí, Čestlicích – 35 dětí aj.
Již desátým rokem pracují přímo na škole tři obory ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod
Třemšínem: obor hudební, výtvarný a dramatický. V hodnoceném školním roce je
navštěvovalo celkem 39 žáků školy.
O stále se zvyšující úrovni svědčí výkony dětí na předvánočním a závěrečném vystoupení.
Obě vystoupení se konala v KD Hvožďany, což ještě umocnilo jejich slavnostní atmosféru.
Přehled zájmových kroužků 2012/2013:
Název kroužku

Vedoucí kroužku

Pěvecký kroužek - pěvecký sbor Rolnička

Mgr. L. Burdová, Mgr. P. Citerbartová

Stolní hry

Mgr. L. Šulcová

Dovedné ruce I

Mgr. I. Juračková

Dovedné ruce II

Mgr. I. Juračková

Kroužek kopané pro žáky MŠ

Mgr. M. Voříšek

Turistický kroužek

Mgr. I. Juračková, Mgr. L. Fialová

Sportovní hry

Mgr. L. Burdová

Kroužek anglického jazyka pro žáky MŠ

PhDr. D. Voříšková

Kroužek anglického jazyka pro 1. ročník

PhDr. D. Voříšková

Kroužek anglického jazyka pro 2. ročník

PhDr. D. Voříšková

Náprava SPU I. skupina

Mgr. L. Burdová

Náprava SPU II. skupina

Mgr. L. Burdová

Čtenářská dílna

Mgr. L. Fialová

Velká nabídka volnočasových aktivit dokazuje, že máme snahu nabídnout dětem
činnosti, které by je zaujaly a smysluplně naplnily jejich volný čas. Na škole působí také Klub
mladého čtenáře s 80 členy a Klub mladého diváka s 8 členy.
Zájmovou činnost dětí považujeme za nejdůležitější oblast i v rámci prevence před
negativními společenskými jevy, šikanou - byť MŠMT na podporu těchto aktivit již několik
let neuvolňuje žádné finanční prostředky.
Navíc děti využijí dovednosti, schopnosti a znalosti získané i v rámci těchto aktivit
nejen ve svém životě, ale zúročí je i v rámci akcí školy pořádaných pro veřejnost.
V uplynulém školním roce měly řadu možností je prezentovat:
- soutěž o posvícenskou placku
- adventní koncert
- vánoční koncert
- vánoční jarmark
- soutěž o nejkrásnější vánoční třídu
- velikonoční dílny
- velikonoční koncert v kostele
- žákovské koncerty
- divadelní vystoupení žáků ZŠ v MŠ
Tradiční součástí školního roku je i účast žáků na různých soutěžích a olympiádách
v rámci školních kol, popř. i kol dalších. V posledních několika letech se zájem účastnit se
těchto aktivit mírně zvyšuje.

Účast žáků v soutěžích:
Soutěž
Olympiáda v Čj 8. a 9. ročník
Olympiáda v Aj 6. a 7. ročník
Olympiáda v Aj 8. a 9. ročník
Chemická olympiáda 8. a 9. ročník
Pythakoriáda 5. ročník
Pythakoriáda 6. ročník
Pythakoriáda 7. ročník
Pythakoriáda 8. ročník
Matem.olympiáda 7. ročník
Matem olympiáda 8. ročník
Matematický klokan 2. – 9. ročník

Školní kolo – počet
žákůí
16
23
16
16
7
12
11
9
2
8
70

Okresní kolo – počet
žáků, umístění
bez postupu
1, 8. - 12. místo
1, 15. místo
bez postupu
1, 74. místo
bez postupu
1, 1. místo
bez postupu
bez postupu
bez postupu
bez postupu

Krajské kolo –počet
žáků, umístění

Škola se také již tradičně zúčastnila soutěže ve sběru starého papíru. Získané finanční
prostředky jsou prostřednictvím SRPD při škole využívány především k úhradě dopravy žáků,
popř. na vstupné některých akcí a odměny pro žáky při pořádaných soutěžích.
Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
V tomto školním roce nebyla na škole pracovníky ČŠI provedena inspekce.
Ostatní provedené kontroly
Dne 1. 10. 2012 byla provedena Ing. Janem Svobodou, auditorem společnosti AUDIT
OBCE, s.r.o., nezávislá kontrola hospodaření. V závěru protokolu o provedené kontrole
nebyla uložena žádná opatření. Účetnictví školy je správné a průkazné, v hospodaření nebyly
zjištěny nedostatky.
Dne 25. 6. 2013 byla provedena na OSSZ Příbram kontrola plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V závěru protokolu o provedené
kontrole nebyla uložena žádná opatření.
Závěr
Výroční zpráva byla zpracována dle §10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 7
vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.
(Výroční zpráva se týká základní školy. Mateřská škola nemá ze zákona povinnost výroční
zprávu zpracovávat.)
Současně jsem se pokusila na základě uvedených faktů ukázat život školy v průběhu
školního roku 2012/2013 s jejími dílčími úspěchy i problémy.

Ve Hvožďanech dne 15. 10. 2013
Vyjádření školské rady:

Mgr. Ivana Juračková
ředitelka školy

