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1. Základní charakteristika školy
1.1 Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram

Adresa školy:

262 44 Hvožďany čp. 2

IČO:

750 33 275

Právní forma:

příspěvková organizace

Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Juračková

Kontakt:

tel.: 318 696 218
e-mail: zsmshvozdany@volny.cz
www.zsmshvozdany.cz

Zástupci pověření řízením dílčích úseků v omezeném rozsahu:
Pavla Sloupová
Mgr. Alena Weinfurterová
Renáta Kovaříková
Zřizovatel školy:

mateřská škola
základní škola (pouze
v době nepřítomnosti
ředitelky školy)
školní jídelna

Obec Hvožďany
262 44 Hvožďany 80
zastoupený starostkou obce: Markétou Balkovou

1.2 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. Škola poskytuje předškolní,
základní a zájmové vzdělávání a školní stravování.
Základní škola Hvožďany byla v tomto školním roce organizovaná jako sedmitřídní
s devíti postupnými ročníky. Škola se musí dlouhodobě 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 také děti ze spádových obcí:
Starý Smolivec (Plzeňský kraj) a Březí, Tisov (Jihočeský kraj). Ve školním roce 2013/2014
na žádost rodičů také 5 žáků z Březnice a 2 žáci z Volenic.
Škola je dostupná autobusovou dopravou ve směru Rožmitál – 11 km, Blatná – 16 km,
Březnice – 13 km.
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.
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1.3 Součásti školy zařazené do sítě škol a školských zařízení
IZO
114 001 421
114 000 301
114 001 430
114 000 310

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna

Kapacita
150 žáků
27 dětí
25 žáků
140 jídel

1.4 Počty žáků školy a jejích součástí
Ve školním roce 2013/2014 základní školu navštěvovalo od září 78 žáků. V průběhu
prvního pololetí se jedna žákyně odstěhovala a jeden žák nastoupil, během druhého pololetí
nastoupily dvě nové žákyně a tři noví žáci, dvě žákyně se odstěhovaly. Na konci školního
roku školu navštěvovalo 81 žáků.
Přehled žáků podle bydliště:
36 žáků (33)
5 žáků
2 žáci
10 žáků
1 žák
13 žáků (17)
5 žáků
4 žáci (5)
2 žáci
0 žáků (1)

Hvožďany
Leletice
Vacíkov
Roželov
Pozdyně
Starý Smolivec
Březí
Březnice
Volenice
Hlubyně

Průměrný počet žáků na třídu byl 11,14 - z toho na 1. stupni 13 a na 2. stupni 9,75
žáků na třídu.
Také v tomto školním roce pracovalo jedno oddělení školní družiny v počtu 25 žáků a
jedno oddělení mateřské školy v počtu 27 dětí.
V souvislosti s nízkým počtem žáků povolil zřizovatel výjimku z počtu žáků na školní
rok 2013/2014, ten klesl pod zákonem stanovenou hranici a škola byla organizovaná jako
sedmitřídní. Na 1. stupni školy došlo ke spojení 2. a 3. ročníku a 4. a 5. ročníku.

1.5 Školská rada
Školská rada má 9 členů. Tři členy jmenuje zřizovatel, tři členy volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období trvá vždy tři
roky.
Školská rada:
zástupci zřizovatele:
zástupci zák. zástupců:
zástupci školy:

předseda: Mgr. Alena Weinfurterová
Stanislav Kramosil, Milan Jaroš, Ing. Jiří Matějka
Kamila Dammerová, Erika Škrýbová, Pavla Maršíková
Mgr. Lenka Fialová, Mgr. Alena Weinfurterová,
Mgr. Marcel Voříšek
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1.6 Materiálně technické zajištění školy
Budova základní školy, k níž je připojena tělocvična, se nachází ve středu obce.
V sousedství základní školy stojí budova mateřské školy, kde je také školní družina a školní
jídelna. Kolem obou budov je prostor se zelení. Vedle tělocvičny bylo vybudováno dětské
hřiště, které může využívat MŠ, ŠD a žáci 1. stupně základní školy. Na zahradě MŠ bylo
v závěru letošního školního roku vybudováno nové dětské hřiště, které mohou využívat děti
z mateřské školy, školní družina a také žáci 1. stupně při hodinách Tv. 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.
V průběhu měsíce září probíhaly dokončovací práce projektu „Snížení energetické
náročnosti areálu ZŠ a MŠ Hvožďany“ a protiradonových opatření, zejména položení dlažby
v přízemí budovy základní školy, položení lina ve třídách 1. stupně, výmalba těchto prostor a
dokončení zateplení a fasády na budově mateřské školy. 25. září proběhlo úspěšné zkušební
spuštění nového otopného systému. Byla provedena kontrolní měření radonu, která dopadla
velmi dobře a prokázala, že provedená opatření byla účinná.
Během školního roku byla postupně vyměněna světla v učebnách 2. stupně, v srpnu v
učebně výtvarné výchovy, v šatně základní školy a v chodbě tělocvičny. Během letních
prázdnin byla položena nová lina v šatně ZŠ a na chodbách a v šatnách MŠ a ŠD, některé
prostory v obou školních budovách byly nově vymalovány. Učebny na 1. stupni základní
školy byly vybaveny novým nábytkem. Velkou změnu zaznamenala sborovna školy, která
byla celkově zrekonstruovaná a dostala tak úplně novou podobu.
Základní škola má k dispozici 7 kmenových tříd, 1 počítačovou učebnu s interaktivní
tabulí, dataprojektorem a přehrávačem VHS a DVD, 1 učebnu přírodních věd s interaktivní
tabulí a 4 PC s přístupem na internet, odbornou učebnu výtvarné výchovy, školní dílnu, školní
kuchyňku a tělocvičnu. V rámci kmenových tříd je vybavena učebna hudební výchovy, školní
družiny a žákovská knihovna, kde je k dispozici také televize a přístup na internet. K dispozici
je učitelům i žákům v hodinách také videokamera a fotoaparát.
Učebnice i učební pomůcky spolu s výukovými programy jsou průběžně doplňovány
podle potřeb a požadavků učitelů tak, jak to dovolují finanční možnosti školy. V letošním
školním roce byly zakoupeny cizojazyčné slovníky, náměty na různé projekty, nástěnné
obrazy na ruský jazyk, výchovu k občanství a ke zdraví, na zeměpis, výukové programy
zaměřené na matematiku, hudební výchovu, čtení s porozuměním a na nápravu dyslexie. Byly
zakoupeny drobné pomůcky na tělesnou výchovu.
Každý den ráno a po první vyučovací hodině si mohou žáci školy zakoupit mléčné
výrobky v rámci projektu Mléko do škol, o velké přestávce potom čerstvé pečivo, které
zajišťuje místní obchod s potravinami. Žáci 1. stupně dostávají dotované ovoce a zeleninu
v rámci programu Ovoce do škol.

2. Vzdělávací program školy
Výuka probíhá ve všech ročnících základní školy podle školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání ŠVP ZV „Škola pro život“ - č. j. ZŠMŠ-66/2013, platného od
1. 9. 2013 - kód oboru 79 – 01 – C/01 Základní škola.

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.
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3. Přehled o pracovnících školy
3.1 Pedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení

Titul

Pracovní zařazení

Aprobace

Ivana Juračková
Pavla Sloupová

Mgr.

ředitelka
zástupce ŘŠ pro MŠ

Alena Weinfurterová

Mgr.

učitelka,

1. stupeň
učitelství
na MŠ
M, Zpv

Pracovní
úvazek
1
1
1

zástupce ředitelky školy
v době její nepřítomnosti

Leona Burdová
Lenka Šulcová
Daniela Voříšková

Mgr.
Mgr.
PhDr.

učitelka
učitelka
učitelka,
výchovný poradce

Lenka Fialová
Marcel Voříšek

Mgr.
Mgr.

učitelka
učitel

Libuše Vinšová
Petra Danielová

Mgr.
Ing.

učitelka
učitelka,

Petra Citerbartová
Eva Šindelářová

Mgr.

správce inf. technologií

doplňkové pedag.
studium

učitelka
vychovatelka

1. stupeň
učitelství
na MŠ
učitelství
na MŠ

učitelka

Zdena Kubíková

1. stupeň
1. stupeň
speciální ped.,
psychologie
ped. a školní
Čj, Ov
Tv pro zdrav.
postižené
Čj, Ov
ekonom zem.,

1
1
1

1
1
1
0,59
0,1362
0,689
1

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. Složení pedagogického sboru je věkově vyvážené.
Odbornou kvalifikaci nesplňují dva pedagogičtí pracovníci. Oba zahájí na podzim
roku 2014 studium, kterým si potřebnou kvalifikaci doplní.

3.2 Nepedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení
Petra Danielová
Renata Kovaříková
Petra Tesková
Jana Studničková
Jitka Karlíková
Věra Zapletalová

Titul
Ing.

Pracovní zařazení
účetní
vedoucí ŠJ
pomocná kuchařka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
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Úvazek
0,5
0,5
0,563
1
1
0,75
0,5

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Název akce

Místo konání

Software Bakaláři – evidence školní matriky a předávání ZŠ Hvožďany
dat
Datakabinet
ZS Hvožďany

Počet
účastníků
8
9

Výroční zpráva

Příbram

1

Hospitační činnost ve škole

Příbram

1

Spisová služba ve škole

Praha

1

Podpora matematické gramotnosti

Příbram

2

Umění a kultura

Příbram

1

Ekoučitel

Brno

1

Kreativní techniky

Příbram

1

Evaluace v environmentální výchově

Příbram

1

Využití informačních technologií ve výuce Ma

Plzeň

1

Motivace ve školním prostředí – základní předpoklad Jince
efektivního vyučování
Problémové situace ve školním prostředí
Jince

11
11

Účast pedagogů na dalším vzdělávání podporujeme i přes omezené finanční
prostředky. Pedagogičtí pracovníci si vybírají z nabídky školení a vedení školy koriguje počty
a zaměření, aby školení korespondovala s potřebami školy. Po absolvování školení předávají
učitelé kolegům získané informace na poradách a schůzkách metodických sdružení. Většina
učitelů má o účast na akcích DVPP zájem a téměř všechna absolvovaná školení hodnotí
kladně.
Školení navštěvujeme především v Příbrami, Praze a nově také v Plzni. Koncem
školního roku se vypravili všichni pedagogičtí pracovníci školy na výjezdní školení do Jinců,
kde jsme strávili dva příjemné dny a absolvovali přednášky v rámci projektu Učitel 21. století.
Vedle těchto vzdělávacích akcí se učitelé vzdělávají prostřednictvím odborných
časopisů, které pravidelně odebíráme, využívají internetových stránek, vytvářejí krátkodobé
projekty, pracovní listy aj.
Vzdělávacích akcí se zúčastnili i provozní pracovníci – kuchařka, vedoucí školní
jídelny a účetní školy. Účast na těchto akcích ovšem nebyla hrazena z finančních prostředků
určených pro DVPP.
Škola se žádnou akcí nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a výsledky přijímacího řízení
5.1 Zápis k povinné školní docházce
Zápis dětí do 1. třídy je prvním krokem k zahájení povinné školní docházky a je
významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé rodiny. Na naší škole se uskutečnil
v pátek 24. ledna 2014 v učebně 1. ročníku a školní družiny.
Každoročně se na přípravě zápisu podílejí učitelky obou škol a žáci základní školy,
kteří předškoláky provázejí pohádkovým zápisem. Ten letošní byl motivovaný příběhem
O včelce Máje. Děti, které přišly k zápisu, vyslechly od rodičů příběh, poté se jich ujaly
včeličky, které dětem pomohly vejít do pohádky a vybrat si košíček na kytičky. Ty děti
sbíraly za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích. Vyprávěly si s paní učitelkou, která
nenásilnou formou zjišťovala správnou výslovnost, slovní zásobu a komunikativní
dovednosti. Na dalších stanovištích jsme zjišťovali znalost barev, geometrických tvarů,
matematickou představivost. Děti zpívaly, malovaly a také předvedly své pohybové
dovednosti.
Na závěr dostal každý za splnění úkolů pamětní list, drobné odměny a sladkost.
Zapsaní do
1. třídy

Žádosti o odklad

Počet odkladů

Nastoupili do 1. třídy
2014/2015

16

1

1

15

5.2 Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 9 žáků deváté třídy,
jeden žák osmé třídy a jeden žák sedmé třídy. Sedm žáků poslalo přihlášku ke studiu na
střední škole a dva žáci se rozhodli pro tříletý učební obor. Všichni žáci byli na vybrané školy
přijati.
Školy a obory, které si žáci vybrali:
Studijní obory s maturitou
VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice
OA a VOŠ Příbram
VOŠ a SOŠ lesnická B. Schwarzenberga Písek
SRŠ a VOŠ Vodňany
OA, SPgŠ Beroun
G.A.P. education, střední škola, s.r.o.
SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram

- předškolní a mim. pedagogika
- obchodní akademie
- lesní mechanizátor
- chov ryb
- předškolní a mim. pedagogika
- grafický design
- zdravotnický asistent

1
1
1
1
1
1
1

- prodavač
- opravář zem. strojů

1
1

Učební obory
SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň
SOU Blatná
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6. Údaje o výsledcích výchovy a 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.
Ve výuce využívali učitelé 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.
Prospěch ve školním roce 2013/2014:
Prospěch a chování za I. pololetí:
Stupeň školy

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s
vyznamenáním

Neprospělo

Výchovná
opatření

1. stupeň

40

97,5 %

26 žáků

1

1x napomenutí TU
1x důtka TU
1x důtka ŘŠ

2. stupeň

38

97,4 %

10 žáků

1

3x napomenutí TU
3x důtka TU
1x důtka ŘŠ
1x 2. stupeň
chování

Prospěch a chování za II. pololetí:
Stupeň školy

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s
vyznamenáním

Neprospělo

Výchovná
opatření

1. stupeň

42

92,9 %

28 žáků

3

4x napomenutí TU

2. stupeň

39

97,4 %

11 žáků

1

3x napomenutí TU
5x důtka TU
2x důtka ŘŠ
5x pochvala TU

Žákům, učitelům i rodičům opakovaně již po několik let podávají obraz o úrovni
výsledků práce ve škole výsledky testování žáků v testech SCIO, včetně velmi přehledně
zpracovaných výsledků pro jednotlivé žáky i jejich rodiče. Výsledky srovnávacích testů
odpovídají ve většině případů výsledkům, kterých žáci dosahují v hodinách a taktéž
odpovídají dosažené klasifikaci v těchto předmětech.
V 6. ročníku výsledky testů odpovídají úrovni studijních předpokladů žáků, studijní
potenciál je využíván optimálně. Přesto dosáhli žáci podprůměrných výsledků v českém
jazyce a v matematice. Žáci 9. ročníku dosáhli lepšího průměru v anglickém jazyce a průměru
v českém jazyce a v matematice. Studijní potenciál je využíván v anglickém jazyce optimálně,
v českém jazyce a v matematice jsou však výsledky na nižší úrovni, než jaká odpovídá
studijním předpokladům, žáci tzv. pracují pod svoje možnosti.
Testování žáků v testech SCIO budeme využívat 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.
Dalším zdrojem výsledků úrovně vzdělávání je účast v soutěžích a olympiádách a také
výsledky přijímacího řízení na střední školy a dobré uplatnění našich žáků na těchto školách.
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7. Výchovné poradenství
Výchovným poradenstvím byla pověřena p. učitelka Daniela Voříšková. Výchovné
poradenství se ve školním roce 2013/2014 řídilo plánem práce zaměřeným zejména na tyto
hlavní oblasti:
 evidence žáků s vývojovými poruchami
 koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných
vývojových poruch u žáků
 tvorba IVP a metodické vedení učitelů při jeho přípravě
 spolupráce s třídními učiteli, zejména s třídní učitelkou vycházejících žáků
 směrování profesní orientace žáků
 poradenská činnost pro žáky i rodiče
 kontakt s PPP a SVP
Při výchově a vzdělávání se snažíme o vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Dvěma 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 vyšetřením z PPP nebo se
vzdělávacími obtížemi, měli možnost navštěvovat jednu ze dvou skupin, kde se věnovali
jejich nápravě - pod vedením Mgr. Leony Burdové a PhDr. Daniely Voříškové.
Třídní učitelé i ostatní vyučující mají k dispozici odborné časopisy a literaturu
v učitelské knihovně, mohou využít konzultace s PPP v Příbrami nebo se mohou zúčastňovat
školení zaměřených na problematiku výuky žáků se specifickými poruchami učení. Klademe
důraz na spolupráci rodiny se školou, na pravidelnou domácí přípravu do školy a včasné
řešení vzniklých problémů.
Zároveň se snažíme o podporu talentovaných žáků. Vyučující jednotlivých předmětů
se snaží tyto žáky vytipovat a jejich nadání rozvíjet. Nadaní žáci se pod odborným vedením
zúčastňují různých soutěží, pomáhají při přípravě různých prezentací a projektů školy, svůj
talent mohou rozvíjet v zájmových kroužcích.

8. Primární prevence
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 negativním jevům chování. Učitelé se účastní odborných seminářů,
kurzů a akcí DVPP. Kladný vliv má určitě i školní parlament – volby, pyžamový den, hledání
nového pána pro pejska, vybavení školy. Snažíme se jakékoliv náznaky problémů okamžitě
podchytit.
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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 ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, na škole působí
volnočasový klub Třemšín, je využívána knihovna, internet, počítače. Motivací je i sběr
starého papíru, elektroodpadu, baterií, léčivých bylin, hliníku, ekologické akce v rámci
Recyklohraní.
Preventivní práci doplňují různé projekty – Den jazyků, Vánoční jarmark, Velikonoční
dílny, Den Země aj., které vedle vědomostí rozvíjejí jednotlivé kompetence a dávají žákům
možnost seberealizace, jednorázové akce a besedy se zajímavými lidmi, odborníky z různých
oblastí – beseda s vojenskou policií a účastníky vojenských zahraničních misí, návštěva
Domu s chráněnými byty ve Hvožďanech – ty jsou nejen zpestřením výuky pro žáky, ale také
velmi dobrou zpětnou vazbou - v letošním školním roce jsme poprvé připravili pro obyvatele
chráněných bytů také dvě kulturní vystoupení.
Probíhají besedy s příslušníky Policie ČR a se zástupci obce. V hodinách jednotlivých
předmětů v návaznosti na učební plány 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, snažíme se společně 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,
napravit. Žáci a jejich zákonní zástupci byli opakovaně 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..
V rámci prevence negativních projevů chování jsme v letošním roce využili motivační
program na prevenci patologických jevů – pro 1. stupeň Vítej na palubě a pro 2. stupeň
Rozum v. z.. Programy byly zaměřeny na základní slušnost, svět techniky, počítače, mobily,
sociální sítě, postoje ke kouření a alkoholu. Skeče a hudební scénky, dobrá nálada a pozitivní
vnímání prolínalo celými pořady. Žáci 1. stupně zhlédli představení O Karkulce a Smolíčkovi,
které dětem připomnělo zásady chování ve styku s cizími lidmi. Žáci 2. stupně navštívili
volnočasový klub Bedna v Příbrami. Zde mohou školáci trávit svůj volný čas, ale také najít
radu, pomoc
a podporu, pokud ji potřebují. Pracovníky Bedny lze také kontaktovat přes
e-mail či facebook.
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, školní atletická olympiáda a turnaj ve florbale,
kulturní akce – návštěva kina a divadla v Příbrami, Podbrdského muzea v Rožmitále pod
Třemšínem, kulturních památek, knihovny aj. Uskutečnily se odpolední a víkendové akce –
Drakiáda na Hůrce, Halloweenská noc, 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,
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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.

9. Environmentální výchova
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. Nejvýznamnějšími akcemi byly návštěvy větrné elektrárny
v Dožicích, celodenní pobyt a nocování na Třemšíně, Den Země, při kterém žáci věnovali
pozornost životnímu prostředí v nejbližším okolí a jeho úklidu, exkurze a výlet na Šumavě.
Tradičně probíhal ve spolupráci s obcí 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 a od letošního školního roku také na různé druhy umělohmotných víček, která
sbíráme pro Johanku na podporu její terapie. Škola se zaměřila na třídění odpadu ve
spolupráci s firmou Ekolamp a ECOKOM. Žáci školy se úspěšně zapojili do soutěže
Recyklohraní, ve které se umístili na 8. místě. V letošním školním roce sebrali 532 kg
elektrozařízení, 132 kg baterií, 19 ks tonerů, 21 mobilů. Ve sběhu hliníku se žáci školy
umístili na 5. místě mezi zúčastněnými školami – se 4,91 kg na jednoho žáka. Škole byl
udělen Zelený certifikát za aktivní podporu recyklace elektrozařízení a použitých baterií.
Všechny výše jmenované akce jsou praktickou součástí plánu environmentální výchovy na
naší škole.
Environmentální výchově a třídění odpadů se iniciativně a velmi svědomitě věnuje
Mgr. Alena Weinfurterová. Ta v letošním roce získala v rámci Recyklohraní Certifikát
EKOUČITEL roku 2013/2014 za mimořádnou aktivitu v oblasti ekologického vzdělávání,
výchovy a osvěty.

10. Úspěchy žáků školy
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 olympiádách:
Soutěž
Přírodovědný klokan 8. a 9.
ročník
Olympiáda v Čj 8. a 9. ročník
Olympiáda v Aj 6. a 7. ročník
Olympiáda v Aj 8. a 9. ročník
Chemická olympiáda 9. ročník
Matematická olympiáda 5. ročník
Matematická olympiáda 8. ročník
Matematická olympiáda 9. ročník
Pythagoriáda 5. ročník
Pythagoriáda 6. ročník

Školní kolo – počet
žáků

Okresní kolo – počet
žáků, umístění

19

5. místo – T. Fiala

10
15
16
6
6
4
8
7
12

15. a 17. místo
9. místo
9. místo
10., 17. a 23. místo
bez postupu
bez postupu
bez postupu
bez postupu
bez postupu
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Krajské kolo –
počet žáků,
umístění

Pythagoriáda 7. ročník
Pythagoriáda 8. ročník
Matematický klokan 2. – 9. ročník

10
9
70

bez postupu
bez postupu
bez postupu

Účast žáků ve sportovních soutěžích:
Účast ve sportovních soutěžích je pro naši školu hodně obtížná vzhledem k velmi
omezenému počtu žáků ve třídách. V některých kategoriích není ani možný výběr a soutěží
všichni žáci, kteří odpovídají věkem dané kategorii. Přesto jsme se v tomto školním roce
zúčastnili několika sportovních soutěží a turnajů, ve kterých jsme vybojovali dílčí úspěchy.
Ve středu 2. dubna zorganizovala naše škola florbalový turnaj. Bojovat přijela tři
družstva druhého stupně ZŠ Kasejovice. Utkali jsme se ve čtyřech kategoriích – chlapci a
děvčata 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník. Ze šesti zápasů získaly naše výběry čtyři vítězství.

22. dubna proběhl Mc Donald’s cup v Příbrami, kterého se zúčastnili žáci 2. - 3.
ročníku a 4. – 5. ročníku. Naše týmy sehrály čtyři zápasy, z nichž v těžké konkurenci uspěly
vždy v jednom, a získaly tak 4. místa.
V červnu se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku atletické všestrannosti v Příbrami.
Soutěžili ve třech disciplínách – vytrvalost: chlapci 800 m, děvčata 600 m, sprint 60 m,
modifikovaný skok do dálky. Naše družstva dosáhla průměrných výsledků.
V květnu se naši nejlepší atleti 8. a 9. ročníku zúčastnili atletického turnaje
v Rožmitále pod Třemšínem, společně s dalšími šesti školami z okresu. Závodilo se
v klasických disciplínách – vrh koulí, 60 m, skok daleký, vytrvalost. Celkově se naše družstvo
chlapců umístilo na pěkném čtvrtém místě.
V červnu sehráli žáci II. stupně fotbalový zápas se ZŠ Kasejovice v areálu TJ
Kasejovice. Celý den se nesl ve sportovním duchu, jelikož naši žáci společně s učiteli vyrazili
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do Kasejovic na kolech. V rámci zápasu nastoupili také někteří pedagogové obou škol.
Výsledek nebyl až tak podstatný, prioritou byl sportovní zážitek a utužení spolupráce obou
škol.
V samém závěru školního roku proběhla na fotbalovém hřišti sportovní olympiáda
žáků 1. stupně v obratnostně dovednostních soutěžích. Kromě vytrvalosti a skoku do dálky
z místa děti soutěžily v přenášení vody či hodu prázdnou taškou. Úspěch tedy zažili také ti,
kteří nejsou tak rychlí a zdatní sportovci, ale jsou zruční a nápadití.

11. Aktivity a akce školy
11.1 Zájmová činnost a další aktivity školy
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
2013/2014 bez úplaty navštěvovat některý ze dvanácti nabízených kroužků.
Přehled zájmových kroužků 2013/2014:
Název kroužku

Vedoucí kroužku

Pěvecký kroužek - pěvecký sbor Rolnička

Mgr. L. Burdová, Mgr. P. Citerbartová

Stolní hry

Mgr. L. Šulcová

Kroužek kopané pro žáky MŠ a 1. st. ZŠ

Mgr. M. Voříšek

Turistický kroužek

Mgr. I. Juračková, Mgr. L. Fialová

Kroužek ruského jazyka 1. stupeň

Mgr. Libuše Vinšová

Kroužek ruského jazyka 2. stupeň

Mgr. Libuše Vinšová

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

PhDr. Daniela Voříšková

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 15 členy. Zájmovou činnost dětí
považujeme za nejdůležitější oblast i v rámci prevence před negativními společenskými jevy,
šikanou.
Také volnočasový klub Třemšín, který pracuje při škole již jedenáctým 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 jedenáctidenní prázdninový pobyt na Loužku. V
průběhu školního roku se pro zájemce konaly dvě víkendové akce v Čimelicích.
Již jedenáctým 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 37 žáků školy. O stále se zvyšující úrovni svědčí výkony dětí na
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předvánočním a závěrečném vystoupení. Obě vystoupení se konala v KD Hvožďany, což
ještě umocnilo jejich slavnostní atmosféru.
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
- Velikonoční koncert v kostele
- Adventní koncert
- Velikonoční dílny
- Vánoční koncert
- Žákovské koncerty
- Vánoční jarmark
- Divadelní vystoupení žáků ZŠ a MŠ
- Soutěž o nejkrásnější vánoční třídu

11.2 Akce v průběhu roku
Žáci jednotlivých ročníků se v průběhu školního roku účastnili v návaznosti na učební
plány řady exkurzí, výstav, besed a představení, 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.
Září
 Návštěva Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem: Interaktivní
výstava hraček a loutek – 1. stupeň, Interaktivní výstava historie regionu – 2.
stupeň
 Návštěva SOŠ a VOŠ Březnice: prohlídka s pestrým programem, 8. a 9. ročník
 Divadelní představení O dvanácti měsíčkách, MŠ a 1. ročník
 Podzimní cvičení v přírodě – turistika a cyklistika po Hvožďansku, zaměřená
na přírodu a zajímavá místa
 Historická hra Středověk za Lucemburků, MŠ a ZŠ
Říjen
 Ukládání časové schránky, 5. – 9. ročník
 Beseda ke Dni jazyků: cestování po Japonsku, ZŠ
 Výstava na březnickém zámku: František Josef I., 8. a 9. ročník
 Beseda se starostkou obce, 4. a 5. ročník
 Soutěž o nej… posvícenskou placku, ZŠ
 KMD: Dědeček automobil, 7. – 9. ročník
 Hallowenská noc
Listopad
 Přednáška na téma Brdské pověsti, ZŠ
 Představení Madagaskar v příbramském kině – v rámci vzdělávacího projektu
Planeta 3000, 2. stupeň
 Den otevřených dveří
 Divadelní představení Strašidelné nádraží, MŠ a 1. ročník
 Muzeum Blatná - přednáška Historie hvožďanského kostela, 8. a 9. ročník
 Zahájení plaveckého výcviku, 1. stupeň
Prosinec
 Mikulášská nadílka, žáci 9. ročníku v MŠ a ZŠ
 DOREMI České Budějovice – hudební pořad plný předvánočního povídání a
vánočních koled, písniček a rolniček, MŠ a 1. stupeň
 Podbrdské muzeum: Interaktivní výstava zvyky adventní doby až do tří králů,
ZŠ
 Přednáška o Skotsku, 2. stupeň
 Beseda se zástupcem SOŠ a SOU Oselce – volba povolání, 8. a 9. ročník
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 Zpívání pěveckého sboru Rolnička pod vánoční stromem na zahájení adventu
 Vánoční vystoupení pěveckého sboru Rolnička v Chráněných bytech
 Vánoční jarmark
 Třídní besídky všech ročníků
Leden
 Lyžařský kurz v Železné Rudě, 7. a 8. ročník
 Beseda na téma třídění odpadů
 Cesta kolem světa – plnění úkolů v rámci Recyklohraní, ZŠ
 Zápis do 1. ročníku
Únor
 Hudební pohádka Zvířátka a loupežníci, MŠ a 1. – 3. ročník
 KMD – Rande s duchem
 Pyžamový den
Březen
 Preventivní program formou pohádky O Karkulce a Smolíčkovi, 1. stupeň
 Motivační program na prevenci patologických jevů Vítej na palubě – 1. stupeň,
Rozum v. z. – 2. stupeň
 Hudební pořad Populární hudba – country, jazz, swing, rock,… MŠ a ZŠ
Duben
 Velikonoční dílny
 Den Země – celosvětová akce, letos jsme se zapojili úklidem obce a okolí školy
 Světový den zdraví – problematika nemocí, které přenášejí klíšťata, ZŠ
 Beseda s ppl. Z. Mikulou, mise v zahraničí, ZŠ
 Mc Donald´s cup v Příbrami, 2. a 3. ročník
 KMD – Prokletí nefritového škorpióna
Květen
 Exkurze do Volnočasového klubu Bedna v Příbrami, 8. a 9. ročník
 Poznávací zájezd do Anglie, 2. stupeň
 Třídenní exkurze a školní výlet na Šumavu, 1. stupeň
 Vystoupení dětí ze školní družiny v Chráněných bytech
 Divadelní představení Bob a Bobek na cestách, divadlo Příbram, MŠ a 1. – 3.
r.
 Dvoudenní projekt Cesta za třemšínským pokladem aneb po stopách pověstí
Bohuslava Fišera
Červen
 Dopravní výchova: přednáška, ZŠ
 Dopravní výchova: návštěva dopravního hřiště v Příbrami, 1. – 5. ročník
 Školní výlety 2. stupně
 Zahájení výstavy 1. světová válka v našem kraji
 Cyklistický výlet do Kasejovic a fotbalový turnaj se ZŠ Kasejovice, 3. – 9.
ročník
 Exkurze na Svatou Horu a do areálu Vojna u Příbrami, 2. stupeň
 Sportovní olympiáda školy, 1. stupeň
 Celodenní projekt Chování za mimořádných událostí, ZŠ
Celoročně: Lekce knihovnicko – bibliografické přípravy (KBP) ve spolupráci
s knihovnou v Rožmitále pod Třemšínem ZŠ
Exkurze v SOU Blatná v rámci projektu Rozvoj technického
vzdělávání v Jihočeském kraji, 8. a 9. ročník
KMD – divadelní představení v Divadle A. Dvořáka v Příbrami,
7. – 9. ročník
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Recyklohraní – programy, soutěže, …
Sportovní a jiné soutěže pro žáky školy
Vycházky a exkurze dle plánů učiva
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
tentokrát proběhl ve spolupráci s hvožďanskými dobrovolnými hasiči a s místními
zdravotními sestrami. Stanoviště – evakuace a evakuační zavazadlo, poplach a chemické
nebezpečí – byla zajištěna učiteli školy.
Také výchově ke zdraví byla věnována pozornost: na 1. stupni v rámci prvouky,
přírodovědy, projektu Zdravé zuby, plaveckého výcviku, podzimního a jarního cvičení v
přírodě. Na 2. stupni potom v rámci výchovy k občanství a ke zdraví, tělesné výchovy, při
lyžařském výcviku, podzimním a jarním cvičení v přírodě, při sportovních turnajích 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 ve spolupráci s AMK Příbram. Nejdříve proběhla teoretická
přednáška ve škole a poté si získané znalosti všichni žáci 1. - 5. ročníku mohli ověřit a
uplatnit je na dopravním hřišti v Příbrami. V závěru pobytu na dopravním hřišti se žáci 3. – 5.
ročníku podrobili testu pro mladé cyklisty. Žáci všech ročníků si dopravní výchovu
každoročně připomínají při cyklistických výletech, procházkách a vycházkách v rámci
jednotlivých předmětů.

11.3 Významné kulturní a společenské akce
1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014

Letošní školní rok byl slavnostně zahájen netradičně až 5. září 2013, vzhledem k
dokončovacím pracím v souvislosti s projektem „Snížení energetické náročnosti v areálu ZŠ a
MŠ Hvožďany“ a protiradonových opatření v budově základní školy.
Před školou se sešli žáci, učitelé, rodiče i příbuzní. Slova se ujala paní starostka, která
představila novou ředitelku školy Mgr. Ivanu Juračkovou. Ta poté popřála všem úspěšný
školní rok a poděkovala paní starostce, obecním pracovníkům, firmám a všem zaměstnancům
školy za obrovský kus obětavé práce při rozsáhlé rekonstrukci obou budov.
Nejdůležitější byl tento den pro našich šest prvňáčků, kteří zahájili povinnou školní
docházku v doprovodu nejstarších spolužáků – žáků 9. ročníku a své třídní učitelky Lenky
Šulcové.
1. 10. Uložení časové schránky
V úterý 1. října 2013 úderem 13. hodiny se v přízemí školy sešli žáci, učitelé, zástupci
OÚ a veřejnost, aby za přítomnosti paní starostky a paní ředitelky byla uložena časová
schránka pro budoucí generace. Paní starostka před zraky diváků do schránky uložila stránku
ze školní matriky z roku 1912, dopis od paní kronikářky, noviny, výkresy žáků, mince, hrnek,
turistické značky, … Schránka byla uložena nedaleko vchodu. Toto místo bylo označeno
kovovým štítkem.
15. – 18. 10. Soutěž o nej… posvícenskou hnětynku
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Již tradičně žáci školy při hodinách výtvarné a pracovní výchovy zdobili posvícenské
hnětynky, aby se mohli zúčastnit soutěže v kategoriích 1. stupeň, 2. stupeň a netradiční
posvícenská hnětynka. Při prohlídce výstavy hnětynek hodnotili žáci 1. stupně hnětynky žáků
2. stupně a naopak. Netradiční hnětynku hodnotili dospěláci.
V pondělí byly vyhlášeny výsledky soutěže, vítězové dostali diplom a drobnou
odměnu.
Vítězové kategorií:
1. stupeň: O. Škrýba - 4. ročník, A. Maršík – 5. ročník
2. stupeň: N. Markovićová – 6. ročník
Netradiční: K. Tůmová – 7. ročník
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31. 10. Hallowenská noc
V podvečer 31. 10. se u školy sešla strašidla, aby si společně užila rejdění a nocování
ve škole. Svou statečnost musela prokázat absolvováním strašidlácké temné stezky, která
vedla na hřbitov. Všechna strašidla úkol zvládla a vysloužila si Hallowenský řád. Po večeři se
všech třicet bubáčků pomalu uložilo ke spánku a usínalo s myšlenkami na nezapomenutelné
zážitky.
Tato akce má u dětí velký úspěch a probíhá ve spolupráci s Obecní knihovnou ve
Hvožďanech a s Kulturní komisí při OZ ve Hvožďanech.

9. 11. Den otevřených dveří
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Školní budovy včetně nové kotelny byly veřejnosti zpřístupněny od 9:00 do 12:30.
Během této doby navštívila školu téměř stovka lidí. Zrekonstruované a zmodernizované
prostory obdivovali a chválili všichni návštěvníci. Ti starší často zavzpomínali na svá školní
léta strávená ve hvožďanské škole a na to, jak se časy i školička mění. Velká návštěvnost a
chvála nás velice mile překvapila.
6. 11. Mikulášská nadílka
Již tradičně žáci devátého ročníku připravují pro děti z mateřské školy a spolužáky z
prvního stupně mikulášskou nadílku. Mikuláš čte z Knihy hříchů a nabádá děti, aby byly
hodné a poslouchaly. Za odrecitovanou básničku nebo odzpívanou písničku obdaruje Mikuláš
se svými pomocníky všechny děti z mateřské školy a žáky základní školy obdaruje sladkou
koledou.

19. 12. Vánoční jarmark
Tradiční školní vánoční jarmark proběhl ve čtvrtek 19. prosince od 16:00 v budově
školy. Akci zahájil svým vystoupením pěvecký sbor Rolnička, následovaly divadelní hry
Vánoční zvyky a Vánoční hra o narození Ježíška. Závěrem vystoupila v tělocvičně děvčata
s moderním tancem.
V průběhu jarmarku byla k dispozici vánoční cukrárna plná sladkostí a dobrot, jarmark
s výrobky žáků školy, koutek s vánočními zvyky a dětský koutek. V průběhu celé akce mohli
návštěvníci zhlédnout promítání filmu Rok ve škole.
Vánoční jarmark je pro nás velkou akcí, kterou chystáme téměř celý podzim. Velkou
odměnou je nám hojná účast a slova chvály.
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22. 12. Vánoční koncert v kostele
Tradiční vystoupení pěveckého sboru Rolnička v čase předvánočním proběhlo v neděli
od 11:00 ve hvožďanském kostele. Pěvecký sbor opět obohatil své vystoupení některými
novými koledami a zážitek umocněný atmosférou hvožďanského kostela byl nádherný.
Myslím si, že nejednomu posluchači vehnal slzy do očí.

4. 4.

Noc s Andersenem

Letos podruhé ve spolupráci s Obecní knihovnou ve Hvožďanech proběhla akce Noc
s Andersenem. Letos se jí zúčastnilo 36 žáků 1. stupně. Vzhledem k datu byla noc
motivovaná Čtyřlístkem. Každý si mohl vybrat, komu propůjčí obličej – Fifince, Mišpulínovi,
Punťovi nebo Bobíkovi. S oblíbenými postavičkami se děti setkali při hrách, kvízech a
různých zajímavých úkolech. Večer zhlédli účastníci film Čtyřlístek ve službách krále a ráno
čekal na nocležníky dokonce dort s těmito oblíbenými postavičkami.
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14. 4. Velikonoční dílny
V pondělí 14. 4. jsme se učili trochu jinak. Žáci se rozdělili do osmi skupin, v rámci
kterých se celé dopoledne zapojovali do různých aktivit souvisejících s velikonočními svátky
– motali jidáše, zdobili linecká vajíčka, zkusili si vajíčkovou pomazánku, pletli velikonoční
pomlázku, vyráběli břečťanové věnce, zápichy z papíru, jarní svícínky a traváčky,
mramorovali vyfouklá vajíčka.
Všechny výrobky a dobroty využili žáci 9. ročníku na prodej při velikonočním
jarmarku, který proběhl druhý den. Všichni utráceli o sto šest a některé zboží, i když
v omezeném množství, mohli deváťáci nabídnout odpoledne rodičům při třídních schůzkách.
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22.5 – 23. 5. Cesta za Třemšínským pokladem aneb putování
po stopách pověstí Bohuslava Fišera
Dvouměsíční projekt, který vznikl za podpory MAS Podbrdko, byl zaměřený na
připomenutí osobnosti Bohuslava Fišera, hvožďanského rodáka, jeho sbírky pověstí a
poznávání přírody a krajiny v okolí tajemného Třemšína. Tento projekt byl završen dvoudenní
akcí – výstava, beseda a vystoupení žáků školy v KD Hvožďany a výstup a nocování na
Třemšíně.
Žáci školy se museli nejdříve v hodinách českého jazyka seznámit s pověstmi B.
Fišera a poté zpracovat zkrácené verze těchto pověstí. V hodinách výtvarné výchovy kreslily
ilustrace k pověstem, které přečetli. Pod vedením učitelů připravovali materiály k výstavě,
včetně fotografií míst, o kterých se v pověstech vypráví. Žáci druhého stupně navíc v rámci
třídy dramatizovali jednu z pověstí - připravovali si masky, kulisy a vše potřebné pro
vystoupení v KD Hvožďany. Zároveň si každá třída pod vedením svých třídních učitelů
chystala soutěžní úkoly motivované svou pověstí. Tyto úkoly byly připraveny pro účastníky
výstupu na Třemšín. Dále jsme tvořili plakáty, pozvánky a zajišťovali další organizační
záležitosti spojené s výstavou v KD, výstupem na Třemšín a nocováním na Třemšíně.
Na čtvrtek 22. května byla pro žáky školy a širokou veřejnost připravena výstava
pověstí Bohuslava Fišera, kterou zahájil Školní pěvecký sbor Rolnička. Pozvání přijali dvě
dcery zesnulého hvožďanského rodáka – Marie Fišerová a Anna Kabíčková, které o tatínkovi
poutavě vyprávěly a přivezly mnoho zajímavých materiálů o jeho životě. Patří jim velké díky,
že se k nám vypravily a podělily se s námi o své vzpomínky. Velmi pěkná byla také divadelní
vystoupení žáků 2. stupně. Někteří si své herecké chvíle opravdu užívali.
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Celý projekt byl završen v pátek 23. května výstupem na Třemšín. Na úvod jsme
vyslechli u hájovny Na Dědku přednášku z lesní pedagogiky od Ing. Tomáše Čabrádka a poté
už jsme vyrazili. Cestou plnily skupinky žáků i z řad veřejnosti různé úkoly motivované
Fišerovými pověstmi. Po výstupu a splnění úkolů čekala na všechny odměna – dřevěná
medaile s připomínkou akce a dobré občerstvení. Závěrem jsme vyslechli poutavou přednášku
Mgr. Vladimíra Červenky o historii kraje pod Třemšínem.
Někteří se po přednášce ubírali k odchodu, ale třicet odvážných žáčků a sedm
dospěláků zůstalo na Třemšíně. Ti se před večerem vypravili na několikakilometrovou túru
třemšínskými lesy, poté opekli špekáčky a uložili se k spánku. Doufali, že se jim bouřka,
která výhrůžně celé odpoledne a večer kroužila nad hlavami, vyhne. Vše dobře dopadlo a 37
statečných se vrátilo v sobotu dopoledne ve zdraví do svých domovů.
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16. 6. – 6. 7. Výstava – 1. světová válka v našem kraji
Dne 16. června byla v přízemí školy zahájena výstava 1. světová válka
v našem kraji. Vznikla ve spolupráci naší školy s Československou obcí legionářskou Příbram
u příležitosti 100. výročí zahájení 1. světové války. Hlavními patrony byli manželé Voříškovi,
učitelé naší školy, kteří s nápadem přišli a také se významně podíleli na jeho realizaci. Sbírali
materiály, sepisovali zajímavé příběhy, mluvili s pamětníky, …
Návštěvnost nebyla příliš velká, ale Ti, kdo přišli, odcházeli spokojeni, často nadšeni a
dojati vzpomínkami.

12. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře
Již čtvrtým rokem proběhlo ve spolupráci s Obecním úřadem a Obecní knihovnou ve
Hvožďanech pasování prvňáčků na čtenáře. Slavnostní ceremoniál probíhal za hojné účasti
rodičů a širokého příbuzenstva. Jako každoročně naše nejmladší žáčky přivítala na svém
dvoře v doprovodu třídní učitelky Abecedy I., knihovnice Knihomily a rytíře Lexikona paní
starostka. Poté, co prvňáčci předvedli své čtenářské schopnosti a složili čtenářský slib, je rytíř
Lexikon pasoval na rytíře řádu čtenářského. Po přípitku si naši malí čtenáři oddechli, že vše
dobře zvládli a se svou Abecedou si užili společné odpoledne a nocování ve škole.
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27. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
V pátek 27. června v devět hodin dopoledne se sešli v zasedací místnosti Obecního
úřadu ve Hvožďanech žáci školy, pedagogové, rodiče a příbuzní, aby byli svědky
slavnostního předání posledního vysvědčení a upomínkových šerp odcházejícím žákům 9.
ročníku. Proslov paní starostky, paní ředitelky a našich deváťáků mnohé dojal.
Závěr patřil přípitku nealkem, focení a předávání květin. Po osobním rozloučení se
všemi kantory vyrazili deváťáci, doufám s optimismem, do další etapy svého života.

27

11.4 Ozdravné a poznávací zájezdy, výcvikové kurzy
Plavecký výcvik žáků 1. – 5. ročníku
V letošním školním roce proběhl plavecký výcvik žáků 1. stupně ve druhém čtvrtletí
školního roku – tedy od konce listopadu do začátku února. Kurzu se zúčastnili žáci 1. – 5.
ročníku. Výuka plavání je součástí tělesné výchovy.
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Lyžařský výcvik
Pětidenní lyžařský výcvik začal 13. ledna 2014, kdy žáci 7. a 8. ročníku společně
s žáky ZŠ v Kasejovicích odjeli do Železné Rudy na Šumavě. Ubytováni byli v menším
penzionu nedaleko sjezdovky. Pro některé to bylo první setkání se sjezdovým lyžováním a
lyžařským vlekem. Sněhové podmínky byly všude okolo velmi špatné, ale naše sjezdovka
byla celý týden bílá, a tak všechny děti zvládly základy lyžování. Nebylo to vůbec lehké!
V prvních dnech se objevily i slzičky a chvíle beznadějného vzteku. Ale vše přebolelo a
všichni účastníci si změřili síly v závěrečném slalomu, odjížděli domů spokojeni s přáním
dalšího lyžařského výcviku v příštím roce.
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Poznávací zájezd do Anglie
Ve spolupráci se Základní školou J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem se ve dnech
28. 4. – 3. 5. zúčastnilo osm žáků 2. stupně naší školy poznávacího zájezdu do Anglie. Zájezd
byl tematicky zaměřený na Londýn a univerzitní města.
Všichni vyrazili v odpoledních hodinách 28. dubna autobusem z Rožmitálu směr
francouzský přístav Calais, odkud se trajektem dopravili do Anglie. Zde byli ubytováni na
předměstí Londýna v hostitelských rodinách. Na následující čtyři dny bylo pro žáky
připraveno několik výletů – do Londýna ( Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský
palác), Oxfordu, nejslavnějšího univerzitního města a slavné koleje Christ Church College
(která mimo jiné sloužila jako kulisa v sérii o Harry Potterovi), Cambridge, Windsor Castle
(jedno ze sídel královské rodiny). Třetí den dopoledne proběhla výuka angličtiny s místním
lektorem.
Večer 2. května se účastníci poznávacího zájezdu museli sbalit, rozloučit s krásnou
Anglií a vypravit se na cestu domů. Všichni se vrátili ve zdraví, plni nezapomenutelných
zážitků.

Třídenní výlet a exkurze 1. stupně na Šumavu
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Ve dnech 28. – 30. května 2014 vyrazili žáci 1. – 6. ročníku se svými učiteli na
třídenní putování po Šumavě. Byli ubytováni v hotelu Kodrea u Nových Hutí.
Počasí našim výletníkům příliš nepřálo - mlha, déšť, vítr, přesto si všichni výlet užili.
V den příjezdu navštívili Infocentrum na Kvildě a poté se prošli krásnou šumavskou přírodou
k Chalupské slati. Druhý den všichni prokázali svou odvahu v Lanovém centru na Zadově.
Ani nepřízeň počasí nikoho neodradila od lezeckých výkonů. Odpolední program
v Archeoparku Prášily nikoho nezklamal – výroba šperků, obilných placek, pátrání po historii
Keltů a způsobu jejich života. Poslední den při zpáteční cestě se naše výprava zastavila na
hradu a zámku Velhartice, kde objevovala historické i přírodní krásy tamní krajiny.
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11.5 Školní parlament
V letošním školním roce proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu.
Volit mohli žáci od pátého ročníku. Každý napsal na lístek dva kandidáty ze své třídy. Po
sečtení hlasů jsme se dozvěděli jména dvou zvolených zástupců z každého ročníku. Ti začali
od října pracovat jako desetičlenný tým s názvem Zlaťáci, pod vedením p. učitelky Libuše
Vinšové. Po celý rok se parlament pravidelně scházel každý čtvrtek a ve spolupráci s vedením
školy plánoval a organizoval různé aktivity.
Žákovský parlament v letošním školním roce uspořádal například tyto akce:
 pyžamový den
 Zachraňme Míšu!
 Světový den zdraví
 velikonoční výzdoba školy
 výměna miniatur ve spolupráci se školní družinou
V průběhu celého školního roku měli slabší žáci možnost využít nabídky doučování
svými kamarády.

11.6 Charitativní činnost
Jako každý rok jsme se také v letošním školním roce zapojili do několika
charitativních akcí. Nejvýznamnější je podpora pro Johanku na speciální léčbu. Johanka
onemocněla v jedenácti letech zánětem míchy a k léčbě potřebuje terapii, která je finančně
nákladná. Podpora na Klim – therapy pro Johanku, která obnáší sběr umělohmotných víček,
se setkala s velkou odezvou a naše škola přispívá nemalým množstvím nasbíraných víček. Za
tuto aktivitu jsme od rodiny obdrželi poděkování.
Podpořili jsme také humanitární hnutí CPK – CHRPA a Fond Sidus. Získali jsme
částku pouze v řádu několika stovek, ale každá pomoc, byť malá, se cení.
Za podporu těchto akcí patří díky všem rodičům a široké veřejnosti.

12. Rozvojové a mezinárodní programy, projekty z cizích zdrojů
V tomto školním roce byla ukončena realizace projektu v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám – Inovace a zkvalitnění výuky.
Projekt začal v září 2011. Zaměřili jsme se na využití informačních a komunikačních
technologií ve výuce, na posílení českého a anglického jazyka, matematiky a přírodních věd.
V rámci projektu učitelé navštívili také akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Za finanční podpory MAS Podbrdsko, v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností,
animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR, byla v květnu 2014 spolupořádána
akce Cesta za třemšínským pokladem aneb po stopách pověstí Bohuslava Fišera.

13. Prezentace školy na veřejnosti
K prezentaci školy na veřejnosti využíváme zejména internetové stránky školy
www.zsmshvozdany.cz, které pravidelně aktualizujeme. Správcem stránek je Mgr. Lenka
Fialová, která spolupracuje s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky a obětavě
doplňuje akce a fotogalerii. Pravidelně přispíváme do Třemšínských listů. Informujeme o
plánovaných akcích, o činnostech, které ve škole proběhly. Občas také spolupracujeme
s redakcí Periskopu a Příbramského deníku, zveme redaktory na větší akce.
Dalším způsobem prezentace jsou akce na veřejnosti a akce pro veřejnost, které
probíhají ve škole. V loňském roce jsme navázali spolupráci s obyvateli Domu s chráněnými
byty a zorganizovali pro ně dvě vystoupení. Nejvýznamnějšími byly Zahájení adventu,
Vánoční jarmark, Vánoční zpívání v kostele, Velikonoční dílny, Pasování předškoláků na
školáky a školáků na čtenáře.

14. Spolupráce s partnery, odborovou organizací
Škola spolupracuje v první řadě se zřizovatelem, tedy s Obcí Hvožďany. Zřizovatel
poskytuje provozní dotaci, která pomáhá překlenout nedostatečné financování ze státního
rozpočtu. Podporuje realizaci všech projektů a akcí školy, vytváří podmínky pro jejich
bezproblémový průběh. Velmi dobrá je spolupráce v oblasti stavebních úprav školních budov,
modernizace vnitřních prostor a terénních úprav venkovních areálů školy. Řadu akcí škola
organizuje ve spolupráci s Kulturní komisí při OÚ a Obecní knihovnou.
Ve škole působí odborová organizace. Předsedkyní je Mgr. Alena Weinfurterová.
Mezi zaměstnavatelem a odbory je sepsána Kolektivní smlouva, Rozpočet finančních
prostředků a Zásady hospodaření s prostředky FKSP. Dle potřeby jsou konzultovány veškeré
vzniklé situace.
Dále škola spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ ve Hvožďanech,
jehož předsedkyní je paní Petra Kmůchová. Sdružení poskytuje finanční prostředky na akce
školy, přispívá na autobusovou dopravu žáků na exkurze a soutěže, na odměny žáků.
Na škole působí pobočka ZUŠ v Rožmitále pod Třemšímem, která nabízí tři obory –
hudební, výtvarný a dramatický. Vedoucí pobočky je pan učitel Vlastimil Král, dále zde
působí učitelé: p. Lukáš Marek, p. Jan Melichar a paní Ivana Procházková.
Pedagogové Základní školy úzce spolupracují s kolegyněmi v Mateřské škole, plánují
a uskutečňují společné akce. Obě školy se také podílejí na přípravě zápisu předškoláků do
školy a pasování předškoláků na školáky.

15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a další kontroly
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole žádná kontrola ČŠI.
Další kontroly:
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 Dne 4. 10. 2013 byla provedena KHS kontrola tělocvičny a jejího zázemí. Kontrolou
nebyly zjištěny hygienické nedostatky.
 Dne 6. 11. 2013 byla provedena VZP ČR kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ke dni
kontroly nebyly zjištěny žádné splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky.
 Dne 30. 5. 2014 byla provedena KHS kontrola školní jídelny a jejího zázemí.
Kontrolou nebyly zjištěny hygienické nedostatky.

16. Údaje o poskytování informací
Ve školním roce 2013/2014 nebyly žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013
Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram hospodařila v roce 2013
jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Hvožďany, která je vlastníkem budov a
poskytuje prostředky na provoz školy. Prostředky na NIV byly v roce 2013 převáděny z KÚ
Středočeského kraje, jedná se o prostředky na mzdy, zákonné odvody a ONIV. Další státní
dotací je OPVK 1. 4. peníze školám EU. Během let 2011 – 2013 byla poskytnuta neinvestiční
dotace ve výši 699 280,- Kč. K 31. 12. 2013 byla dotace vyčerpána na účely dle smlouvy.
Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena v roce 2014, proto vyúčtování dotace bude
k 31. 12. 2014.
Celkové příjmy

7 524 134,- Kč

Dotace ze SR
- platy
- OPPP
- ONIV
- FKSP
- odvody
EU peníze školám
Příjmy od zřizovatele
Vlastní zdroje
- úplata za ŠD a MŠ
- čerpání rezervního fondu

5 104 153,- Kč

Celkové výdaje

7 524 134,- Kč

Dotace ze SR
- platy
- OPPP
- ONIV
- FKSP
- odvody
EU peníze školám
Příjmy od zřizovatele
- provoz a úroky
- převod do rezervního
fondu
Vlastní zdroje

5 104 153,- Kč

z toho:
3 720 267,- Kč
6 734,- Kč
72 769,- Kč
37 202,- Kč
1 267 181,- Kč

317 376,- Kč
1 900 000,- Kč
202 605,- Kč
52 802,- Kč
149 803,- Kč

z toho:
3 720 267,- Kč
6 734,- Kč
72 851,33 Kč
37 202,67 Kč
1 267 098,- Kč

317 376,- Kč
1 900 000,- Kč
1 790 070,33 Kč
109 929, 67 Kč
202 605,- Kč
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- pomůcky a mater. MŠ, ŠD

52 802,- Kč

18 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 a výročních
zpráv, ve znění pozdějších předpisů.
Pokusila jsem se na základě uvedených faktů ukázat život školy v průběhu školního
roku 2013/2014 s jejími dílčími úspěchy i problémy.
Děkuji všem zaměstnancům školy za práci v tomto školním roce, zřizovateli za
vytvoření dobrých podmínek pro činnost školy, rodičům za vstřícnost a ochotu při řešení
každodenních radostí i starostí při výchově a vzdělávání jejich dětí a v neposlední řadě všem
organizacím a osobám, které naši práci podpořili a se školou spolupracovaly.

Ve Hvožďanech dne 14. 10. 2014

Mgr. Ivana Juračková
ředitelka školy

Vyjádření školské rady:
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