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

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram,
příspěvková organizace

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:
Mgr. Alena Weinfurterová
Renata Kovaříková
Zřizovatel školy:

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, příspěvková organizace
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 částí obce (Pozdyně, Leletice, Vacíkov, Roželov),
ale také děti ze spádové obce: Starý Smolivec (Plzeňský kraj), ze sousedních obcí Tisov, Březí
(Jihočeský kraj) a dokonce také ze vzdálenějších obcí: Volenice, Hlubyně, Bezděkov pod
Třemšínem, Věšín, Buková a městeček Březnice, Rožmitál pod Třemšínem.
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 2017/2018 navštěvovalo základní školu od září 95 žáků (92+3).
V průběhu roku se dvě žákyně a jeden žák odstěhovali, jedna žákyně přestoupila z důvodu
dojíždění. Na konci školního roku navštěvovalo školu 91 žáků (88+3).
Přehled žáků podle bydliště:
36 žáků + 3 ciz.
3 žáci
3 žáci
13 žáků
1 žák
9 žáků (8)
6 žáků (4)
3 žáci
6 žáci (5)
4 žáci
1 žák
2 žáci
1 žák
1 žák
1 žák

Hvožďany
Leletice
Vacíkov
Roželov
Pozdyně
Starý Smolivec
Březí
Tisov
Březnice
Volenice
Hlubyně
Rožmitál pod Třemšínem
Bezděkov
Věšín
Buková

Průměrný počet žáků na třídu byl 13,57 - z toho na 1. st. 19 a na 2. st. 9,5 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 2017/2018, 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
V letošním školním roce proběhly volby do Školské rady, která má 9 členů. Tři členy
jmenoval zřizovatel, tři členy zvolili zákonní zástupci nezletilých žáků a tři členy pedagogičtí
pracovníci školy. Funkční období trvá tři roky. Školská rada se schází většinou 2 x ročně.
Školská rada:
zástupci zřizovatele:
zástupci zák. zástupců:

předseda: Mgr. Alena Weinfurterová
Markéta Balková, Milan Jaroš, Jiří Tůma
Radka Pecharová, Pavla Štefanová, Kristýna Turková
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zástupci školy:

Mgr. Alena Weinfurterová, Mgr. Lenka Fialová,
Mgr. Marcel Voříšek

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 zřízeno
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. V hale
před šatnou je skládací ping-pongový stůl, který žáci mohou využívat před vyučováním nebo
při polední přestávce.
Od 25. září 2013, kdy proběhlo úspěšné zkušební spuštění nového otopného systému
v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ a MŠ Hvožďany“, vytápíme obě
budovy čtyřmi tepelnými čerpadly, umístěnými v suterénu MŠ. V létě 2013 probíhala také
protiradonová opatření v budově ZŠ - zejména nové betony v přízemí budovy, včetně tříd,
položení dlažby v přízemí budovy, položení lina ve třídách 1. stupně a v šatně, vymalování
těchto prostor. Byla provedena kontrolní měření radonu, která dopadla velmi dobře a prokázala,
že provedená opatření byla účinná. Dále byla zateplena budově mateřské školy, která dostala
novou krásně barevnou fasádu. V létě 2014 byla postupně vyměněna světla v učebnách
2. stupně, v učebně výtvarné výchovy, v šatně základní školy a v chodbě tělocvičny. 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.
V únoru roku 2015 byl zakoupen z rozpočtu obce konvektomat do školní kuchyně
a během hlavních prázdnin proběhla její kompletní rekonstrukce, která byla rovněž financována
z rozpočtu obce. Dále byly některé učebny 2. stupně vybaveny novým nábytkem a do učebny
hudební výchovy pořízeny nové žaluzie. Na zahradě MŠ přibyl nový stůl s lavičkami.
Během léta 2016 proběhla rozsáhlá oprava střechy na budově ZŠ – kompletní výměna
střešní krytiny nejen na historické budově, ale také na budovách přístaveb, oprava krovu,
osazení čtyř střešních oken, výměna okapových svodů, nové hromosvody, zateplení zadního
schodišťového traktu a výměna obou oken. Pro zkvalitnění bezpečí osobních věcí žáků byly
pořízeny šatní skříňky.
V průběhu hlavních prázdnin 2017 byla kompletně zmodernizována a vybavena bývalá
učebna výtvarné výchovy u tělocvičny, kde byly prostory nově využívány pro 1. ročník, dále
byly zmodernizovány dívčí i chlapecké toalety u tělocvičny.
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 novými notebooky 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 žákovské knihovny, kde máme televizi a přístup na internet.
K dispozici je učitelům i žákům v hodinách také videokamera a fotoaparáty.
Učebnice i učební pomůcky spolu s výukovými programy jsou průběžně doplňovány
podle potřeb a požadavků učitelů tak, jak to dovolují finanční možnosti školy.
Škola je zapojena do dvou celostátních projektů - Mléko do škol a Ovoce do škol.
V rámci těchto projektů si každý den ráno a po první vyučovací hodině mohou žáci školy
zakoupit dotované mléčné výrobky a děti z 1. stupně dostávají 1x týdně dotované ovoce
a zeleninu. O velké přestávce si mohou všichni zakoupit čerstvé pečivo, které zajišťuje místní
obchod s potravinami.
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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.

3. Přehled o pracovnících školy
3.1 Pedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení
Mgr. Ivana Juračková
Mgr. Alena Weinfurterová

Pracovní zařazení
ředitelka školy
učitelka,
zástupce ředitelky školy v době její nepřítomnosti

Mgr. Leona Burdová
Mgr. Lenka Šulcová
PhDr. Daniela Voříšková

učitelka
učitelka
učitelka,
výchovný poradce

Mgr. Lenka Fialová
Ing. Petra Danielová

učitelka
učitelka,
správce inf. technologií

Mgr. Marcel Voříšek
Mgr. Libuše Vinšová
Mgr. et MgA. Josef Pekárek
Eva Šindelářová
Pavla Sloupová
Zdena Kubíková
Bohumila Zajíčková
Ivana Krupičková

učitel
učitelka
učitel
vychovatelka
vedoucí učitelka MŠ
učitelka
zastupující učitelka v ZŠ
zastupující učitelka v MŠ

Personální zajištění výchovně-vzdělávacího procesu je stabilizováno. Pokud ke
změnám v učitelském sboru dochází – je to především z důvodu odchodu do důchodu. Složení
pedagogického sboru je věkově vyvážené.
Odbornou kvalifikaci splňují všichni pedagogičtí pracovníci.

3.2 Nepedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení
Petra Danielová
Kamila Dammerová
Renata Kovaříková
Romana Kučerová
Jana Studničková
Jitka Karlíková
Věra Zapletalová
Gabriela Vondrášková

Pracovní zařazení
účetní
zastupující účetní
vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka
kuchařka
uklízečka
uklízečka, vrátný
uklízečka
zastupující uklízečka
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4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Název akce

Místo konání

Tvorba vnitřních předpisů školy – školní řád, organizační Praha
řád,…
Povinná dokumentace ve školách
Praha

Počet
účastníků
1
1

Příměstské tábory – projekty OPZ

Praha

1

Seminář ČŠI – matematická a přírodovědná gramotnost

Praha

1

EVV - Ekoabeceda

Plzeň

1

Škola s pravidly, limity a rituály

Praha

2

Tvůrčí seminář animovaného filmu

Praha

1

GDPR srozumitelně a prakticky

Plzeň

2

Bakaláři, matrika, citlivé údaje

Praha

1

GDPR – bezpečnost na stránkách školy, e-mailech, Hvožďany
mobilech,…
Nebezpečí ICT
Praha

18

Matrika, výroční zpráva

Praha

1

GDPR

Příbram

1

Základy Hejného metody v předmatematické výchově

Příbram

1

Prevence sociálně patologických jevů - studium k výkonu Praha
specializovaných činností
Studium výchovného poradce
Praha

1

1
1

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, téměř všechna absolvovaná školení hodnotí kladně, ale
dostupnost školení je náročná – Praha nebo Plzeň, výjimečně Příbram. Také v letošním školním
roce jsme zorganizovali pro zaměstnance obou škol školení přímo u nás – v budově ZŠ.
V květnu 2018 dokončil jeden pedagog studium Prevence patologických jevů k výkonu
specializovaných činností.
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 – zejména vedoucí školní jídelny,
dále kuchařka a účetní školy, uklízečky. Účast na těchto akcích ovšem nebyla hrazena z
finančních prostředků určených pro DVPP.
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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 6. dubna 2018 od 14.00 do 16.30 v učebně školní družiny.
Na přípravě zápisu se podílejí učitelky 1. stupně ve spolupráci s ředitelkou školy a žáci
základní školy, kteří předškoláky provázejí pohádkovým zápisem. Ten letošní byl motivovaný
příběhem O pejskovi a kočičce. Děti, které přišly k zápisu, vyslechly od rodičů příběh, poté si
vybraly košíček na kytičky, do kterého sbíraly za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích
kytičky. Děti se při vyprávění pohádky snažily o správnou výslovnost, bohatou slovní zásobu
a dobré komunikativní dovednosti. Na dalších stanovištích děti zpívaly, malovaly, ověřovaly si
znalost barev, geometrických tvarů a svou matematickou představivost.
Na závěr dostal každý za splnění úkolů pamětní list, drobné odměny a zdravou dobrotu.
V náhradním srpnovém termínu proběhlo přijímací řízení ještě u jednoho žáka, který
byl přijat k zahájení povinné školní docházky.

Zapsaní do
1. třídy

Žádosti o odklad

Počet odkladů

Nastoupili do 1. třídy
2018/2019
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2

2
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5.2 Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 7 žáků deváté třídy. Pět
žáci poslali přihlášku ke studiu na střední škole a tři 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
Sportovní gymnázium Plzeň
Gymnázium Příbram
SOŠ Blatná
Trivis Karlovy Vary
Učební obory
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice
SOŠ a SOU Dubno

- gymnázium se sport. přípravou
- gymnázium čtyřleté
- informatika v ekonomice
- veřejnosprávní ochrana

1
1
1
1

- kadeřnice
- instalatér
- elektrikář

1
1
1

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.
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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 2017/2018:
Prospěch a chování za I. pololetí:
Stupeň školy

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Výchovná
opatření

1. stupeň

50
(3 v zahraniční
škole)

39 žáků

11 žáků

0 žáků

2x napomenutí TU
1x důtka TU

78 %

22%

0%

37

14 žáků

23 žáků

1 žák

37,8 %

62,27%

2,7%

2. stupeň

2x napomenutí TU
1x důtka TU
3x důtka ŘŠ

Prospěch a chování za II. pololetí:
Stupeň školy

Počet žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Výchovná
opatření

1. stupeň

50
(3 v zahraniční
škole)

38 žáků

12 žáků

0 žáků

2x napomenutí TU
2x důtka ŘŠ

76 %

24 %

0%

37

16 žáků

19 žáků

2 žáci

43,2 %

51,4%

5,4 %

2. stupeň

13x pochvala TU
5x napomenutí TU
1x důtka TU

Žákům, učitelům i rodičům opakovaně již po několik let podávají obraz o úrovni
výsledků práce ve škole závěry z testů SCIO, včetně velmi přehledně zpracovaných podkladů
pro jednotlivé žáky i jejich rodiče. Vyhodnocení srovnávacích testů odpovídá ve většině
případů úrovni, které žáci dosahují v hodinách a taktéž dosažené klasifikaci v jednotlivých
předmětech.
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.

7. Výchovné poradenství
Výchovným poradenstvím byla pověřena p. učitelka Daniela Voříšková. Výchovné
poradenství se ve školním roce 2017/2018 řídilo plánem práce zaměřeným zejména na tyto
hlavní oblasti:
 evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 koordinace činností vedoucích k odstranění nebo zmírnění diagnostikovaných
vývojových poruch u žáků
 tvorba PLPP, IVP a metodické vedení učitelů při jejich přípravě
 spolupráce s třídními učiteli, zejména s třídní učitelkou vycházejících žáků
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 směrování profesní orientace žáků: prakticky zaměřené návštěvy středních škol,
prezentace středních škol v naší škole, exkurze
 spolupráce s mateřskou školou, příprava zápisu do školy
 poradenská činnost pro žáky i rodiče v rámci školního poradenského pracoviště
 kontakt s PPP a SVP, SPC
 řešení výchovných a vzdělávacích situací s žáky a rodiči
Při výchově a vzdělávání se snažíme o vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě doporučení školských poradenských
pracovišť byly v průběhu roku vytvářeny žákům PLPP a IVP. Všichni tito žáci navštěvovali
buď jednu ze dvou skupin speciálně pedagogické péče nebo individuální pedagogickou
intervenci, kde procvičovaly a kompenzovaly diagnostikované obtíže.
Třídní učitelé i ostatní vyučující mají k dispozici odborné časopisy a literaturu
v učitelské knihovně, mohou využít konzultace s PPP v Příbrami nebo s pracovníky školního
poradenského zařízení, mohou se zúčastňovat školení zaměřených na problematiku výuky žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. 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 preventivního programu, který je spolu s volnočasovými aktivitami důležitou
součástí práce školy. Metodikem prevence je Mgr. Libuše Vinšová.
Plán prevence je zaměřen na tyto oblasti:
a) alkoholismus, kouření a ostatní návykové látky
b) nevhodné vulgární chování žáků, lhaní, krádeže (kriminalita)
c) šikana, kyberšikana, vandalismus a jiné formy násilného chování
d) záškoláctví
e) intolerance, extrémismus, rasismus a negativní působení sekt
f) virtuální drogy – počítač, televize, gambling, aj.
g) netolismus
h) sebepoškozování, poruchy příjmu potravy
i) rizikové sexuální chování
j) domácí násilí, týrání a zneužívání dítěte
k) rizikové chování v dopravě a rizikové sporty

Snažíme se vést žáky ke zdravému životnímu stylu, smysluplnému využití volného času
a rozvíjíme jejich sociální kompetence.
Pedagogové školy v čele s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence
se snaží každodenním působením předcházet negativním jevům chování. Velkým přínosem
v této oblasti je spolupráce se školním parlamentem – vnímání problematiky očima dětí.
Snažíme se jakékoliv náznaky problémů okamžitě podchytit a důsledně řešit – nejen s žáky, ale
také s rodiči. Učitelé se účastní odborných seminářů v rámci akcí DVPP, společně diskutují
o zkušenostech z jednání s žáky a rodiči. Ředitelka školy vede zaměstnance k důsledné prevenci
nevhodného chování a jednání žáků, k vzájemnému respektu a toleranci všech zúčastněných,
k zajištění bezpečného a příjemného prostředí.
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V rámci prevence všech negativních projevů chování jsme v letošním roce připravili pro
třídy 2. stupně několik preventivních programů s třídními učiteli ve spolupráci se sdružením
Magdaléna – vztahy ve třídě, sebevědomí a komunikace, partnerské vztahy, návykové látky
a zákon, příprava na budoucí povolání, virtuální svět a já. Navštívili jsme několikrát Podbrdské
muzeum v Rožmitále pod Třemšínem, Obecní úřad ve Hvožďanech – Volby nanečisto, besedy
se starostkou obce, prohlídky starých dokumentů, výstavy obecních spolků.
Preventivní práci doplňují různé projekty – Den jazyků, Vánoční jarmark, Velikonoční
dílny a jarmark, Den Země, Finanční gramotnost, Zdravá výživa, Ovoce a mléko do škol,
Planeta 3000, dopravní výchova, Den dětí, aj., které vedle vědomostí rozvíjejí jednotlivé
kompetence a dávají žákům možnost seberealizace. Dále jednorázové akce a besedy
s odborníky z různých oblastí – beseda s právníkem a s Policií ČR, se zástupci obce,
s preventisty v oblasti tolerance mezi lidmi, návštěva Domu s chráněnými byty
ve Hvožďanech, dny otevřených dveří na různých středních školách, besedy se zástupci SŠ k
volbě povolání, ….
V hodinách žáci vyhledávají a zpracovávají informace o různých závislostech a jejich
následcích na zdraví člověka. Smířit se s faktem, že některé děti kouří, 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 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 rámci jednotlivých tříd žáci vytvářejí
třídní pravidla, diskutují v různých předmětech o 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 ŠPP, kde je tato problematika řešena.
Také drobné projevy vandalismu a krádeží se ve škole občas objevují. 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
volně v taškách, v šatně, při odchodu do jiných učeben zavírat třídy, atd..
Podle zásady: „Kdo si hraje, nezlobí“ - mají děti během přestávek i po vyučování
možnost seberealizovat se – hry a sportovní aktivity v určených prostorách školy i venku, velká
nabídka kroužků, soutěže, Klub mladého diváka (pro žáky 6. – 9. ročníku – Divadlo A. Dvořáka
Příbram), různé akce ve spolupráci s obcí a spolky. Detašované pracoviště má ve škole ZUŠ
J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, jsou využívány knihovny – školní, obecní, internet,
počítače. Motivací je i sběr starého papíru, elektroodpadu, baterií, léčivých bylin, hliníku,
ekologické akce v rámci Recyklohraní a charitativní činnost.
Během školního roku se uskutečnily další akce: vycházky do přírody – pěší i na kolech,
sportovní – školní turnaj v kopané, kulturní akce – návštěvy představení v příbramském
divadle, Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem a Knihovny manželů Tomanových,
kulturních památek – zámek Březnice, Techmánie Plzeň, Opakovaně jsme u nás přivítali
Mobilní planetárium z Plzně s přírodovědnými programy od MŠ až po 9. ročník.
Uskutečnily se odpolední a víkendové akce – Drakiáda na Hůrce, Halloweenská noc,
Lampionový průvod, Mikulášská nadílka, Maškarní rej, Noc s Andersenem, Pasování
předškoláků na školáky a prvňáků na čtenáře, pěvecká soutěž Tvoje tvář má známý hlas,
slavnostní rozloučení s deváťáky na OÚ. Několikadenními akcemi byl zimní pobyt na horách,
letní dětský tábor na Loužku a Příměstský tábor ve Hvožďanech, jejichž cílem je vytvářet mezi
žáky vztahy, které by minimalizovaly riziko šikany a dalších negativních společenských jevů.
Součástí plánu práce školy je Kurz ochrany obyvatelstva za mimořádných situací, který
proběhl v závěru června v rozsahu 6 vyučovacích hodin. V rámci teoretických přednášek
i praktických cvičení získávali žáci zkušenosti z oblasti první pomoci, požární ochrany,
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evakuace obyvatel a případného chemického nebezpečí. Kurz tentokrát proběhl ve spolupráci
se záchranáři z Příbrami a hvožďanskými dobrovolnými hasiči. Stanoviště – evakuace
a evakuační zavazadlo, poplach a chemické nebezpečí – byla zajištěna učiteli školy.
Také výchově ke zdraví jsme v letošním školním roce věnovali velkou pozornost.
V rámci projektu Ovoce do škol žáci pravidelně dostávali čerstvé ovoce a zeleninu a navíc
dvakrát ročně ochutnávkový koš s exotickým ovocem – součástí ochutnávky byly vždy letáky
s novými informacemi. Dlouhodobě jsme zapojeni do projektu Mléko do škol, kde si žáci
vybírají pravidelně z dotovaných mléčných výrobků. V letošním roce jsme nově zrealizovali
dodávku ochutnávkových košů s různými druhy jednotlivých produktů. Všichni porovnávali
rozdílnost chutí vzhledem k obsahu tuků, měli možnost zjistit rozdíly mezi jednotlivými druhy
surovin, dochucovali je a vyráběli z nich výtečné pomazánky. Velice zajímavý byl projektový
den – Strava bez chemie pro děti MŠ a žáky 1. stupně – ze zdravých a méně tradičních surovin
připravovaly pomazánky, zdobily a ochutnávaly.
Žáci 2. stupně navštívili naši zdravou školní jídelnu a kuchyni, kde jim paní vedoucí
velmi zajímavě a poutavě přiblížila zásady zdravého stravování. Pro srovnání se byli žáci
podívat ve vývařovně Domu s chráněnými byty, kde zhlédli mnohem větší provoz než v naší
školní kuchyni, mohli porovnat styl vaření a výběr potravin. Žáci byli překvapeni, že i v této
vývařovně dbají na kvalitní a zdravé jídlo. V obou provozech vedoucí zdůrazňovali důležitost
dodržování hygienických předpisů.
Během celého školního roku se učitelé snaží ve výuce přibližovat téma zdravého
životního stylu a stravování – výroba salátů, sestavování jídelníčků, nutnost sportu,
pravidelného denního režimu, dostatečného spánku, hygieny, pravidelné prohlídky u lékaře,…
Letos si přišli na své i pracovníci školy a veřejnost při dvoudílném praktickém semináři na téma
zdravé výživy. Využíváme projektu Zdravé zuby, organizujeme plavecký a lyžařský výcvik,
různé sportovní turnaje a akce.
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 5. června si získané znalosti všichni od 1. do 5. ročníku mohli vyzkoušet
a ověřit na dopravním hřišti v Příbrami – jízda zručnosti na kolech a koloběžkách. V závěru
pobytu na dopravním hřišti se nejstarší (4. – 5. ročník) podrobili testu pro mladé cyklisty. Žáci
všech ročníků si dopravní výchovu každoročně připomínají při cyklistických výletech,
procházkách a vycházkách v rámci jednotlivých předmětů.
Přes občasná úskalí, která každý školní rok přináší, je předností naší školy příjemné
klima a pracovní atmosféra, upravené prostředí, dobré vztahy mezi učiteli, žáky a zákonnými
zástupci.

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 – podzimní a jarní cvičení v přírodě – turistika a cyklistika okolní přírodou, výlov
Metelského rybníka, návštěva sklárny v Bělčicích, Den Země - při kterém žáci věnovali
pozornost životnímu prostředí v nejbližším okolí, jeho úklidu, dále pracovali na školním
pozemku a účastnili se programu Tonda obal na cestách, prohlídka ČOV Hvožďany, žáci
2. stupně navštívili Techmánii v Plzni a program DEPO 2015 v Plzni, 6. a 9. ročník vyrazil na
cyklovýlet k Sobenskému rybníku u Rožmitálu pod Třemšínem, 1. stupeň putoval v rámci
exkurze a výletu po krásách Šumavy, 7. a 8. ročník absolvoval v rámci výletu ekoprogramy na
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ekofarmě v Nižboru. Velmi často děti s učiteli vyrážejí v rámci hodin na přírodovědné
vycházky.
Po celý rok děti pracovaly v rámci pěstitelských prací a pracovní výchovy na 1. stupni
na novém školním pozemku. Zaměřily se na pěstování koření do školní jídelny, vysely
ředkvičky, mrkev, předpěstovaly a sázely dýně hokaido, prořezávaly ovocné stromy, hroznové
víno a sklízely úrodu pro školní jídelnu. V okolí školy žáci umístili vlastnoručně vyrobených
osm budek pro sýkorky, o které se starají - čistí je, pozorují zahnízdění ptáčků, kterým v zimě
sypou olejnatá semínka.
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, tetrapaky, baterie, zářivky, tonery a drobný elektroodpad a také na
různé druhy umělohmotných víček. Škola se zaměřila na třídění odpadu ve spolupráci s firmou
Ekolamp, ECOKOM a FII. Ve sběru hliníku jsme se umístili na 1. místě a odevzdali více než
700 kg tenkostěnného hliníku. Žáci školy se úspěšně zapojili do soutěže Recyklohraní, plnili
ekologické úkoly, třídili odpad. V letošním školním roce sebrali 855 kg elektrozařízení, 748 kg
baterií, 75 ks tonerů, 110 mobilů a 4 PC. 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.
Žáci školy se zúčastnili několika přírodovědných soutěží a to: 8. a 9. ročník
Přírodovědný klokan, Matematická olympiáda pro 5. – 9. ročník a chemická olympiáda
pro 8. – 9. ročník, Matematický klokan 2. – 9. ročník, Pythagoriáda 5. – 8. ročník.
Environmentální výchově a třídění odpadů se iniciativně a velmi svědomitě věnuje
Mgr. Alena Weinfurterová, vede děti k uvážlivému zacházení s odpady, k zodpovědnému
chování k přírodě, za což jí patří velký dík.

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
Olympiáda v Čj 8. a 9. ročník
Olympiáda v Aj 7. ročník
Olympiáda v Aj 8. a 9. ročník
Pythagoriáda 6. - 8. ročník
Matematický klokan
Matematická olympiáda 7.- 9.
ročník
Chemická olympiáda 9. ročník

Školní kolo – počet
žáků
16
10
9
9
13
74
14

Okresní kolo – počet
žáků, umístění

Krajské kolo –
počet žáků,
umístění

2 - 13. a 26. místo
1 - 9. místo
1 - 15. místo
3 – 19.- 21., 2x 23. - 34.

4

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
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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.
17. dubna proběhl Mc Donald’s cup v Příbrami, kterého se zúčastnili žáci
2. - 3. ročníku v kategorii mladších přípravek. Náš tým sehrál tři zápasy, z nichž v těžké
konkurenci uspěl v jednom, a získal tak 4. místo.

5. června 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.
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6. června se zúčastnili žáci 4. – 5. ročníku atletické všestrannosti v Příbrami.
Soutěžili ve čtyřech disciplínách – vytrvalost: chlapci 800 m, děvčata 600 m, sprint 60 m, skok
do dálky a hod kriketovým míčkem. Naše družstva dosáhla průměrných výsledků.

V samém závěru roku 25. června vyrazili žáci 2. stupně na cyklovýlet do Kasejovic, kde
proběhl fotbalový zápas s týmem místní školy. Zápas byl napínavý, naši bojovali seč mohli
a nakonec zvítězili 6:4.
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11. Aktivity a akce školy
11.1 Zájmová činnost a další aktivity školy
Díky ochotě a obětavosti většiny učitelů se již několik let daří zachovávat pestrou
a bohatou nabídku volnočasových aktivit. Děti měly možnost i ve školním roce 2017/2018
bez úplaty navštěvovat některý z patnácti nabízených kroužků.
Přehled zájmových kroužků 2017/2018:
Název kroužku

Vedoucí kroužku

Kroužek anglického jazyka pro žáky MŠ

PhDr. Daniela Voříšková

Kroužek anglického jazyka pro 1. ročník

PhDr. Daniela Voříšková

Kroužek anglického jazyka pro 2. ročník

Mgr. Lenka Fialová

Cvičení z Čj pro 8. a 9. ročník

Mgr. Lenka Fialová

Turistický kroužek

Mgr. Leona Burdová, Mgr. Lenka Fialová

Pěvecký kroužek

Mgr. Leona Burdová, Mgr. Petra Citerbartová

Sportovní hry

Mgr. Leona Burdová

Cvičení z Ma pro 7. a 9. ročník

Mgr. Alena Weinfurterová

Přírodovědná praktika

Mgr. Alena Weinfurterová

Stolní hry

Mgr. Lenka Šulcová

Sportovní hry

Mgr. Marcel Voříšek

Kroužek animace

Ing. Petra Danielová

Speciálně pedagogická péče pro 1. stupeň

PhDr. Daniela Voříšková

Speciálně pedagogická péče pro 2. stupeň

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 30 členy. Zájmovou činnost dětí
považujeme za nejdůležitější oblast i v rámci prevence před negativními společenskými jevy,
šikanou.
Již tradičně pracují přímo na škole tři obory ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem:
obor hudební, výtvarný a dramatický. 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.
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
Divadelní vystoupení žáků ZŠ a MŠ

- Soutěž o nejkrásnější vánoční stromek
- Velikonoční dílny
- Žákovské koncerty
- Tvoje tvář má známý hlas
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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





Vesnice roku: vystoupení žáků a prezentace školy
Exkurze na SPŠ a VOŠ Příbram, 8. + 9. ročník
Den jazyků – Afričani: autentické vystoupení domorodců, MŠ – 9. ročník
Podzimní atletika v Blatné

Říjen
 KBP Rožmitál pod Třemšínem, 6. – 8. ročník
 Podzimní cvičení v přírodě: 1. – 3. ročník turistika se zaměřením na přírodu a
4. – 9. ročník cykloturistika: po stopách kulturních a historických památek
Hvožďanska
 Divadlo Příbram: Pohádky Karla Čapka, MŠ + 1. ročník: Povídejte si děti
 Prezentace SOŠ Blatná a VOŠ a SOŠ Březnice pro žáky 8. a 9. ročníku
 KMD – Divadlo A. Dvořáka Příbram: Narozeniny
 K. Kaulferst: Barevná hudba, MŠ + 1. – 9. ročník
 Bruslení v Příbrami 1. – 5. ročník
 Úřad práce Příbram, 8. + 9. ročník
 Volby nanečisto ve spolupráci s OÚ, 4. – 9. ročník
 Soutěž o nej… posvícenskou placku, ZŠ
 Halloweenská noc se strašidly pro žáky 1. -3. ročníku
Listopad
 Exkurze pro 1. stupeň - Čechova stodola: Strašidlácké tvoření
 Divadelní představení pro MŠ v Březnic
 KMD divadlo A. Dvořáka Příbram, představení Obsluhoval jsem angl. krále
 Bruslení na Zimním stadionu v Příbrami, 6. – 9. ročník
 Ekoprogram pro MŠ, Hrachov – Do podzemí
 KBP Rožmitál pod Třemšínem, 4., 5. a 9. ročník
 Preventivní programy: 6. ročník – Sebevědomí, 7. ročník – Komunikace,
8. ročník – Co je větší riziko, 9. ročník – Co teď?
 Lampionový průvod
 KMD divadlo A. Dvořáka Příbram, představení - Saturnin
 Hudební pohádka Malá čarodejnice, MŠ – 3. ročník
 Představení Brazílie – vášnivé srdce Ameriky v příbramském kině – v rámci
vzdělávacího projektu Planeta 3000, 4. – 9. ročník
 Zahájení plaveckého výcviku, MŠ a 1. stupeň
 Loutková pohádka, MŠ – O třech prasátkách
 Testování SCIO pro 9. ročník
Prosinec
 Slavnostní zahájení adventu – prodejní jarmark školy
 Mikulášská nadílka, žáci 9. ročníku v MŠ a ZŠ
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KBP – Knihovna manželů Tomanových Rožmitál pod Tř., 1. ročník
Čertovská koleda dětí z MŠ po vsi
Čertí škola ve Hvožďanech – MŠ – 4. ročník
Preventivní programy – 6. ročník – Vztahy ve třídě, 7. ročník – Virtuální svět
a já, 8. ročník – Partnerské vztahy, 9. ročník – Návykové látky a zákon
Vánoční koncert žáků ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Vánoční vystoupení a besídky v MŠ
Česko zpívá koledy – koncert Rolničky
Chráněnky ve Hvožďanech – program dětí MŠ a vánoční tvoření
se 7. a 8. ročníkem
Tradiční vánoční jarmark – pěvecký sbor, divadlo, prodej výrobků, cukrárna,
aerobik, film ze života školy, vánoční zvyky
Třídní besídky všech ročníků

Leden











Lyžařský kurz na Zadově, 6. – 9. ročník
EVV MŠ – Život v mraveništi
Loutkové divadlo v MŠ – Perníková chaloupka
Okresní kolo Olympiády z Čj, 8. ročník
Divadelní vystoupení žáků z Kamýka nad Vltavou: Dva tovaryši, MŠ – 9. ročník
Večerní lyžovačka na Zadově
Ukončen plavecký výcvik
Exkurze Timbeply Rožmitál pod Třemšínem, 8. + 9. ročník
Zkušební volba prezidenta na OÚ – 6. – 9. ročník
KBP – Knihovna manželů Tomanových Rožmitál p/ Třemšínem, 2. a 3. ročník

Únor









Exkurze 1. – 5. ročníku do Bukové u Příbrami: Masopust a tradice
KMD – Divadlo A. Dvořáka Příbram: A pak už tam nezbyl ani jeden
Environmentální výchova – Kamarádi z luk a polí, MŠ + 1. ročník
Okresní kolo Olympiády z Aj v Příbrami, 7. – 9. ročník
Techmánie Plzeň + Finanční gramotnost, 6. – 9. ročník
Rodičovský ples, KD Hvožďany
Projekt Strava bez chemie, MŠ a 1.. stupeň
Přednáška Policie ČR – Právní povědomí + kyberšikana, 6. – 9. ročník







Březen
 Bruslení na zimní stadionu v Příbrami, 1. – 5. ročník
 Bruslení na zimní stadionu v Příbrami, 6. – 9. ročník
 Noc s Andersenem v Obecní knihovně, 1. – 3. ročník
 KMD – divadlo A. Dvořáka Příbram, představení Hrdý Budžes
 Velikonoční dílny, velikonoční jarmark a Den otevřených dveří v ZŠ
 Večrní lyžovačka na Zadově
 Mobilní planetárium – sférická projekce s přírodovědnými tématy
 Velikonoční koleda dětí MŠ po vsi
Duben
 Burza dětských knih – Žákovský parlament
 Pythagoriáda – 5. – 8. ročník
 Zápis do 1. ročníku ZŠ
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 Den Země – celosvětová akce, letos jsme se zapojili úklidem obce a okolí školy
+ Celoškolní projekt Tonda obal
 Divadlo Zvoneček v MŠ – O Popelce
 McDonal’s CUP v Příbrami, 2. a 3. ročník
 Exkurze pro 2. stupeň - Praha: Parlament, Muzeum čokolády
 KMD – divadlo A. Dvořáka Příbram, představení Vše o ženách
 Exkurze do školní jídelny a kuchyně, 8. a 9. ročník
 Exkurze do kuchyně a jídelny v Chráněnkách
 Exkurze 1. stupně – Buková u Příbrami: Čarodejnice a jarní zvyky
Květen
 Besídka ke Dni matek v MŠ
 Zápis do MŠ
 Celodenní pěší výlet MŠ do Vacíkova
 MŠ – kino Březnice: pásmo pohádek
 Školní výlet a Exkurze do Nižboru, 7. + 8. ročník
 Divadelní představení žáků ZŠ Kamýk nad Vltavou
 Vystoupení dram. oboru ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Tř., KD Hvožďany,
pro 6. – 9. ročník
 Projektový den – Den s Madetou: ochutnávkové koše na mléčné výrobky
 Okresní kolo Pythagoriády v Příbrami, 7. ročník
 Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Tř., KD Hvožďany
Červen
 Celoškolní Den dětí: soutěže za body a poté nakupování
 Atletická všestrannost v Příbrami, 1. – 5. ročník
 Divadélko Zvoneček – MŠ + 1. a 2. ročník: Dubový mužíček
 Exkurze a školní výlet 1. – 5. ročníku na Šumavu
 Cyklistický školní výlet 6. a 9. ročníku na Sobenský rybník
 Pasování předškoláků na školáky, OÚ
 Pasování prvňáků na čtenáře, OÚ
 Přednáška pro 1. – 5. ročník: Dopravní výchova
 Dopravní hřiště v Příbrami, 1. – 5. ročník
 Celodenní projekt Ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích, MŠ a ZŠ
 Cyklovýlet do Kasejovic a přátelské fotb. utkání s místní školou, 3. – 9. ročník
 Tvoje tvář má známý hlas: celoškolní veřejná pěvecká soutěž, KD Hvožďany
 Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci, MŠ+1. – 9. ročník
 Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na OÚ
Celoročně:

Lekce knihovnicko – bibliografické přípravy (KBP) ve spolupráci
s knihovnou v Rožmitále pod Třemšínem ZŠ
KMD – divadelní představení v Divadle A. Dvořáka v Příbrami,
Recyklohraní – programy, soutěže, …
Sportovní a jiné soutěže pro žáky školy
Vycházky a exkurze dle plánů učiva
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11.3 Významné kulturní a společenské akce
4. 9.

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Letošní školní rok byl slavnostně zahájen 4. září 2017 před budovou základní školy, kde
se sešli žáci, učitelé, rodiče i příbuzní našich žáčků. Po proslovu paní starostky a paní ředitelky,
která seznámila přítomné s organizací nového školního roku a poděkovala paní starostce,
obecním pracovníkům a všem zaměstnancům obou škol za obětavou práci během celého roku
a za přípravu obou budov na nový školní rok, jsme přivítali našich osm prvňáčků – pro ty byl
první školní den nejdůležitější. Zahájili povinnou školní docházku a za doprovodu své třídní
učitelky Lenky Šulcové a žáků 9. ročníku usedli poprvé do školních lavic v úplně nové učebně.

19. 10. Soutěž o nej… posvícenskou hnětynku
V týdnu od 16. do 19. října 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.
Soutěže se zúčastnilo celkem 75 žáků. Vítězové jednotlivých kategorií dostali diplom
a drobnou odměnu.
Vítězové kategorií:
1. stupeň:
2. stupeň:
Netradiční:

1. Eva S. - 4. ročník
2. Vojta K. - 2. ročník
3. Matěj H. a Jakub S. – 4. ročník
1. Barbora H. - 9. ročník
2. Jiří H. – 6. ročník
3. Ondra Š. – 8. ročník a Štěpán V. – 7. ročník
1. Vojta F. – 6. ročník
2. Tereza T. – 4. ročník
3. David H. – 4. ročník a Eliška N. – 6. ročník
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31. 10. Hallowenská noc
Tradiční hallowenský večer plný strašidel proběh 31. října. Ve škole se sešla strašidla,
kostlivci, čarodejnice a další tajemné bytosti v rekordním počtu 38, 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 osm strašidláků 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. Letos se velmi aktivně zúčastnili členové Školního parlamentu a za pomoc jim
patří velký dík.
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3. 12. Zahájení adventu ve Hvožďanech
V neděli 3. prosince jsme se již pojedenácté sešli na hvožďanské návsi při slavnostním
zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Atmosféru slavnostního odpoledne umocnil
již tradičně zpěv školního pěveckého sboru Rolnička, staročeské písně flašinetáře, adventní trh,
řemeslné dílny a divadelní hra Čekání na Vánoce.
5. 12. 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 sladkou koledou.
21. 12. Vánoční jarmark
Tradiční školní vánoční jarmark proběhl ve čtvrtek 21. prosince od 16:00 v budově
školy. Akci zahájil svým vystoupením pěvecký sbor Rolnička, následovaly divadelní hry.
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. 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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23. 3. Noc s Andersenem
Letos již tradičně ve spolupráci s Obecní knihovnou ve Hvožďanech proběhla akce Noc
s Andersenem. Zúčastnilo se jí 22 žáků 1. – 3. ročníku základní školy. Se známými
pohádkovými postavami pejsků a kočiček se děti setkaly při hrách, kvízech a různých
zajímavých úkolech. Večer si účastníci opekli špekáčky a zhlédli pohádku na dobrou noc.
Druhý den ráno si ještě ve škole ke svačince pochutnaly na dobrotách upečených od maminek.
Velké poděkování patří žákům 2. stupně, kteří fungovali jako zodpovědní vedoucí skupinek.

27. 3. Velikonoční dílny, velikonoční jarmark pro veřejnost a Den otevřených dveří
Dne 27. března proběhl celodenní projekt tradiční Velikonoční dílny – letos trochu
v jiném podání. Žáci školy se během dne zapojili do různých aktivit souvisejících
s velikonočními svátky – motali jidáše, zdobili linecká vajíčka, pletli velikonoční pomlázku,
vyráběli břečťanové věnce, zápichy z papíru, jarní svícínky a traváčky, mramorovali vyfouklá
vajíčka.
V 16.00 byl zahájen Velikonoční jarmark spojený se Dnem otevřených dveří. Na úvod
zazpíval školní sbor Rolnička, poté promluvila ředitelka školy - všechny přítomné přivítala
a pozvala na velikonoční občerstvení a k nákupu drobných výrobků dětí. V průběhu odpoledne
mohli návštěvníci využít možnosti prohlídnout si obě školní budovy.
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7. 6.

Pasování předškoláčků na školáky

Již tradičně proběhlo ve spolupráci s Obecním úřadem a Obecní knihovnou ve
Hvožďanech pasování předškoláčků na školáky. Slavnostní ceremoniál probíhal za hojné účasti
rodičů a širokého příbuzenstva. Jako každoročně naše nejstarší z mateřské školy přivítala paní
starostka na svém dvoře v doprovodu učitelek MŠ. Poté, co se předškoláci podepsali na svůj
obrázek, předvedli své schopnosti v recitaci a zpěvu a poznali si svou školní tašku, je rytíř
Scholastik pasoval na školáky. Po přípitku si naši malí šikulové oddechli, že vše dobře zvládli
a se svými učitelkami se vydali na podvečerní dobrodružnou výpravu do přírody a spaní ve
školce. Noc bez maminek zvládli bez jediné slzičky.
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7. 6.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Také letos 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 paní starostka
na svém dvoře v doprovodu třídní učitelky Abecedy I., knihovnice Knihomily a rytíře Lexikona.
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.

26. 6. Tvoje tvář má známý hlas
Závěrečný školní týden si užívali žáci s učiteli, rodiči a širokou veřejností na soutěži
Tvoje tvář má známý hlas. Představilo se zde šest nejodvážnějších z celé školy se svými písněmi
– v kategoriích jednotlivci a dua.
Komise ve složení starostka obce, ředitelka školy, pedagog školy a členové školního
parlamentu měla těžké rozhodování. Nečekaně zvítězili všichni, byli oceněni dárky a velkým
potleskem veřejnosti.
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29. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
Dne 29. 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.
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11.4 Ozdravné a poznávací zájezdy, výcvikové kurzy
Plavecký výcvik dětí MŠ a žáků 1. – 3. ročníku
V letošním školním roce proběhl plavecký výcvik dětí MŠ a žáků 1. stupně již tradičně
ve druhém čtvrtletí školního roku - od 24. listopadu 2017 do 26. ledna 2018. V rámci kurzu
absolvovaly děti MŠ děvět hodinových lekcí a žáci 1. – 3. ročníku devět dvouhodinových lekcí.
Výuka plavání je součástí školních vzdělávacích programů - pro žáky základní školy
povinná. Na závěr kurzu proběhly závody, všechny děti byly odměněny mokrým vysvědčením
a vítězové závodů diplomy. Je zřejmé, že schopnost umět plavat je pro všechny účastníky velice
přínosná a pro život důležitá.

Bruslení na Zimním stadionu v Příbrami
Také v letošním školním roce jsme v rámci tělesné výchovy zorganizovali pro žáky celé
školy bruslení na Zimním stadionu v Příbrami. Bruslení proběhlo odděleně pro 1. a 2. stupeň
ve čtyřech termínech 25. 10. a 2. 11. 2017 a 14. a 22. března. Výuka bruslení má u žáků velmi
dobrý ohlas. Vážíme si toho, že nás rodiče podporují v této sportovní aktivitě.
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Lyžařský výcvik
Sedmidenní lyžařský výcvik proběhl od 6. do 13. ledna 2018, kdy 15 žáků
5. až 9. ročníku společně s žáky ZŠ v Blatné odjeli na Zadov na Šumavě. Ubytováni byli
v horské chatě Mládí nedaleko sjezdovky. Pro některé to bylo první setkání se sjezdovým
lyžováním a lyžařským vlekem. Tento týden byl výjimečný, co se týká počasí a sněhových
podmínek - naše sjezdovka byla po celou dobu bílá, a tak všechny děti zvládly základy lyžování.
Dokonce jsme se jedno odpoledne vypravili na běžky. Většina sportovců zkusila běžecké
lyžování poprvé, takže to nebylo vůbec lehké! V prvních dnech se objevily i slzičky a chvíle
beznadějného vzteku. Ale vše přebolelo a všichni účastníci si změřili síly ve slalomu, užili
si poslední společný večer a odjížděli domů spokojeni s přáním dalšího lyžařského výcviku
v příštím roce.
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Výlet 7. a 8. ročníku do Nižboru
Jako první letos odjeli na školní výlet žáci 7. a 8. ročníku. Ve středu 9. května společně
vyrazili do Stradonic u Nižboru poznávat krásy Berounska. Ve Stradonicích je na dvě noci
přivítal hotel Klanovka, odkud vyráželi na výlety po okolí – keltské oppidum, nižborský zámek
a sklárna, Karlštejn a berounský aquapark. Počasí přálo a výlet se vydařil.

13. – 15. 6. 2018 exkurze a školní výlet 1. – 5. ročníku na Šumavu
Ve středu 13. června se vydalo 47 žáků 1. stupně školy na hrad Rabí, kde se kochali
středověkými památkami a nádherným výhledem do kraje. Neodradil je ani déšť a putovaly dál
k šumavským kopcům. Čekalo je příjemné ubytování a chutná strava v hotelu Radešov. Odsud
podnikly výlety na hrad Kašperk a na velice zajímavý program v místním ekocentru. Třetí den
se nám všichni výletníci vrátili ve zdraví a plni dojmů a zážitků.
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14. – 15. 6. Cyklistický výlet na Sobenský rybník
Cyklisté ze 6. a 9. ročníku si jako školní výlet vybrali projížďku po krásách Třemšínska.
Ve čtvrtek 14. června, dle slov pana tělocvikáře, osedlali své „bajky“ a cestou na Sobeňák
obhlédli různé skalní útvary, vyhlídky, zákoutí a další krásy našeho legendárního vrchu. Cíl
tábořiště – Sobenský rybník, splnil všechna očekávání – sport, špekáčky, koupání a odpočinek.
Během dvou dnů našlapali několik desítek kilometrů, pěkně se zapotili, ale výlet si báječně
užili.
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Příměstský tábor
V letošním roce jsme na základě žádosti o podporu z Operačního programu
Zaměstnanost a výzvy MAS Podbrdsko získali od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci
na realizaci projektu ZŠMŠ Hvožďany – příměstský tábor. Tato dotace nám umožní po dobu
tří let organizovat dotované příměstské tábory během hlavních prázdnin.
První tři běhy jsme zrealizovali v termínech od 31. července do 4. srpna a od 7. do 11.
srpna 2017. Dva běhy byly zaměřené tvořivě a třetí sportovně. Zájem dětí byl veliký a všechny
turnusy byly naplněné téměř do posledního místa. K aktivitám jsme využívali zejména budovu
školy a okolní přírodu. Zpestřením programu byly výlety do vzdálenějších míst – Muzeum
vláčků ve Vrčeni a Zábavný park v Nepomuku, dále plzeňská Techmánie a ZOO.
Nejen zajímavý program, ale také velmi kvalitně zajištěné celodenní stravování ze
strany našich kuchařinek, zpříjemnilo dětem i dospělým dva týdny prázdnin.
Poděkování patří všem, kteří se na realizaci a organizaci příměstského tábora podíleli.
Již nyní se těšíme spolu s dětmi na další léto.
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11.5 Školní parlament
Ve školním parlamentu jsou zapojeni žáci 5. – 9. ročníku. Hlavním cílem je přenášet
přání, problémy i návrhy dětí z jednotlivých tříd, naplánovat a pomoci při realizaci
volnočasových aktivit. Desetičlenný tým ve spolupráci s žáky dobrovolníky pracoval pod
vedením Lenky Fialové. Po celý rok se pravidelně scházel a společně s vedením školy plánoval
a organizoval různé aktivity.
Žákovský parlament v letošním školním roce uspořádal například tyto akce:








Charitativní sbírka pro sdružení Fond Sidus a Život dětem
Dubnová burza knih
odpoledne plné her s družinou
šipkovaná v ŠD
Den společenských oděvů
Floorbalové turnaje – pro 1. stupeň a pro 2. stupeň
pomoc při různých akcích školy, Obecní knihovny a kulturní komise při OÚ:
drakiáda, Halloween, Noc s Andersenem, Advent na návsi, lampionový průvod

Za celoroční pomoc byli parlamenťáci průběžně odměňováni drobnými dárky a v závěru
roku si společně užili bowling v Rožmitále pod Ttřemšínem a výstavu středověku v
Podbrdském muzeu.

11.6 Charitativní činnost
Jako každý rok jsme se také v letošním školním roce zapojili do několika charitativních
akcí. Podpořili jsme humanitární hnutí Život dětem a Fond Sidus. V letošním roce jsme získali
opět částku v řádu několika tisíců. Na prodeji předmětů se velkou měrou podíleli členové
Školního parlamentu, za což jim patří velký dík.
Pochvalu si zaslouží všichni žáci, rodiče a široká veřejnosti, kteří sbírky podpořili.

12. Rozvojové a mezinárodní programy, projekty z cizích zdrojů
Letos již druhým rokem realizujeme projekt z Operačního programu Zaměstnanost od
Ministerstva práce a sociálních věcí – výše dotace je 453 000,- Kč, s názvem ZŠMŠ Hvožďany
– příměstský tábor.
V letošním školním roce byly o hlavních prázdninách zorganizovány tři turnusy
dotovaných táborů s kapacitou 25 dětí - přednostně pro žáky školy.
Dále jsme získali neinvestiční dotaci podle Programu 2017 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární
prevence v rámci Tematického zadání Podpora primární prevence ve výši 13 280,- Kč. Tato
dotace byla využita na preventivní programy pro žáky 2. stupně v období říjen – listopad 2017
a březen 2018 ve spolupráci s Centrem primární prevence Magdaléna o.p.s.

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
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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 pro veřejnost, které probíhají ve škole.
V letošním roce nejvýznamnějšími akcemi byly zahájení adventu, Vánoční jarmark,
Velikonoční dílny a velikonoční koleda v chráněných bytech, pasování předškoláků na školáky
a školáků na čtenáře, pěvecká soutěž Tvoje tvář má známý hlas, slavnostní rozloučení s žáky
9. ročníku na OÚ.

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. Škola spolupracuje
také s místními Hasiči – kroužek pro děti, pomoc při akcích školy.
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 Spolkem rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ ve Hvožďanech,
jehož předsedkyní se v letošním školním roce stala paní Jitka Schořovská. Spolek poskytuje
finanční prostředky na akce školy, přispívá na autobusovou dopravu žáků na exkurze a soutěže,
na odměny žáků a také každému žákovi částkou 100,- Kč na pracovní sešity.
Na škole působí pobočka ZUŠ v Rožmitále pod Třemšímem, která nabízí tři obory –
hudební, výtvarný a dramatický. Vedoucím pobočky se stal nově pan učitel Lukáš Marek, dále
zde působí učitelé: p. Petra Fabiánová, p. Ivana Procházková a p. Jan Melichar.
Pedagogové základní školy úzce spolupracují s kolegyněmi v mateřské škole, plánují a
uskutečňují společné akce. Obě školy se také podílejí na přípravě pasování předškoláků na
školáky.

15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a další kontroly
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na škole kontrola ČŠI.

16. Údaje o poskytování informací
Ve školním roce 2017/2018 nebyly žádány informace dle zákona Č. 106/1999 Sb.

17. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace
hospodařila v roce 2017 jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Hvožďany, která
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vlastní obě školní budovy a poskytuje prostředky na provoz školy. Prostředky na NIV byly
v roce 2017 převáděny z KÚ Středočeského kraje, jedná se o prostředky na mzdy, zákonné
odvody a ONIV. V roce 2017 čerpala škola dotace Středočeského kraje na primární prevenci a
dotaci EU vypsanou MPSV na podporu zaměstnanosti, prostředky jsou určeny na konání
příměstských táborů v době hlavních školních prázdnin.

Celkové příjmy

8 897 428,37 Kč

Dotace ze SR
- platy
- OPPP
- ONIV
- FKSP
- odvody
- rozvoj 33052
- rozvoj 33073
Příjmy od zřizovatele
Vlastní zdroje
- úplata za ŠD a MŠ
- úhrady žáků na LVK
- tržby za stravování žáků
a zaměstnanců
- čerpání rezervního fondu
- úhrada tábora žáky
- úroky a vrácené poplatky
Dotace – primární prevence
Dotace – příměstské tábory

6 450 003,00 Kč

Celkové výdaje

8 897 428,37 Kč

Dotace ze SR
- platy
- OPPP
- ONIV
- FKSP
- odvody
- rozvoj 33052
- rozvoj 33073
Příjmy od zřizovatele
Vlastní zdroje
- úplata za ŠD a MŠ
- úhrady žáků na LVK
- tržby za stravování žáků
a zaměstnanců
- čerpání rezervního fondu
- úhrada tábora žáky
- úroky a vrácené poplatky
Dotace – primární prevence
Dotace – příměstské tábory

6 450 003,00 Kč

z toho:
4 533 628,00 Kč
5 520,00 Kč
95 851,00 Kč
90 673,00 Kč
1 543 313,00 Kč
131 709,00 Kč
49 309,00 Kč

1 700 000,00 Kč
627 017,37 Kč
52 200,- Kč
49 140,- Kč
473 012,- Kč
9 456,37 Kč
43 200,00 Kč
9,00 Kč
13 280,00 Kč
107 128,00 Kč

z toho:
4 533 628,00 Kč
5 520,00 Kč
95 851,00 Kč
90 673,00 Kč
1 543 313,00 Kč
131 709,00 Kč
49 309,00 Kč

1 700 000,00 Kč
627 017,37 Kč
52 200,00 Kč
49 140,00 Kč
473 012,00 Kč
9 456,37 Kč
43 200,00 Kč
9,00 Kč
13 280,00 Kč
107 128,00 Kč
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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 2017/2018 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 podpořily a se školou spolupracovaly.

Ve Hvožďanech dne 12. 10. 2018

Mgr. Ivana Juračková
ředitelka školy

Vyjádření školské rady:
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