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1. Základní údaje o škole 
 
název :   Základní škola Kladno, Brjanská 3078 
  příspěvková organizace 
vedení školy:  ředitel školy          Mgr. Vladimír Dufek 
  zástupce ředitele                  Mgr. Libuše Netušilová 
  zástupce ředitele pro I.st.     Mgr. Ivana Mánková   
oblast vzdělávání:  1.-9.ročník  
  speciální třídy – logopedické (1.,2.,3.roč.) 
  sportovní třídy se zaměřením na lední hokej (1.-8.roč.) 
poradenské zařízení:             Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči 
organizační číslo školy: 50 927 
IZO ZŠ:             102102236 
REDIZO:  600044335 
IČO: 61894494 
tel.: 312 310 100 
datová schránka: fp3fc6d 
www stránky školy: www.12zskladno.cz 
e-mailová adresa: zs12@12zskladno.cz 
Školská rada:  předseda: Mgr. Ivana Mánková 

                     členové:   Mgr. Petra Hejkalová 
                         RNDr.ThMgr. Petr Soudek, Ph.D. 
                     Ing. Zdeněk Slepička 
                                                  Miroslav Černý 
                                                           Petra Fejfarová 
zřizovatel:  Statutární město Kladno 
 nám. Starosty Pavla  44 
  
 

1.1. Všeobecné údaje 
 

          Základní škola Kladno, Brjanská 3078 je zřízena od r.1995 jako právní subjekt – 
příspěvková organizace.  Je plně organizovanou základní školou. K  30.9. 2019 zahrnovala 
celkem 28 tříd (17 tříd 1.stupně, 11 tříd 2.stupně) a 5 oddělení školní družiny. Do tohoto počtu 
tříd jsou  zahrnuty 3 logopedické třídy (1.C, 2.C, 3.C) a 8 sportovních tříd (1.H, 2.H, 3.H, 4.H, 
5.H, 6.H, 7.H, 8.H) se zaměřením na lední hokej. Bylo zapsáno celkem 530 žáků, z toho 5 žáků 
plnilo povinnou školní docházku podle §38, zákona č.561/2004 Sb. Průměrný počet žáků ve 
třídě činil 18,92 , z toho průměrný počet žáků ve třídě na 1.stupni 18,64, na 2. stupni 19,36 . 
Škola poskytovala vzdělání 137 dojíždějícím žákům a 20 cizincům. Z celkového počtu žáků 
bylo 126 žáků s podpůrným opatřením. 
          Provoz školní družiny byl organizován denně od 6.00 hodin do 17.00 hodin. Služeb ŠD 
využívalo denně  141 žáků. 

 Součástí školy je Speciální pedagogické centrum  (SPC) – stálé odborné logopedické 
pracoviště pro žáky s vadami řeči. Toto pracoviště zajišťuje odborné činnosti při individuální 
integraci řečově postižených dětí, zajišťuje odbornou následnou péči pro děti po odchodu 
z logopedických tříd do vyšších ročníků, poskytuje  metodickou pomoc rodičům a učitelům 
těchto žáků.  
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          Součástí právního subjektu je  školní jídelna. Pro žáky kmenové školy zajišťuje také 
pitný režim. Školní jídelna vykonává vedlejší hospodářskou činnost  v prodeji obědů, jejich 
vydávání je časově oddělené od výdeje obědů žákům.  

Součástí školy jsou venkovní sportoviště (travnaté hřiště s atletickou dráhou, dvě 
asfaltové plochy a přetlaková sportovní hala). Tyto prostory jsou včetně dopravního hřiště ve 
správě Sportovních areálů města Kladna (SAMK).  
 Kvalitní psychohygienické podmínky spoluvytváří velké plochy udržovaných trávníků, 
okrasné zeleně a sad ovocných stromů.  
 
 
 

1.2.  Materiálně technické zajištění školy 
 

 Školu tvoří 8 pavilonů, 35 učeben.  Součástí jsou dílny, cvičná kuchyňka, chemická 
laboratoř, tělocvična, 2 učebny informatiky a školní knihovna, keramická dílna, kabinety 
odborných předmětů, ŠD a I.stupně, klub „12“, sborovna, kanceláře vedení školy, místnosti pro 
práci  SPC a prostory v suterénu hlavního pavilonu, které slouží jako skladovací místnosti. 
Všechny místnosti byly beze zbytku využívány. Součástí školy je venkovní sportoviště 
(travnaté hřiště s atletickým oválem a přetlaková sportovní hala), sad ovocných stromů, velká 
plocha udržovaných trávníků a okrasné zeleně.  
 
 
Práce v oblasti ICT ve šk.r.2019/2020 
 
Připojení všech pavilonů k internetu, WIFI, optická síť (zajišťtuje MMK) 
Rekonstrukce školy – modernizace datových rozvodů 
 
HW:      září-prosinec 2019 

 dataprojektor (fyzika) – Epson EB-685W  (zápůjčka MMK – 5let) – od září 2019 
 notebook (fyzika)  Fujitsu Limited (zápůjčka MMK – 5let)  - od září 2019 
 notebook  NB Lenovo V130 (určen pro žáka s PO)  
 stolní počítač – DELL OptiPlex 3060MFF – kancelář II. 
 2x monitor DELL E 2318 – obě kanceláře sekretářek 
 datový projektor (Pp/přízemí/2tř.)- EPSON EB-680     - výměna za Hitachi 

(ekolog.likvidace) 
 ozvučení (fyzika)-SMART Board Audio-V 

HW:     leden 2020 
 2ks – dataprojektor EPSON EB-980W  (1.p/2.tř., 3.p/patro/1.tř.) + plátno 
 1x set 2.jakosti – interakt. tabule SMART Board M685 + dataprojektor EPSON EB-

685V  + ozvučení                  (1.p/3.tř.) 
 3x set – interakt. tabule SMART Board 885 + Smart Notebook + Ozvučení + 

dataprojektor   EPSON EB-685W + Plynový pojezd s křídly (Santal-SB X885) 
              (5.p/patro/2.třída,  2.p/příz/3.třída,  3.p/příz/1.tř.) 
 
 
SW:  
Upgrade operačního systému WIN7 na WIN10 – 16ks + přidání 5ks SDDisku do 5 notebooků 
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Multilicence DIDAKTA – Fyzika 
   Přírodopis 1 
   Občanská výchova 
On-line výuka SW DIDAKTA 
 
Vybavení ICT (souhrn):   
 
Dataprojektory 23 
Interaktivní dataprojektor 1 
Interaktivní tabule 13 
Tablety 18 
Tiskárna multifunkční 8 
PC – stolní 46 
Notebooky 26 
i-pody 3 
 
Od května 2019 rekonstrukce školy – modernizace připojení školy k internetu = pevné 
přípojky ve všech třídách. 
 
Opravy a údržba budov, vybavení, zlepšování pracovního prostředí, spolupráce se 
zřizovatelem 
 
           Jednoznačně největší a nejúspěšnější akcí ve sledovaném období a v novodobé 
historii školy byla rozsáhlá akce „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy 
Kladno, Brjanská 3078, se zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědné učebny a 
dílen včetně bezbariérovosti.“ Pod pracovním názvem „Bezbariérová škola“ bylo nutno 
realizovat nebývalý rozsah opatření včetně zásahu do organizačního schématu školního roku. 
Dodavatelské firmě byl zapojením 5+5 ředitelských dnů vytvořen prostor na realizaci stavby. 
Školní rok 2018/2019 tak končil o pět dnů dříve a školní rok 2019/2020 byl zahájen o pět dnů 
později. Přesto část prací probíhala za provozu při přísném zabezpečení a oddělení stavby.     Z 
toho vyplývá, že akce vyžadovala úzkou koordinaci a spolupráci především zástupce investora 
(MMK – Ing. Šíma), vedení školy a stavbyvedoucího (p. Lhotský). Především díky výše 
jmenovaným se rekonstrukce podařila. Výsledkem je zajištění bezbariérovosti areálu, části 
učeben (rampy, 2 výtahy, WC). Zároveň byla provedena rekonstrukce nádvoří včetně osvětlení 
a dvou amfiteátrů. Rekonstruované učebny fyziky, přírodopisu a dílen snesou nejpřísnější 
moderní kritéria. Kompletně byly předělány rozvody ICT, zajištěna byla konektivita ve všech 
třídách a s pomocí Sdružení rodičů také dostupnost internetu v celém areálu instalací 
outdoorových WI-FI vysílačů (náklady 21 milionů). 
           Druhou výraznou akcí byla výměna původní vzduchotechniky ve školní kuchyni. 
Nefunkční systém byl nahrazen novou technologií včetně dvou klimatizačních jednotek. Tuto 
rekonstrukci ocenili nejen kuchařky a ostatní zaměstnanci a žáci školy, ale zároveň obyvatelé 
v přilehlé Brjanské ulici (náklady 2,5 milionu). 
            Dokončeno bylo venkovní ohniště včetně zpevněné plochy kolem. Ta byla osazena 
stylovými lavicemi (akce svépomocí, zapojení rodičů a sponzorský dar). 
            Vzhledem k nárůstu počtu zaměstnanců bylo nezbytné vytvoření tzv. „ Malé 
sborovny“, kabinetu pro část vyučujících, aby se zajistil pracovní a relaxační prostor pro další 
pedagogické pracovníky. 
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            Velkým přínosem bylo vyřešení a sjednocení tiskového systému školy pronájmem 
sedmi kopírovacích strojů. 
             Kromě těchto výrazných aktivit probíhalo souběžně pravidelné odstraňování havárií na 
staré kanalizaci (ucpávání – protlaky), postupně docházelo k výměně prorezivělých rozvodů 
vody (3., 4., 5., pavilon). 
             Ve spolupráci se zřizovatelem (při zapojení prostředků školy) pokračovala výměna 
nevyhovujícího osvětlení ve třídách, malířské a lakýrnické práce a opravy elektroinstalace. 
              Dvě třídy byly vybaveny novým nábytkem, pořízeny byly 3 interaktivní tabule. 
              Zřizovatelem byl zpracován posudek na ekonomickou návratnost zateplení a 
ventilačního systému pavilonů. Pokud dojde k negativnímu vyjádření – upozorňuji na havarijní 
stav omítek, především na západních stěnách budov (průsak dešťové vody do tříd, vytváření 
plísně na vnitřní omítce). 
 
              Z uvedeného je patrná velká snaha a úspěšnost zřizovatele a vedení školy v této 
oblasti. 
 
Největší problémy v oblasti údržby: 

1. Rozvody elektřiny, stav osvětlovacích těles 
2. Rozvody vody ve zbývajících pavilonech (havarijní a předhavarijní stav). 
3. Kanalizační systém (ucpávání starých nerekonstruovaných odpadů). 
4. Údržba vnitřních a vnějších plášťů budov , zateplení 
5. Stav střech 

Vize školy: 
1. Pokračovat v akci „Bezpečnost“ 2. etapou (vstupy do pavilonů, kamery, branka v ulici 

Severní). 
2. Vybudování pergoly – venkovní učebny za 5. pavilonem 
3. Vybudování zahradní učebny u hlavního pavilonu 
4. Zabezpečit prostor pro sběr papíru (stavební buňka pod tělocvičnou) s cílem zlepšit 

environmentální výchovu 
5. Provést rekonstrukci kabinetu přírodopisu 
6. Ve spolupráci se SAMK, s.r.o. zřídit parkoviště pro zaměstnance školy a pro klienty 

SAMK na původním asfaltovém hřišti školy (vjezd z ulice Severní). 

 
Aby větší část těchto vizí a strategických cílů mohla být postupně dosažena, je nutné využít 
možností a schopností zřizovatele a intenzifikovat spolupráci se SAMK. Škola je připravena do 
vybraných projektů zapojit fondy školy, případně i sponzorské dary rodičů. 
 
 
 
1.3.   Informace o Školské radě 
 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí 
pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada má šest členů. Funkční období členů školské 
rady trvá tři roky. 
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Činnost školské rady: 
Školská rada se schází nejméně 2x během školního roku. Schvaluje školní řád, pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výroční zprávy, vyjadřuje se k návrhům školního 
vzdělávacího programu, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
projednává inspekční zprávy ČŠI, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru 
hospodaření, podává podněty a oznámení. 
 
Složení ŠR pro rok 2018-2021: 
předseda: Mgr. Ivana Mánková 
členové:   Mgr. Petra Hejkalová 
 RNDr.ThMgr. Petr Soudek, Ph.D. 
 Ing. Zdeněk Slepička 
             Miroslav Černý 
             Petra Fejfarová 
 
 

Školská rada se v tomto  školním roce sešla  2x.  
Na úvodním zasedání v září schválila rada školní dokumentaci pro rok 2019-2020, byla 

seznámena s průběhem a úpravami výuky podle ŠVP „ Normální škola“, byla seznámena s 
plánem činnosti na školní rok, projednala výroční zprávu o činnosti školy za rok 2018-2019.  

 Na posledním zasedání v červnu se rada vyjádřila  k výroční zprávě o hospodaření za 
rok 2019, byla seznámena s průběhem a  výsledky vzdělávání za školní rok 2019-2020. 
Uskutečněno distančním způsobem.  
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2.  Přehled oborů vzdělání 
 
Obor vzdělání:   7901C01 - Základní škola (9 let, denní) 
 

 Realizován ŠVP pro ZV „Normální škola“, č.j.472/2019/ZŠ,  

 RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění aktuálních úprav  

 

 

 

I.stupeň Školní  vzdělávací program   2019/2020 
běžné třídy         

Vzdělávací 
Vzdělávací  Vyučovací  Týdenní  dotace                    

Minimum    
 

oblasti obory předmět 1. 2. 3. 4. 5.  

Jazyk a jazyková 
Český jazyk Český jazyk 8 8 9 8 7  

komunikace 
Cizí jazyk Cizí jazyk 1  1 3 3 3  

Matematika a její aplikace 
Matematika 4 5 5 5 5  

Informační a komunikační technologie 
Informatika   1   1 1  

Člověk a jeho svět 

  

2 2 2 3 4 

 

Člověk a jeho 
svět 

 

   

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1  

  
Výtvarná výchova Tvořivé  1 1 1 2 2  

Člověk a svět práce 
činnosti 1 1 1 1 1  

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví           

  
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2  

         

 Týdenní dotace   20 22 24 26 26 118 
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I.stupeň Školní  vzdělávací program   2019/2020 
logopedická tř.         

Vzdělávací Vzdělávací  Vyučovací  
Týdenní  dotace                    

Minimum    

oblasti obory předmět 1. 2. 3. 4. 5.  

Jazyk a jazyková 
Český jazyk Český jazyk 9 9 10 8 7  

komunikace 
Cizí jazyk Cizí jazyk 0 0 3 3 3  

Matematika a její aplikace 
Matematika 4 5 4 5 5  

Informační a komunikační technologie 
Informatika   1   1 1  

Člověk a jeho svět 

  

2 2 2 3 4 

 

Člověk a jeho 
svět 

 

   

Člověk  
Dějepis           

a společnost 
Výchova k občanství              

  
Fyzika              

Člověk a příroda 
Chemie           

  
Přírodopis           

  
Zeměpis           

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1  

  
Výtvarná výchova Tvořivé  1 1 1 2 2  

Člověk a svět práce 
činnosti 1 1 1 1 1  

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví            

  
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2  

Průřezová témata 
               

Disponibilní časová 
vázaná              

dotace 
volná              

                  

 Týdenní dotace   20 22 24 26 26 118 

         
   žáci integrováni do běžných tříd    
         

 
V rámci výuky Čj  jsou 2 hodiny věnovány logopedické 
péči.   
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Tělesná výchova – 3 hodiny věnovány hokejové přípravě. 
 
 
 
 
 
 

Sportovní třídy     Školní  vzdělávací program  2019-2020 

Vzdělávací Vzdělávací  Vyučovací       Týdenní dotace   

oblasti obory předmět 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 
Český jazyk Český jazyk 6 4 4 4 4 

komunikace 
Cizí jazyk Cizí jazyk 3 3 3 3 3 

  
  Další cizí jazyk       3 3 

Matematika ajejí aplikace 
Matematika 5 4 4 4 4 

Informační a komunikační technologie 
Informatika   1 1     

Člověk a jeho svět   Člověk a jeho svět 3         

Člověk  Dějepis Dějepis  2 1 2 2 

a společnost 
Výchova k 
občanství 

Výchova k občanství  1 1 1 1 

  
Fyzika Fyzika   1 2 1 2 

Člověk a příroda 
Chemie Chemie       2 2 

  
Přírodopis Přírodopis   1 2 2 1 

  
Zeměpis Zeměpis   1 2 1 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 

  
Výtvarná výchova Výtvarná 

výchova 
  2 2 1 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Výchova k občanství   1 1 1   

  
Tělesná výchova Tělesná výchova 5 5 5 4 3 

Člověk a svět 
práce 

  
Člověk a svět práce 

  1   1 1 

  
  Tvořivé činnosti 3         

Disponibilní časová dotace Volitelné předměty 
    1 1 2 

  
             

Týdenní dotace  
    26 28 30 32 32 

  
              

  nevyučuje se 
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II.stupeň Školní  vzdělávací program   2019-2020 
 

Vzdělávací Vzdělávací  Vyučovací Týdenní dotace              

oblasti obory předmět 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 
Český jazyk Český jazyk 5 4 4 5 

komunikace 
Cizí jazyk Cizí jazyk 3 3 3 3 

  
Další cizí jazyk Další  cizí jazyk     3 3 

Matematika ajejí aplikace 
  Matematika 4 5 4 5 

Informační a komunikační technologie 
Informatika 1 1     

Člověk a jeho svět 

       
       

       

Člověk  
Dějepis Dějepis 2 2 2 2 

a společnost 
Výchova k občanství Výchova k občanství 1 1 1 1 

  
Fyzika Fyzika 1 2 2 2 

Člověk a příroda 
Chemie Chemie     2 2 

  
Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 

  
Zeměpis Zeměpis 2 2 2 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 

  
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 2 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví Výchova k občanství 1 1     

  
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 
  

Člověk a svět práce 
1 1 0 0 

  
  Výchova k občanství     1 1 

Průřezová témata 
          

Disponibilní časová dotace 
  Volitelné předměty   2 1 1 

minimálně   28 30 32 32 122 
 
Člověk a svět práce:             6.roč. - Práce s technickými materiály   
 7.roč. - provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů 
 8.roč. – Svět práce – součást Výchovy k občanství    
 9.roč. - Svět práce – součást Výchovy k občanství    
Volitelné předměty:              7.roč. - Seminář a praktika z přírodopisu 

2hod. 
  

 
           Sportovní výchova 
           Konverzace v anglickém jazyce   

 8.roč.+ 9.roč.  – Sportovní výchova 

1hod. 

  

 

            Kuchařská příprava 
           Seminář a praktika ze zeměpisu 
            Hokejová příprava  

 

 9.roč. - Seminář a praktika z chemie 1 hod.   
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Ochrana člověka za mimořádných událostí 
Téma je rozpracováno v ŠVP jako průřezové téma  OČMO do jednotlivých předmětů, 
1x ročně – nácvik evakuace 
 
Program EVVO – rozpracován v ŠvP i jako samostatný celoroční plán plnění, plán plnění 
v příloze č.2 
 
Čtenářská gramotnost  
Školní knihovnu spravuje Mgr. Martin Burant. Knihy se půjčují každé úterý od 13.00 do 13.30 
nebo individuálně po domluvě. Návštěvnost knihovny lze hodnotit jako průměrnou, více si 
půjčují žáci 1.stupně.  

Vyučující používají v hodinách sady knih pro hodiny čtení nebo pro čtenářské dílny. Ke 
zvyšování čtenářské gramotnosti přispívá i zapojení školy do knižních klubů. V letošním roce 
spolupracujeme s vydavatelstvím Albatros, Fragment, Grada. 

Vzhledem k situaci Covid -19 (uzavření školy) si děti objednávaly pouze z katalogů Podzim, 
Zima. Celkem se zapojilo do KK 95 žáků. 
 
 
Organizace výuky v době  koronaviru 
 
Nouzový stav = zavření školy  zahájeno 11.3.2020. V té době jsme měli jarní prázdniny. Od 
16.3.2020 zahájena distanční (domácí) výuka. Učitelé dávají výukové materiály na web pro 
jednotlivé třídy vždy v pátek předchozího týdne. V řadě předmětů probíhá on-line výuka. 
 
Nástup žáků do školy (docházka založena na dobrovolnosti): 
 
9.ročníky – 12.5.- 5.6.2020 – žáci, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na SŠ 
      - 15žáků z 9.A+B 
                 - výuka v Út a Čt – 2hod. M, 2hod. Čj   - p.uč. Bajer, Hejkalová 
 - přijímací zkoušky 8.6. 
 
I.stupeň - 25.5. – 30.6.2020 
 - 10 skupin, celkem 100žáků (31,6% žáků I.st.) 
 - výuka každý den  7.55-11.35 hod. – Čj, M + další předměty 
 - na oběd chodí – 67 žáků  
 - do ŠD chodí 45 žáků – 8 skupin 
 
II.stupeň - 9.6. – 30.6.2020 
 - 7skupin, celkem 52 žáků  (24 % žáků II.st.) 
 - konzultace  6.roč. – Út – 8.30-11.15hod. 
          7.roč. – St – 8.30-11.15hod. 
          8.roč. – Čt – 8.30-11.15 hod. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
  
Ve šk.r. 2019-2020 měla škola celkem   69 zaměstnanců.  
Činnost školy externě zabezpečovali 4 hokejoví trenéři. 
 
 Pedagogičtí pracovníci: 
40 učitelů – z toho 4 zam. na mateřské dovolené 
2 vychovatelek a další 3 současně asistentky pedagoga  
17 asistentek pedagoga 
Studující - zvyšování kvalifikace - 11 pedagogů 
Bez kvalifikace – 5 pedagogů 
 
    Speciálně pedagogické centrum:  
2 zaměstnanci – 1 speciální pedagog, 1 psycholog, 2 speciální pedagogové z řad učitelů 
 
 Nepedagogičtí  pracovníci: 
14 zaměstnanců - z toho  6 ve školní jídelně 
   6 uklízeček, údržba 
   2 administrativní pracovnice 
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4.  Údaje o  zápisu  k povinné školní docházce, o přijímacím řízení 
 
 4.1.   Zápis do 1. ročníků ve školním  roce 2019-2020 
K zápisu v řádném termínu: 96 dětí 
Dodatečně po termínu: 5 dětí 
Celkem přihlášených: 101 dětí 
Zákonní zástupci 13 dětí se rozhodli o přeřazení na jinou školu. 
 
Zaspáno celkem: 88 dětí 
Odklad školní docházky: 14 dětí 
Do 1.ročníku od 1.9.2020 fyzicky nastoupí: 74 dětí 
1.A (klasická třída)- 18 žáků, 1.B (Začít spolu) – 17žáků, 1.C (logopedická třída) – 14 žáků, 
1.H (hokejová třída) -25žáků 
 
Demografický vývoj 
 K 30.9.2019 bylo zapsáno 530 žáků, což bylo o 16 více než v minulém školním roce. Kromě 
žáků ze  spádové oblasti a ostatních částí Kladna, je 137 dalších, kteří dojíždějí z okolních 
obcí.  
      V  průběhu školního roku zůstal počet žáků na stejné úrovni. K migrace žáků docházelo 
výjimečně. Počet žáků pobývajících v cizině se snížil z 8 na 5žáků.  
 

4.2. Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy 
 
   Výsledky rozmisťovacího řízení  ve šk.r. 2019-2020 
 

Přehled vystupujících žáků           

Školní rok:  2019/20           

Vystupuje celkem :       43  žáků Chlapců: 26         

  Dívek:    17         

Z devátého ročníku :           34 Chlapců:   19         
  Dívek:      15         

Z osmého ročníku :                4 Chlapců:     4         
  Dívek:        0         

Ze sedmého ročníku:             5 Chlapců:     3         
  Dívek:         2         

Z pátého ročníku přestupuje na 
víceletá gymnázia:        2 žáci Chlapců:     2         
  Dívek:        0         

Přijati   zakončení       

Škola Obor M/VL Celkem Chlapců: Dívek: 
Gymnázia           

Gymnázium, Kladno, nám E. Beneše 
1573 gymnázium M 2 1 1 

Střední odborné školy           

SPŠ a OA, Kladno, C. Boudy 2954 technické lyceum M 1 1 0 

  obchodní akademie M 2 1 1 
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SPŠ a VOŠ ,Kladno, J. Palacha 1840 elektrotechnika M 1 1 0 

SOŠ a SOU,Kladno, nám. E. Beneše 
2353,  

logistické a finanční 
služby M 1 0 1 

  prodavač VL 1 0 1 

  kuchař - číšník VL 4 2 2 

SZŠ a VOŠ zdravotnická, Kladno 
Havířská 1141 praktická sestra M 4 0 4 

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská 967 instalater VL 1 1 0 

  elektrikář VL 2 2 0 

  strojní mechanik VL 2 2 0 

  automechanik VL 1 1 0 

  karosář VL 1 1 0 

  mechanikelektronik M 1 1 0 

OU a PŠ, Kladno Vrapice, Vrapická 53 pečovatelské služby VL 1 1 0 

  zednické práce VL 1 1 0 

  
elektrotechnické a 
montážní práce VL 1 1 0 

  
stravovací a 
ubytovací služby VL 1 1 0 

1. KŠPA, Kladno,Holandská 2531  

ekonomika 
podnikání-  
management sportu M 1 1 0 

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky, 
Školská 105 zemědělec- farmář VL 1 1 0 

  
kombinované 
lyceum M 1 0 1 

SPOU Praha4, Ohradní 57 automechanik VL 1 1 0 

SŠ mediální grafiky a tisku, Praha 9, reprodukční grafik VL 1 0 1 

SZeŠ, Rakovník, Pražská 1222 chovatelství M 1 1 0 

SŠ služeb a řemesel,Stochov,J. Šípka 
187 hotelnictví  M 1 1 0 

Střední uměleckoprůmyslová 
škola,Praha3, Žižkovo náměstí 1300/1 

desing nábytku a 
interiéru M 1 1 0 

VOŠ a střední hotelová škola,Kladno, 
Floriánské náměstí 350 

hotelnictví a 
turismus M 2 0 2 

SŠ designu a řemesel, Kladno, U 
Hvězdy 2279 pekař VL 2 1 1 

Víceletá gymnázia a SŠ           

Sportovní gymnázium, Kladno, 
Plzeňská 3103 gymnázium  M 2 2 0 

Jiné           

Nepřijat/a     0 0 0 

Nepodal/a přihlášku, nejde na SŠ     2 1 1 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1.  Hodnocení prospěchu a chování 
 

Hodnocení prospěchu a chování za 1.pololetí šk.r. 2018-2019 
 
I.stupeň: 317 
chlapců 231, dívek 86 
Aj – 285 žáků    
Plnění povinné školní docházky v zahraničí podle §38: 2A-Lakatošová., 3.A- Sucher K., 
Lukáčová, Farkašová  
Uvolněn z Tv:  Slaboch - 5.A 
Nehodnoceni: 5.A – Tancoš (všechny předměty)- odložená klasifikace 
počty žáků s PO: 105 
Klasifikace: 
s jednou dostatečnou: 7    2,21 % 
s více dostatečnými: 14          4,42 % 
s nedostatečnou: 3                0,95 % 
celkem podprůměrných žáků:  24   7,58 % 
vyznamenání:197     62,15 % 
Kázeňská opatření: 
neomluvené hodiny: McClue – 5 ( 1.pololetí) 
NTU : 6  1,89  % 
DTU:  2  0,63  % 
ŘD  :  2  0,63  % 
2 z chování: 2   0.63 % 
pochvaly: 46   14,51 %   
 
II .stupeň   215 žáků     
chlapců 150, dívek 65 
Aj – 213 žáků      Nj – 36 žáků        Rj – 44 žáků 
Plnění povinné školní docházky v zahraničí podle §38: 9A – Miker K., 8.A-Daňová 
Uvolněni z výuky Tv: 4žáci (Šlechta, Pomkla, Špalková, Řezníček) 
počet žáků s PO 2.-5.st: 51 žáků 
Klasifikace: 
s jednou dostatečnou:  15 žáků    6,97%    
s více dostatečnými:  47  žáků     21,8 % 
s nedostatečnými: 23 žáků        10,7% 
celkem podprůměrných: 85 žáků    39,5% 
vyznamenání: 66       30,7 % 
Kázeňská opatření:  
neomluvené hodiny:  155 (Mikloš 7, Koupa 6, Poselt 3, Krausová 14) 
NTU :  9       4,18% 
DTU :  7       3,25% 
ŘD :  5          2,32%   
II.st. : 4         1,86% 
III.st.: 1         0,46% 
pochvaly: 10     4,65%  
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Hodnocení prospěchu a chování za 2.pololetí šk.r. 2019-2020 
 
I.stupeň: 316 
chlapců 230, dívek 86 
Aj – 284 žáků   
 Plnění povinné školní docházky v zahraničí podle §38: 2A-Lakatošová., 3.A- Sucher K., 
Lukáčová, Farkašová  
Uvolněn z Tv:  Slaboch, Tancoš - 5.A, Veselý 4.B 
Nehodnoceni: 0 
počty žáků s PO: 102 
Klasifikace: 
s jednou dostatečnou: 6    1,89 % 
s více dostatečnými: 17          5,38 % 
s nedostatečnou: 0                0 % 
celkem podprůměrných žáků:  24   7,59 % 
vyznamenání:208     65,82% 
Kázeňská opatření: 
neomluvené hodiny: Benda – 15  
NTU : 0  0 % 
DTU:  1  0,32 % 
ŘD  :  1  0,32  % 
2 z chování: 1   0.32 % 
pochvaly: 77   24,36 %   
 
II .stupeň   214 žáků     
chlapců 149, dívek 65 
Aj – 212 žáků      Nj – 37 žáků        Rj – 43 žáků 
Plnění povinné školní docházky v zahraničí podle §38: 9A – Miker K., 8.A-Daňová 
Uvolněni z výuky Tv: 3žáci (Šlechta, Pomkla, Řezníček) 
počet žáků s PO 2.-5.st: 52 žáků 
Klasifikace: 
s jednou dostatečnou:  16 žáků    7,47%    
s více dostatečnými:  55  žáků     25,7 % 
s nedostatečnými: 5 žáků        2,33% 
celkem podprůměrných: 76 žáků   35,5% 
vyznamenání: 78      36,44% 
Kázeňská opatření:  
neomluvené hodiny:  155 (Mikloš 7, Koupa 6, Poselt 3, Krausová 14) 
NTU :  0        
DTU :  0        
ŘD :   1        
II.st. : 0 
III.st.: 0         
pochvaly: 1      
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Opravné zkoušky, odložená klasifikace: 
 
Kanaloš Miroslav (7.A) -  Čj,M  
Schönherr Marek  (7.A) – Čj, M   
Tomáš Jakub (7.A) – Čj, M  
Korpová Sasha (8.A) – všechny předměty 
 - výše uvedení žáci byli v 1.pololetí hodnoceni nedostatečnými známkami z předmětů, při 
distanční výuce nespolupracovali, zákonní zástupci nereagovali na upozornění pedagogů 
 
 
 

 
 5.2. Výsledky kontrolních testů 
 

1) Národní testování (www.scio.cz)  – 9.ročníky 
Testování proběhlo v listopadu 2019.  
 
Testování z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka na naší škole proběhlo 
elektronicky.  

 
  
Výsledky testů  žáků: 
9.A – 12 žáků 
9.B – 17 žáků 
Hrubá úspěšnost ( % úspěšnosti – správně zodpovězené úlohy) 
        Hranice průměrného percentilu u všech předmětů pro žáky všech sledovaných ZŠ je 48. 
 

9.A 9.B 
Český jazyk 20 40 
Matematika 16 22 
Studijní předpoklady 13 19 

(hodnocení: 0-5 = velice slabý výsledek, 5-15 = hodně podprůměrný, 15-30 = podprůměrný, 

31-70 = průměrný, 71-85 = nadprůměrný, 85-95 = vysoce nadprůměrný, 95-100 = špičkový 

výsledek) 

 

ČJ – průměrné – 30%  
OSP –průměrné –  16% 
M – průměrné – 19% 
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Scate AJ 

9.A 
Český 
jazyk Matematika 

Studijní 
předpoklady úroveň 

BŠ 8 33 8 --- 

DO 28 11 7 --- 

PP 54 11 23 A1 

PJ -7 6 3 A1 

MM 3 -2 14 A1 

PJ 15 17 11 A1 

TJ 47 18 31 A2 

BE 12 30 20 A1 

BA 25 13 7 A2 

NM 12 11 4 A1 

SV 10 4 8 A1 

ŠM 35 40 21 A1 

SD       A1 

JD       A1 

NY       A0 

          

 
20 16 13 

 

     A0 - žák umí používat základní naučené fráze o sobě a své rodině, … 
 A1 - dosáhli úrovně jazyka odpovídající 5.ročníku ZŠ 

  A2 - dosáhli úrovně jazyka odpovídající 9.ročníku ZŠ 
  B1 - dosáhli úrovně jazyka odpovídající konci střední školy (u maturity) 

 C1 -  žák se umí plynule a pohotově vyjadřovat, dokáže dodržovat vysoký stupeň gramatické 
správnosti 
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Národní testování – 9.B   www.scio.cz 

  % úspěšnosti 
   

Scate AJ 

 
Český jazyk Matematika Studijní předpoklady úroveň 

KT 46 26 50 B1 

KrT 54 76 48 A2 

MT 44 39 66 A2 

OV 3 28 12 A1 

PA 77 80 72 C1 

RR 22 10 24 A1 

SB 38 49 65 B1 

VJ 29 64 49 A1 

ZA 68 21 53 --- 

DD 0 22 0 A1 

HV 38 20 45 A1 

JM 53 42 73 B1 

MT 73 60 70 A2 

PV 57 19 34 B1 

PiV 40 22 19 A1 

PN 44 12 7 A1 

ŠK 21 0 25 A1 

        
 

 
42 35 42 
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9.A výsledky  odpovídají dlouhodobému stavu 9.ročníků v tomto období 

 
 

průměry ovlivňují výsledky velmi slabých žáků 
   9.B historicky nejnižší výsledky v testováních na naší škole 

   
 
Možné příčiny neúspěchu žáků devátých ročníků v Národním testování 2019 

1. Žáci si neosvojili základní učivo v nižších ročnících. 
2. Nízká motivace ke vzdělávání. 
3. Žáci se spokojují s dostatečnými výsledky, nejsou motivováni ke zlepšení. 
4. Nedostatečná domácí příprava. 
5. Nedostatečný dohled rodičů nad domácí přípravou, ignorace průběžných špatných výsledků. 
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2)  Vědomostní  testy 
 
 Vědomostní testy  byly zadávány pouze za 1.pololetí podle plánovaného harmonogramu 
v určených třídách a předmětech. Ve 2.pololetí nebyly vzhledem ke koronavirové epidemii 
zadávány. 
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6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 Jedním z hlavních cílů výchovně vzdělávací oblasti školy je vytvářet zdravý životní styl 
žáků, napomáhat efektivnímu trávení volného času mládeže nabídkou volnočasových aktivit, 
podporovat vstřícnou komunikaci mezi žáky, potírat a důsledně řešit projevy šikany, násilí a 
všech forem agresivity, odstraňovat prvky nesnášenlivosti, xenofobie a rasismu. Vychovávat 
žáky v rámci prevence kriminality, zneužívání násilí a drogové prevence. 
 
Koncepce: 
Primární prevence sociálně patologických jevů 

- zpracování krizového plánu školy 
- zpracování programu proti šikanování 
- poradenská činnost školního metodika prevence, jeho systematické vzdělávání a 

spolupráce s okresním metodikem prevence 
- protidrogová prevence a propagace zdravého životního stylu - součást ŠVP zejména ve 

výchovných předmětech 
- represivní opatření stanovené ve Školním řádu (návykové látky, šikana, vandalismus, 

krádeže, agresivita), seznámení žáků a rodičů s těmito opatřeními 
- spolupráce třídních učitelů s výchovným poradcem a školním metodikem prevence 

(prevence a řešení záškoláctví, vytipování a evidence problémových žáků, spolupráce 
s rodiči a odborníky - včasná intervence při ohrožení mravní výchovy mládeže) 

- čtvrtletní kontrola plnění PP, vyhodnocení efektivity PP v závěru školního roku 
- systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických 

jevů 
- zařazování preventivních programů pro třídní kolektivy 

Výchova proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 

- začlenění těchto témat do ŠVP 
- zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do výuky 
- informovanost žáků o současných extremistických skupinách mládeže ve výuce 

Výchovy k občanství  
- soustavná prevence směřující k tolerantní a bezkonfliktní komunikaci žáků 
- posilování kladných hodnot v mezilidských vztazích 
- osvětová činnost v rámci výuky (speciální kultura různých etnik a národnostních 

menšin, sekty a hnutí mládeže) 
Prevence a řešení šikanování mezi žáky  

- informovanost všech pedagogů, zejména třídních učitelů o podstatě, formách a 
důsledcích šikany na pedagogických radách 

- seznámení žáků se všemi jevy, které jsou vnímány jako šikanování (osvěta-nástěnka ve 
třídě, v 5.pavilonu) 

- pravidelné doškolování pedagogů o způsobech řešení šikany, minimalizaci šikany a 
postupech při vyšetřování šikany (pedag. rady, DVPP) 

- Školní řád - přesné stanovení sankcí v případě konkrétních projevů šikany 
- systém dozorů nad žáky 
- důsledné řešení i náznaků šikany 
- spolupráce s odborníky (orgány sociálně-právní ochrany dítěte) 
- oznamovací povinnost Policii ČR 
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Cíle prevence 

V souladu s Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízení. 
 

Stanovení cíle: Ukazatel dosažení cíle: 
Odstranit ze školního prostředí společensky 
nežádoucí jevy (zneužívání alkoholu, tabáku a 
jiných látek, šikana, násilí, vandalismus, rizikové 
sexuální chování, záškoláctví, rasismus, 
patologické hráčství). 

V hodinách výchovy k občanství, vzdělávací 
programy na dané téma. 

Výcvik a rozvoj žáků v sociálně komunikativních 
dovednostech. 

Rozvoj pozitivního klimatu školy. 

Posilování u žáků zodpovědnosti za své zdraví a 
svůj život. 

Důslednost všech pracovníků školy. Besedy a 
projektové vyučování na dané téma. 

Propagování zdravého způsobu života. Ve všech předmětech celého školního roku, během 
přestávek i mimo vyučování, školní výlety atd. 

Vytváření kladných vztahů ve třídě a aktivní 
zapojení všech žáků do procesu negativních jevů 
v žákovském kolektivu. 

Celoroční práce třídního učitele i ostatních 
vyučujících ve všech předmětech. Třídnické 
hodiny, netypické vyučovací metody, aktivní 
přístup žáků k životu, žákovská samospráva. 

Pozitivní klima školy, kladné vztahy mezi učiteli a 
žáky, odstranění negativních postojů žáků 
k cizincům a příslušníkům jiných národnostních 
menšin. 

Mimoškolní aktivity, akce školy. Spolupráce 
s rodiči. 

Pomoct nalézt žákům své místo ve společnosti, aby 
se uměli svobodně a zodpovědně rozhodovat. 

Péče o talentované žáky, široká nabídka 
mimoškolní činnosti, smysluplné využití volného 
času, motivace a rozvoj zájmu u žáků, zapojení 
rodičů do MPP. 

Odstranit negativní postoje žáků k cizincům a 
příslušníkům národnostních menšin, posilujeme 
toleranci k uprchlíkům. 

Mimoškolní aktivity a akce školy.  

Rozpoznání a včasná intervence v případech týrání 
a zneužívání dětí, domácího násilí, ohrožování 
mravní výchovy a poruchy příjmu potravy 
(mentální anorexie a mentální bulimie). 

Zapojení všech pracovníků školy, nabídka 
výchovně vzdělávacích programů, besedy na dané 
téma. 

 
Preventivní program Školní preventivní strategie v oblasti zneužívání návykových látek, 

rozvíjení volnočasových aktivit žáků a posilování kladného psychosociálního klimatu je 
vypracováván pro každý školní rok samostatně. K nahlédnutí je na stránkách  školy. 
Celoročně je vedena evidenci mimoškolních akcí a vypracována statistika. 
Kontrola PP je prováděna pololetně a metodik prevence informuje o plnění  pedagogické 
pracovníky na pedagogických radách. 
V závěru školního roku je vydávána zpráva o plnění PP za celý školní rok. 
 
Zhodnocení práce metodika prevence za šk.r.2019-2020   příloha č.1 
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7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
   7.1.     Metodická činnost pedagogických pracovníků 
  
- uvádění začínajících pedagogů 
- ukázkové hodiny pro rodiče, pro učitele 
- předávání informací a poznatků z DVPP  
- Dílny čtení – logopedické třídy 
- praxe studentů 
- Využití internetových portálů pro výuku jazyků 
- představení nových výukových programů – využití žáky s PO 
- účast ne webinářích  pedagogických a vzdělávacích center 

 
7.2. Plán  dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na šk.r.2019/2020 
 

 Dlouhodobý plán 
- vzdělávání vedoucích pracovníků, zahraniční stáže 
- zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků 
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků 
- vzdělávání výchovných poradců a pedagogických pracovníků v oblasti péče o 

žáky s poruchami chování a učení a v oblasti péče o žáky nadané 
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů 
- vzdělávání učitelů logopedických tříd 
- vzdělávání pracovníků v oblasti uskutečňování a inovování ŠVP  podle zásad 

RVP ZV 
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ve vzdělávání 
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků 
- vzdělávání v oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve 

specializaci, kterou vyučují 
- zahraniční stáže (vzdělávání, shadowing) pro pedagogy 

 
  Krátkodobý plán 
     
 -     zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků 

- vzdělávání vedoucích pracovníků 
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky zavádění 

podpůrných opatření  
- vzdělávání v oblasti  uskutečňování a inovování ŠVP  podle zásad RVP ZV 
- vzdělávání, prohlubování znalostí v oblasti ICT 
- vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů – výchovní poradci, 

školní metodik prevence,  příslušní třídní učitelé 
- semináře a setkání týkající se problematiky volby povolání 
- semináře k prohloubení odbornosti pedagogů 
- metodické semináře v rámci ško 
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  7.3. Přehled  akcí DVPP 
 
1.pololetí  2019-2020 

hod. PC 

Tesařová 2.roč. PF UK Praha, Učitelství pro I.st. ZŠ     
Rosecká 2.roč. PF UK Praha - Čj-pedagogika (bakalářské st.)      
Čurejová   SZŠ Beroun - obor sociální činnost - maturita do 2021   
Flachsová 3.roč. UJEP Ústí n.Lab. - učitelství Tělesné vých. a sportu do 2022   

Kacerovská 3.roč. PF UK Praha - učitelství pro I.stupeň ZŠ do 2022   

Marková 3.sem. Spec.pedagogika pro ….+ učitelství I.stupeň     
Křivánková L. 2.roč. PF UK Praha, Vychovatelství     
Křivánková M. 2.roč. PF UK Praha, Učitelství pro I.st. ZŠ     
Šafránková R. 2.roč. SŠ Gastronomická a hotelová, Pha - nástavba, maturita do 30.6.2020 
Bešťáková   Kurz asistenta pedagoga     

Hejkalová 3.sem. Prevence sociálně patologických jevů - VISK Praha 
ukonč. 
2020   

Gažová 2.roč. Paneuropská VŠ Bratislava, Psychologie 
ukonč. 
2020   

Černá 2.roč. SOŠpodnikatelská Profit, Praha - maturita 
ukonč. 
2020   

Znamenáčková 2.roč. SOŠpodnikatelská Profit, Praha - maturita 
ukonč. 
2020   

Kacerovská 25.9. Šikana a její řešení? - webinář 2   

Miškovská 27.9. Sfumato (výuková metoda čtení) 8   
Šmolíková 27.9. Sfumato (výuková metoda čtení) 8   
Holcová 2.10. Třídní klima - Co to je a jak o něj pečovat    webin 

Lechnýřová 4.10. Konference "British Council" 8 DZS 
Kacerovská 8.10. Diagnostika vývoje dítěte - MAPII.  2 MMK 
Walzová 8.10 Diagnostika vývoje dítěte - MAPII.  2 MMK 
Holcová 9.10. Využití PC her ve výuce   webin 

Kacerovská 16.10. Poruchy ADHD a ADD u dětí - webinář 2   
Drahokoupilov
á 16.10. Setkání vedoucích SPC 4 Pha 
Gažová 16.10. Setkání vedoucích SPC 4 Pha 
Novotná 16.10. Setkání výchovných poradců v PPP 2 PPP 

Hejkalová 21.10. 
Žáci s dominantní poruchou emocí a chování v ped. 
Praxi 7 Pha 

Holcová 25.10. Síla pochvaly - pozitivní motivace - webinář 2   
Hejkalová 29.10. Pedagog v ohrožení 8 VISK 
Walzová 8.11. Školení trenéra "Děti na startu" 8 Kla 
Drahokoupilov
á 12.11. Konference Asociace logopedů 4 PHA 
Šmolíková 12.11. Konference Asociace logopedů 4 PHA 
janáková 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Šmolíková 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   

Kozlová 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Kalenská 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Čablová 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Fürstová 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Mánková 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
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Walzová 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Zejšková 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Čurejová 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Jirotková 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Miškovská 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Křivánková M. 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   
Drahokoupilov
á 13.11 Včelka - aplikace na trénink čtení - využití na PC 2   

Holcová 14.11. Deprese a úzkosti u dětí a mladistvých-webinář 3   
Flachsová 20.11. Sportuj ve škole 3 Pha 
Kacerovská 25.11. Přírodní materiály ve Vv 6 Pha 
Miškovská 26.11. Podpůrná opatření v praxi 6 Pha 
Miškovská 29.11. Konference Dyskorunka 6 Pha 

Holcová 2.12. 
Asistent pedagoga jako rovnocenný partner pedagoga-
web 3   

Lechnýřová 3.12. Erasmus+ - mobility osob 3 DZS 

Holcová 9.12. 
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků.-
webinář 3   

Mánková 10.12. Jak správně zaměstnávat a financovat asistenta ped. 4 Forum 
Netušilová 10.12. Jak správně zaměstnávat a financovat asistenta ped. 4 Forum 
Holcová 11.12. Dysgrafie a dysortografie prakticky - webinář 3   

Grünwaldová 11.12. Dysgrafie a dysortografie prakticky - webinář 3   

Holcová 12.12. 
Možnosti alternativní komunikace u dětí s postižením. -
web 3   

Netušilová 12.12. Novely právních předpisů od 1.1.2020 4 
Zema

n 

Lechnýřová 15.12. The Children´sBooks Our Parents Used To Read - eTwinning projekt DZS 
Holcová 16.12. Žák s vývojovou disfázií na základní škole - webinář 3   
Grünwaldová 16.12. Žák s vývojovou dysfázií na základní škole-webinář 3   
Holcová 6.10. Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě? - webinář 3   
Lechnýřová 16.1. Seminář k vyplňování a podávání žádosti KA229 3 Pha 
Pažebřuchová 22.1. Syndrom CAN - týrané, zneužívané a zanedbané dítě 8 Desc 
Černá 22.1. Syndrom CAN - týrané, zneužívané a zanedbané dítě 8 Desc 

 
2.pololetí  2019-2020 

hod. PC 

Tesařová 2.roč. PF UK Praha, Učitelství pro I.st. ZŠ     
Rosecká 2.roč. PF UK Praha - Čj-pedagogika (bakalářské st.)      
Čurejová   SZŠ Beroun - obor sociální činnost - maturita do 2021   
Flachsová 3.roč. UJEP Ústí n.Lab. - učitelství Tělesné vých. a sportu do 2022   

Kacerovská 3.roč. PF UK Praha - učitelství pro I.stupeň ZŠ do 2022   
Marková 3.sem. Spec.pedagogika pro ….+ učitelství I.stupeň     
Křivánková L. 2.roč. PF UK Praha, Vychovatelství     
Křivánková M. 2.roč. PF UK Praha, Učitelství pro I.st. ZŠ     

Šafránková R. 2.roč. 
SŠ Gastronomická a hotelová, Pha - nástavba, 
maturita do 30.6.2020 

Bešťáková   Kurz asistenta pedagoga ukončeno 

Hejkalová 3.sem. Prevence sociálně patologických jevů - VISK Praha 
ukonč. 
2020   

Gažová 2.roč. Paneuropská VŠ Bratislava, Psychologie ukonč 2020   
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Černá 2.roč. SOŠpodnikatelská Profit, Praha - maturita 
ukonč. 
2020   

Znamenáčkov
á 2.roč. SOŠpodnikatelská Profit, Praha - maturita 

ukonč. 
2020   

Koudelková   Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 
od 
20.3.2020   

Holcová  13.1. 
Strukturované učení pro žáky s PAS na I.stupni - 
webinář 2   

Holcová 15.1. Didaktické hry a náměty do hodin Čj na I.st. - webinář 2   
Kacerovská 15.1. Didaktické hry a náměty do hodin Čj na I.st. - webinář 2   

Čurejová 17.1. 
Metodické setkání k tvorbě profilu na jednu stránku ve 
škole 4 

Rytmu
s 

Černá Markéta 22.1. 
Syndrom CAN-týrané, zneužívané a zanedbávané 
dítě 8 DESC 

Pažebřuchová 22.1. 
Syndrom CAN-týrané, zneužívané a zanedbávané 
dítě 8 DESC 

Holcová 27.1. 
Novela vyhlášky č.27/2016 sb. o vzdělávání žáků se 
spec.potř… 2 web 

Holcová 27.1. Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě? - webinář 2 web 

Holcová 29.1. 
Efektivní učení, aneb jak naučit dítě, jak se má učit - 
webinář 2 web 

Grünwaldová 27.1. 
Novela vyhlášky č.27/2016 sb. o vzdělávání žáků se 
spec.potř… 2 web 

Grünwaldová 29.1. 
Efektivní učení, aneb jak naučit dítě, jak se má učit - 
webinář 2 web 

Holcová 3.2. Žák s dysgrafií a dysrtografií na ZŠ - webinář 2 web 

Lechnýřová 
11.,12.2

. 
Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v 
prostředí ZŠ   C)T)A) 

Holcová 19.2. Využití mobilních aplikací ve výuce 2 web 
Čablová 2.3. Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi 2 web 
Janáková 2.3. Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi 2 web 

Šmolíková 25.3. Doplňkové materiály do hodin Aj na ZŠ 1 web 
Grünwaldová 9.4. Dětská jóga a její využití ve vzdělávacím procesu 2 web 

Grünwaldová 
14.-
17.4. AMOS-soubor vzdělávacích materiálů pro 1.ročník 8 web 

Tesařová 4.-7.5. AMOS-soubor vzdělávacích materiálů pro 1.ročník 8 web 
Hejkalová 2018-20 Prevence sociálně patologických jevů - studium ukonč   
Grünwaldová 9.6. Hlasová jóga 1 web 
Netušilová 16.6. Novela zákona o pedagogických prac. od 1.9.2020 2 web 

Lechnýřová 
10.-
24.7. Jazykový kurz - Erasmus +   Malta 

Miškovská 
10.-
24.7. Jazykový kurz - Erasmus+   Malta 
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8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
   

  8.1.  Účast v soutěžích 
 
Školní a regionální soutěže - Přehled ve zprávách jednotlivých metodiků v příloze č.4. 
 
Celostátní soutěže, soutěže organizované MŠMT 
  Přírodovědný klokan - pro talentované žáky 8., 9.ročníků 
                      Matematický klokan - pro talentované žáky  2.-9.ročníků- ŠK 
                    Zeměpisná olympiáda – ŠK 
  Dějepisná olympiáda – OK 
  Olympiáda z českého jazyka – ŠK 
  Soutěž v anglickém jazyce – ŠK 
  Matematická olympiáda - ŠK 
  Biologická olympiáda – ŠK 
  Mladý chemik  
  prezentováno: stránky školy, veřejná vývěska 
 
Účast v celostátních sportovních projektech: 

 Přespolní běh OK 6. – 9. roč., bez postupu  
 Florbal chlapci ZK 6. – 7. roč., postup  
 Florbal chlapci ZK 8. – 9. roč., postup  
 Florbal dívky OK 6. – 7. roč., bez postupu  
 Florbal chlapci OK 8. – 9. roč, bez postupu  
 Florbal chlapci OK 6. – 7. roč., postup  
 Florbal chlapci KK 6. – 7. roč., bez postupu  

 
Další sportovní akce byly vzhledem ke koronavirovým opatřením zrušeny. 
 

8.2. Aktivity prezentované na veřejnosti 
více v příloze č.3 

 
 
     8.3. Výchovně vzdělávací akce  
 

  Přehled výchovně vzdělávacích akcí je obsažen ve zprávách jednotlivých metodických 
sekcí v příloze č.4. 
 
prezentováno: www.12zskladno.cz – stránky jednotlivých tříd 
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9.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  
 

 
 Inspekční činnost nebyla ve šk.r. 2019-2020 uskutečněna.  
 
 

 
 
10.  Základní údaje o hospodaření školy 
 
1. Čerpání rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání v období leden-srpen 2020  v Kč 
 

      
   ZŠ PP ŠJ ŠD ZŠ NP SPC P.O. P.I. 

č. střediska 220 221 222 223 224 225 226 

mzdy 13718465 841081 993010 1189718 646880 2055252  

OPPP 37140   8690 3500     2500 

mzdové náklady 13755605 841081 1001700 1193218 646880 2055252 2500 

zák. SP+ZP 4636835 284288 335644 402123 218646 694668  

FKSP 275528 16889 19951 24237 12937 41468  

odvody 4912363 301111 355595 426360 230005 
 

 

učebnice, uč. po. 167519         
 

 

DVPP 44570            

lékař. Prohlídky 1000 
   

     

stravné a jízdné 4396     
 

     

náh. mzdy-nemoc 58040 3296 4625 22163   18139  

zákonné poj. jiné 61897 2639 4704 6954 2992 10336  

ostatní náklady 301796 873   
 

  
 

21 154 

ONIV 639218 6808 9329 29117 2992 28475 21 154 

Náklady celkem 19307186 1149066 1366624 16486950 881455 2819863 23 654 

     
  

 

 

Náklady celkem 27 196 543,-  
 

    

 
2. Čerpání rozpočtu na provozní náklady v období leden – srpen 2020 (v Kč) 
 
 Odpisy               199 035,50        
       Knihy, tisk, tiskopisy   23 015,-   
 Drobný hmotný majetek                           311 445,21  
       Drobný nehmotný majetek                         96 516,12    
      Nákup materiálu                                       222 207,69                   
 Voda                                                           55 996,64     
 Plyn                                                              4 013,56    
 Elektrická energie                                    247 607,35  
       Stočné, srážková voda                                93 660,62      
 Telefony a pošta                              15 287,-           
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 Opravy a udržování                                 253 655,28  
 Pojistné                                                      54 470,-  
        Spotřeba potravin                                     416 820,69  
 Bankovní poplatky                                    12 110,87 
 Manka a škody potraviny - COVID 11 708,33 
 Revize 5 537,- 
 Úklid, hyg. služby 78 022,71 
 Zájezdy + přeprava žáků 218 305,22 
 Plavání 40 486,- 
 Ekonom. servis 112 800,- 
 Pronájem sportovišť 18 585,-  
 Pronájem kopírek 41 510,36 
 Služby 74 525,61  
 Ostatní náklady                                        103 031,44  
        
 Náklady celkem                               2 710 353,- 
 
  
 Provozní dotace                                     1 656 000,-                                                
 Tržby stravné + družina                            463823,84 
 Plavání 41 258,- 
 Zájezdy + kult. pořady 198 180,- 
 Čerpání RF 166 000,- 
 Čerpání IF opravy 56 386,- 
 Ostatní výnosy                                          10 207,74 
  
 Výnosy celkem     2 591 855,58 
 
   

3. Hospodářská činnost v období leden – srpen 2020 (v Kč) 
   
 Mzdové náklady                                         11 771,-  
 Odvody                                                       3 979,-  
 Spotřeba potravin                                      53 330,-     
 Spotřeba  materiálu                     4 354,-   
 Spotřeba energií                                        35 251,20  
 Opravy a udržování                                       880,80  
 FKSP                                   236,-  
 Stočné, srážková voda                            10 240,94  
 Zák. pojistné jiné 101,- 
 
 Náklady celkem                                          120 143,94    
  
 Výnosy ŠJ 81 470,-  
 Výnosy pronájmy                                    118 435,50 
 
 Výnosy celkem                                       199 905,50   
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 4. Projekt Erasmus + v období leden – srpen 2020 (v Kč) 
  
 Cestovné 100 928,52 
 Bankovní poplatky 454,12 
 
 Náklady celkem 101 382,64 
  
       Výnosy z transferů KA1 101 382,64 
 
 Výnosy celkem 101 382,64 
 
 5. Hospodaření organizace v období leden – srpen 2020 (v Kč) 

                           
 Náklady na přímé vzdělávání 27 196 543,-   
 Provozní náklady                        2 710 353 
 Náklady na hosp. činnost                        120 144,- 
       Erasmus                                                    101 383,- 
  

Náklady celkem 30 128 423  
 
 Dotace na provoz a ostatní výnosy           2 591 856,- 
 Výnosy z hosp.činnosti                                199 905,-         
       Transfery z MŠMT                                 27 196 543,- 
       Erasmus                                                        101 383,-   
 
 Výnosy celkem    30 089 687 
 
 
 Hospodářský výsledek                -           38 736 (ztráta) 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 Zapojení do Evropského projektu „Ovoce do škol“. Projekt MŠMT, Ministerstva 
zemědělství a SZIF . 

Realizace  od  března 2010 – ovoce pro všechny žáky I.stupně, 1x týdně 
 Od 1.9.2017 ovoce také pro žáky II.stupně. 

 Zapojení do projektu „Mléko do škol“ od 1.9.2017 . Zájemcům z řad žáků 1.-5.roč. 
bude dodáváno konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky  

 

 Zapojení do programu ERASMUS+  
- KA1 „Za branou jazyků“ – probíhající projekt, končí 30.11.2019 
- KA1 „Na cestě za jazykovými dovednostmi“ – budoucí projekt 
   zahájení:  1.12.2019 

Stav projektů Erasmus 
Ukončené k 30.11.2019 - KA1 Za branou jazyků (čekáme na vyhodnocení závěrečné zprávy) 
Aktivní od 1.12.2020 - KA1 Na cestě za jazykovými dovednostmi (4 mobility v létě 2020, 
první schůzka účastníků byla 20.1.) 
Plánované 
KA1 - Inkluze - můžeme na to jít lépe? - hotová žádost předložena ke kontrole vedení školy 
KA2 - Naše domovy, naše životy - na žádosti pracujeme prozatím s partnery z Litvy a Turecka 
(Lechnýřová, Miškovská, Šmolíková, Bajer) 
 

 Zapojení do projektu  Místního akčního plánu (MAP II.) 
      -   semináře pro učitele 
       -  projektové dny středních škol pro 9.roč. – 27.11. 2019 – návštěva 30 našich žáků ve 

SPŠ    a SOŠ J.Palacha, Kladno 
 

 Zapojení do projektu „Sportuj ve škole“ – nabídka 3 hodin TV aktivit, vyučující Mgr. 
Alena Walzová, Marie Křivánková, Kateřina Flachsová –  říjen 2019 – květen 2020 
 

 Vzdělávací programy paměťových institucí do  škol pokračuje: 
Cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky 
společenskovědních předmětů na ZŠ.  
 - září-prosinec 2019 - Dotace 120 000,-Kč + 2500,- na dohodu o provedení práce.  
 - leden – červen 2020 - dtto 
 

 Zapojení do projektu Sportovního gymnázia Kladno „SG Kladno-modernizace učebny 
a studovny cizích jazyků“ v rámci  projektu „Implementace krajského akčního 
plánu“. Rozsah spolupráce minimálně 1x za pololetí 2hod. – exkurze na SG 
s praktickou náplní, moderními metodami užívanými v praxi i ve výuce. 
Termín: 1.3.2019-30.3.2020   reg.č. CZ.02.368/0.0/0.0/16_034/0008655 
    - 3.12.2019 – ukázková hodina výuky Aj pro žáky 8.ročníků 
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 Zapojení do projektu „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“, zkr. 
SYPO, který je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV), reg.č. CZ.02.3.68/0.0/17_052/0008363. 
Zapojení spočívá v účasti na vzdělávacích aktivitách.  
 

 Zapojení do projektu Sportovního gymnázia Kladno „SG Kladno-modernizace výuky“ 
v rámci  projektu „Integrovaný regionální operační program“, workshopy, práce 
s digitálními technologiemi, …, Rozsah 2vyuč.hod. během pololetí. 
Termín: 17.10.2016 – 16.10.2021 , uskutečněno - 2hod. – 11.10.2019, 13.1.2020 
reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002654 
 

 Rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do 
nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích ,  
č.j.: MŠMT-17893/2020-1 (platné pro září-prosinec 2020) 
Žádost podána na krajský úřad. 
 

 
12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
         Nezapojeni 
 
 
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 
 
        Neuskutečněno. 
 
                              
14.   Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
· V průběhu roku jsme v kontaktu s pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

MMK (OSPOD), s pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC.  
· Spolupráce s Magistrátem města Kladna - účast na akcích pořádaných MMK, zapojení do 

soutěže o nejlepší webové stránky škol, realizace projektů za podpory města Kladna 
· Spolupráce se Střediskem volného času Labyrint - spočívala v poskytování učeben a 

materiálně technického vybavení při organizaci  olympiád. Dlouhodobě jsou na naší škole 
organizována okresní kola olympiád z chemie, biologie, okresní a krajské kolo olympiády 
z českého jazyka a dějepisu.  
Labyrint zajišťuje  výuku dopravní výchovy ve 4.ročnících. 

· Městská knihovna Kladno - besedy pro žáky I., pasování na čtenáře (1.ročníky) 
· Divadlo Lampion - představení pro žáky I.stupně 
· ČČK, Střední zdravotnická škola, Středočeská záchranná služba – přednášky pro žáky a 

zaměstnance s praktickými ukázkami zásad 1.pomoci 
· Plavecká škola Medúza Kladno – plavecký výcvik žáků 2. ročníků 
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· SAMK Kladno – možnost využívání sportovní haly a hřiště k výuce Tv 
· ZOO Praha - Adopce zvířete v pražské ZOO – „Žáci ZŠ Kladno, Brjanská 3078“ 

adoptivními rodiči Tamarína bělovousého. ZOO poskytla 28 žákům A 2 učitelům volné 
vstupenky – nebyly využity (koronavirus) 

· Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. - besedy, exkurze, aktivní 
spolupráce se záchrannou stanicí AVES, vzdělávací programy (viz. plnění EVVO) 

· ASŠK - poskytování tělovýchovných prostor pro konání sportovních soutěží 
· Spolupráce s charitativními organizacemi. 
· Spolupráce s rodičovskou veřejností  

- Školská rada se dvěma zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků a 
rodičovské veřejnosti.  

- Sdružení rodičů - dvakrát ročně se schází Rada rodičů složená ze zástupců všech 
tříd. Tito rodiče předávají informace z jednání ostatním členům Sdružení rodičů na 
třídních schůzkách. Informace o prospěchu a chování žáků, aktivitách v životě 
školy poskytují rodičům třídní učitelé na plánovaných třídních schůzkách (4x 
ročně), individuální konzultace s rodiči probíhají podle potřeb a zájmu rodičů po 
dohodě s učiteli kdykoliv v průběhu školního roku. – v tomto školním roce se sešla 
pouze jednou v listopadu 

-  „Vánoční fotografování“ pro rodiče a žáky 
- ukázkové hodiny, vánoční besídky a výstavky prací žáků      
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15. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím za rok 
2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                           V  Kladně 1.února 2020 

 
 
 

a) Nebyly podány žádosti o informace. 
 
b) Nebyla podána odvolání proti rozhodnutí. 

 
c) Nebyly provedeny žádné z činností v § 18, odst. 1, písmeno c)-f) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím . 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
                     
 
                                                                                 Mgr. Vladimír Dufek 
                                                                                         ředitel školy 

 
 
 
 
 
 

Základní škola Kladno, Brjanská 3078 
příspěvková organizace 

Brjanská 3078, 27204 Kladno 
IČO: 61894494 
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Příloha č. 1 
 

Plnění preventivního programu  
1. pololetí šk. roku 2019/ 2020 

Září 2019 
 revize Preventivních programů zpracovaných v minulých letech 

 revize aktivit realizovaných v minulých letech s ohledem na preventivní pojetí akcí 

 koncept nového Preventivního programu v souladu s požadavky na tento dokument 

 aktualizace nástěnky v 5. pavilonu (propagace zdravého životního stylu, protidrogové prevence, 
nebezpečí zneužívání návykových látek, zdravého sexuálního chování apod.) 

 pokračování kvalifikačního studia: VISK, dvouletý studijní program (19-09-G41 - Prevence 
sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností), září 2018- červen 
2020 

Akce Stručný popis 
zahájení druhého roku studia pro 
ŠMP (Mgr. Hejkalová) 

 

setkání metodiků prevence v PPP 
Kladno (Mgr. Hejkalová) 

úvodní setkání šk. roku 
2019/ 2020 

 
Říjen 2019 
 

Akce Stručný popis 
studium ŠMP (Mgr. Hejkalová) Vícedenní výjezd 
 
Listopad 2019 
 
Akce Stručný popis 
studium ŠMP (Mgr. Hejkalová)  
setkání metodiků prevence 
v PPP Kladno (Mgr. 
Hejkalová) 

 

pedagogická rada seznámení kolegů se stavem 
preventivních aktivit na škole, 
nová pravidla spolupráce se 
školním metodikem prevence, 
možnosti spolupráce, 
seznámení s Preventivním 
programem pro školní rok 
2019/ 2020 

třídní schůzky  informace zákonným 
zástupcům o klasifikaci 

 informace o chování 
 informace o problémových 

jevech ve škole i mimo ni 
 nabídka volnočasových 

aktivit pro žáky 

studium ŠMP (Mgr. Hejkalová)  
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Prosinec 2019 
 
Akce Stručný popis 
setkání metodiků prevence 
v PPP Kladno (Mgr. 
Hejkalová) 

 

Kyberšikana Preventivní program pro žáky 
8. ročníků (Policie ČR) 

studium ŠMP (Mgr. Hejkalová)  
 
Leden 2020 
 
Akce Stručný popis 
třídní schůzky (konzultační) informace příchozím 

zákonným zástupcům o 
klasifikaci a chování v 1. 
pololetí 

studium ŠMP (Mgr. Hejkalová)  

pedagogická rada  hodnocení výsledků 
vzdělávání a chování za 1. 
pololetí 

 zhodnocení preventivních 
aktivit za 1. pololetí 

 
 
Přehled řešených situací 

 slovní napadání, urážky 

 focení a rozesílání fotografií spolužáků 

 rušivé chování v hodinách, strhávání negativní pozornosti 

 údajné projevy šikany (šetřením neprokázáno) 

 sebepoškozování 

 rozpory s rodiči 

 skryté záškoláctví 

 pomoc rodičům s výchovnými problémy 

Celkový stav na škole: 
bez závažných problémů, psychosociální klima dobré. 
 
Všechny situace řešeny dle závažnosti se zákonnými zástupci, popř. dalšími orgány (OSPOD, Policie 
ČR). Zápisy z jednotlivých jednání uloženy v materiálech školního metodika prevence. Zápisy 
z výchovných komisí a jednání s rodiči uloženy u třídních učitelů a výchovné poradkyně. 
 

Zpracovala Mgr. Petra Hejkalová 
školní metodik prevence 
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Příloha č. 2 

Plnění plánu EVVO 
 
Plnění EVVO za 1. pololetí  ve školním roce 2019/2020 
TAB.č.1 

Akce EVV0 - souhrn - 2019/2020       

Název akce 1.stupeň                      2. stupeň Celkem 

Projektové dny/ týdny 4 1 5 

Soutěže 0 2 2 

Třídění odpadu v učebnách 0 1 1 

Charitativní akce 1 1 2 

Exkurze 3 1 4 

Výchovně vzdělávací pořad 5 0 5 

Za první pololetí celkem 13 6 19 
 
TAB.č.2 

Akce EVV0 1. - stupeň -  2019/2020     

Datum Název akce Druh činnosti Třída Zodpovídal/a p. učitel/ka  

1.10.2019 
Národní muzeum 
PI exkurze 1.C, 1.H Šmolíková,Kozlová 

22.10.2019 Náprstkovo muzeum exkurze 5.A,5.B Stehlíková, Mašková 

4.11.2019 
Planetárium – Vesmír 
kolem nás 

Výchovně 
vzdělávací pořad 3.A,3.B,3.H Tesařová,Křivánková,Důbravová 

5.11.2019 Sládečkovo muzeum exkurze 2.C Zejšková 

6.11.2019 Podzim projekt 1.H Kozlová 

11.11.2019 Planetárium - Polaris 
Výchovně 
vzdělávací pořad 2.A,2.B Janáková Čablová 

12..11.2019 Tonda obal na cestách projekt 

1.A,1.B,1.C,
2.A,2.C,3.A,
3.B Třídní učitelé 

20.11.2019 Planetárium 
Výchovně 
vzdělávací  pořad 3.C Miškovská 

2.12.2019 
Zvířátka jdou za 
hvězdou projekt 2.C  Zejšková 

17.12.2019 Anička a Nebešťánek 
Výchovně 
vzdělávací  pořad 

1.A,1.B,1.C,
1.H 

Walzová, Kacerovská, Šmolíková, 
Kozlová 

7.1.2020 
Afričtí savci – ZOO 
Zájezd 

Výchovně 
vzdělávací  pořad 1.C,2.C,3.C Třídní učitelé 
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TAB.č.3 

Akce EVV0 -  2. stupeň - 2019/2020       

Datum Název akce Druh činnosti Třída 
Zodpovídal/a 
p.učitel/ka 

16.10.2019 Přírodovědný klokan 
celorepubliková 
soutěž  

8.-9.ročník – 
výběr žáků Čibera  

25.10.2019 
Národní muzeum  
PI exkurze 6.A,6.B,6.H 

Lechnýřová, Nováková, 
Novotný 

12.12.2020 Mladý chemik 
Celorepubliková 
soutěž 1 žák- 9.B Novotná 

 
TAB. č. 4 

Akce EVV0 - celoškolní - 2019/2020       

Datum Název akce Druh činnosti Třída 
Zodpovídal/a  
p. učitel/ka 

 Od října 
2019 do 
začátku 
prosince 
2020 

Adopce zvířete – tamarín  
 
 

- charitativní akce – 
spolupráce se ZOO 
Praha 

- vybráno 5 525,-Kč 
všechny 
třídy  Netušilová 

11.10.2019 Erasmus Days Celoškolní projektový den 
Všechny 
třídy 

Třídní učitelé, 
hlavní koordinátor 
Lechnýřová 

Celý školní 
rok 

Třídění odpadu v učebnách Př a 
Vv třídění odpadu 

všechny 
třídy II.st. 

Mgr. H. Novotná a 
Mgr. P. Lechnýřová 

 
TAB. č.5 

Akce EVV0  2019/2020 
  

Datum Název akce 

2x ročně enzymatické čištění WC 

průběžně – 
podzim 2019 Sekání trávy 

Září 2019 Vybudování nových učeben Př,F 

listopad 
2019 Instalace krmítek, krmení ptactva v zimě 

 
Vysvětlivky:      PI = paměťové instituce 
                                                                                                                                  zpracovala Mgr. Hana Novotná 
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Příloha č. 3  
 

Prezentace školy v médiích 
 
   Kladenský deník 

 
 
 
O pohár hejtmana Středočeského kraje – 1.místo 
www.12zskladno.cz 
 

 



 42

 www.idnes.cz (říjen 2019), Kladenský deník (duben 2020)             
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www.mestokladno.cz 

SOUTĚŽ ŠKOL O NEJLEPŠÍ WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ ZNÁ 
VÍTĚZE 

Kladenská radnice každoročně vyhlašuje soutěž WWW ŠKOLA KLADNO o nejlepší webové stránky 
a sociální sítě škol na území města Kladna. Do letošního 17. ročníku se přihlásilo 16 základních a 12 
mateřských škol. Poprvé také školy soutěžily o nejlepší prezentaci školy na sociálních sítích. V nové 
kategorii změřily síly 4 základní školy. 

 
Kategorie C (prezentace školy na sociálních sítích) 

Základní škola Kladno, Brjanská 3078 

odměna: Školní sadu 18 ks OZOBOT BIT 
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Příloha č. 4  
 
Hodnocení práce metodických sekcí za 1. a 2. pololetí šk.r. 2019/2020 
 

 
MS I.st. (1.-3.roč.) 
 
1.pololetí 
V prvním pololetí byly uskutečněny 2 schůzky MS. 
Osnovy jsou plněny průběžně. Učivo je plněno v souladu s časově-tématickými plány jednotlivých 
předmětů. 
 Dlouhodobé akce : 
Keramická dílna - 1. stupeň – p. Kalenská 
Výtvarný kroužek – 1. stupeň – p. Kacerovská 
Sportuj ve škole – 1.– 3. třída – p. Walzová, Křivánková M 
 
Doučování ČJ a M  ( dle potřeb žáků) 
              2. A  - p.  Janáková 
 2. H  - p.  Čablová. 
 3. A  - p.  Tesařová 
 3. B  - p.  Křivánková 
 3. H   -p.  Důbravová 
                                                            
Uskutečněné akce :                                                                                                                                                               
         Soutěže : 
         školní soutěže 
           18.12. Výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně, 1. - 3. tř.: počet žáků : 16 
           29.1.    Recitační soutěž pro žáky  1. stupně , 1. – 3. tř. :  počet žáků ( zatím neznám) 
 
DVPP :       
           29.8.  Výukový program „Amos“, ucelená řada učebnic pro 1. třídu – p. Walzová 
           8.10.  Diagnostika vývoje dítěte – p. Walzová 
           8. 11. Školení trenéra „Děti na startu“,(Sportuj ve škole ) – p. Walzová 
           13.11. Školení k programu „Včelka“ – p. Kozlová,Janáková,Čablová,Walzová,Křivánková  
           25.11. „Přírodní materiály ve VV“ – p. Kacerovská 
 
Metodický seminář v rámci MS: 
            Předání informací a poznatků z DVPP, předávání zkušeností mezi p. učitelkami -    
             proškolené p. učitelky 
 
Další akce:      
             25. 9.   Návštěva z Vitry  ve 3. H 
             23.10.  Divadélko U Zvonu - představení „Duhová naděje“ - 1.A,B,H,2.A,3.A,B 
             12. 11. EVV0 program „ Tonda obal na cestách“ - 1.A, B, 2.A,B, 3.A,B 
              5. 12.   Mikuláš  - akce žáků 9. A 
             16.12.  - 19.12. Návštěva Vánoční výstavky prací žáků ŠD -  1. - 3. tř. 
             19. 12.  Bruslení 
             20. 12.  Vánoční besídky ve třídách 
               7.1.      Výchovně vzdělávací pořad „Afričtí savci“, akce ZOO Zájezd - 2.H,A, 1.  
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Exkurze:   
               4. 11.  Planetárium – pořad „Vesmír kolem nás“ - 3. A, B, H  
              11. 11. Planetárium – pořad „Polaris“- 2.A, H 
              17. 12. Planetárium – pořad „Anička a nebešťánek“ – 1. A, B, H 
              19. 12.  Vánoční Kladno, betlémy, trhy  - 1. A , 3. A , B 
 
Exkurze - Paměťové instituce : 
              1. 10.  Národopisné muzeum, pořad „ Život našich babiček a dědečků“– 1. H 
             15. 10. Národopisné muzeum, pořad „ Stará škola“ – 2. A 
             16. 10. Národopisné muzeum, pořad „ Stará škola“ – 3. A, B 
             23. 10.  České muzeum hudby, pořad – 2. H, 3. H 
               
Projektové dny: 
              1. - 3 třídy:   11. 10. Erasmus Days   
              1. třídy :       10. 10. Les na podzim  - 1. B 
                                     31. 10. Halloween – 1. B 
                                     6. 11. Podzim – 1. H 
                                    20. 11. – 22. 11. Rodina – 1. H  
                                      5. 12.  Čertí škola – 1.A  
                                      9. 12. – 20. 12. Vánoce – 1. H 
                                   18. 12. Vánoce – 1. A 
                                    19. 12. Vánoce na Kladně, vánoční trhy – 1. A 
               2. třídy:      14. 10. – 18.10.  Naše škola – 2. A  
                                      1. 11.  Naše škola – 2. H 
                                    2. 12.  - 13. 12.  Vánoce - 2. A 
                                   13. 12.  Vánoce – 2. H 
                                   Celoroční projekt „Staré řecké báje a pověsti“ – 2. A 
               3. třídy:      15. 10.  Naše město  - 3. H 
                                    31. 10.  Halloween – 3. A, B 
                                   16. 12. – 20.12.    Vánoce  - 3. A 
                                   19. 12.   Vánoce na Kladně, trhy  - 3. A, B 
           
                 Projekt "Malý, velký kamarád" 
                 31.10.  Halloween - tř. 1. A + 6. H 
                Celoroční projekt zaměřený na zdravou výživu dětí :  
                 „ Ovoce do škol“ – jedenkrát týdně – 1. st.          
                 „ Mléko do škol“- jedenkrát  týdně- 1. st. 
    
                                                                                  
2.pololetí                                                                          
Ve školním roce 2019/20 se uskutečnily 3 schůzky MS. 
Osnovy a časově tématické plány byly plněny průběžně. Ve 2. pololetí, od 16. 3. – 24. 4. 2020 bylo 
učivo probíráno formou distančního vyučování. Od 25. 5. 2020 formou dobrovolné docházky  
do školy a distančního vyučování. 
Splněné akce:  distanční výuka 
DVPP: 
2. 3.  „Zásady práce s žáky s dyslektickými obtížemi“ – p. Čablová, Janáková 
Paměťové instituce : 
7. 2.    Národopisné muzeum - 1. A, B 
11. 2.  Národní muzeum - 2. A, H 
28. 2.  Národní muzeum - Pantheon - 1. A, B 
Kulturní akce :  
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20. 2. Divadélko  U Zvonu - představení „ Dýňoknír“- 1.A, B, H, 3. H 
 Akce pro rodiče budoucích prvňáčků : 
27. 2. Návštěvní den  pro rodiče 
16. 6. Informační schůzka pro rodiče budoucích 1. ročníků 
Kroužky : 
Práce probíhala pouze v únoru. 
Keramická dílna - 1. stupeň - p. Kalenská 
Výtvarný kroužek - 1. stupeň - p. Kacerovská 
Sportuj ve škole - 1. - 3. tř. - p. Walzová, Křivánková 
Doučování pro potřeby žáků : 
Práce probíhala pouze v únoru. 
                                                                      metodik 1.-3.roč.  Mgr. Eva Kozlová 

 
MS I.st. (4.-5.roč.) 
 
1.pololetí 
1) Plnění osnov a časově-tématických plánů 
V prvním pololetí se uskutečnily dvě schůzky MS 2. Osnovy jsou průběžně plněny. Učivo je zcela v 
souladu s časově-tématickými plány jednotlivých předmětu za 1. pololetí. 
 
2) Dlouhodobé akce 
a) doučování ČJ, M, AJ pro příchozí žáky (všichni třídní učitelé 1x týdně dle potřeb žáků) 
b) doučování integrovaných žáků – pedagogická intervence (podpůrná opatření) 
c) zájmové kroužky – zahájení činnosti od začátku října 
 
3) Uskutečněné akce 
a) Paměťové instituce  
- 25. 9. Bečov nad Teplou 4. B, 5. H (Malířová, Kalenská) 
- 10. 10. Muzeum hudby 5. B, 4. H (Mašková, Milerová) 
- 22. 10. „Náprstkovo muzeum“ 5. A, 5. B (Mašková, Stehlíková) 
 
b) Soutěže 
- 24. 10. 2019 Výtvarná soutěž - „Bezpečnost s Empíkem“ 4. ročníky – účast 4. ročníky – zasláno 6 
prací 
hodnocení – 4. místo Vendula Boudová 4. B pod vedením paní učitelky Kalenské 
 
- listopad - výtvarná soutěž „Kladenská veverka“ - účast 4. A, 4. B, 5. H – zasláno 12 prací (p. uč. 
Kalenská) 
 
- 18. 12. výtvarná soutěž 1. - 5. ročníky – ze 4. a 5. ročníku účast 8 dětí (p. uč. Kalenská) 
 
- vánoční výstavka ŠD – účast všech tříd 4. a 5. ročníku (ve sborovně) 
 
- matematická soutěž – Olympiáda – postup Jiří N. 5. ročník (5. H) 
 
- sportovní soutěže: 
- 5. 11. Florbal 4. - 5. ročník „O pohár hejtmana Středočeského kraje“ (p.uč. Flachsová) 
- 21. 11. Florbal 4. - 5. ročník „O pohár hejtmana Středočeského kraje – Mělník – krajské finále 
- 16. 12. Florbal 4. - 5. ročník chlapci 8 žáků OK (Bios) 
- 23. 1. Florbal 4. - 5. ročník – krajské kolo „Czech Cup Florbal“ - 9 žáků 
 
c) Dopravní výchova: 
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- 25. 10 Teorie 4. H 
- 25. 11. Teorie 4. A, 4. B 
 
d) Projekty a projektové dny: 
- celoroční projekt „Mléko do škol“ 
                               „Ovoce do škol“ 
- 10. 10. Projekt „Erasmus Days“ - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
- 31. 10. Projektový den „Halloween“ - 4. A (p. uč. Marková) 
- 1. 11. „Halloween“ - Malý velký kamarád 4. B + 9. A (p. uč. Kalenská, Hejkalová) 
- 4. 11. Projekt „Putujeme po ČR“ - 4. A, 4. H – celotýdenní 
- 28. 11. Projekt „Advent“ - 5. H (p. uč. Malířová) 
- 5. 12. Projekt „Mikuláš“ - 4. A (p. uč. Marková) 
- 5. 12. Projekt „Čertí den“ - 5. H (p. uč. Malířová) 
- 9. 12. Projekt „Vánoce“ - 4. B (p. uč. Kalenská) 
- 18. 12. Projekt „Vánoce ve městě“ - 5. B (p. uč. Mašková) 
- 20. 12. Projekt „Vánoce“ - 4. A (p. uč. Marková) 
 
- průběžně v rámci čtenářské gramotnosti spolupráce s nakladatelstvím Albatros, Fragment – nabídka 
knih 
 
4) Další akce 
- 23. 10. Divadélko u Zvonu – 4. H, 4. A, 4. B (p. uč. Kalenská, Marková, Milerová) 
- 8. 11. DVPP Školení trenéra „Děti na startu“ (p. uč. Walzová) – info na schůzce MS 
- 12. 11. „Malý princ“ - divadelní představení – 4. B, 5. H (p. uč. Malířová, Kalenská) 
- 26. 11. SPC – metodická návštěva – 4. B (p. Drahokoupilová) 
- 28. 11. Divadlo Lampion -4. A (p. uč. Marková) 
- 9. 12. vánoční besídka na „zimáku“ - 5. H (p. uč. Malířová) 
- 19. 12. Bruslení na „zimáku“ - dle zájmů žáků 
- 19. 12. Školní nocování – 4. A (p. uč. Marková) 
- 20. 12. Vánoční besídky ve třídách -  4. - 5. ročníky 
 
5) Výsledky vědomostních testů 
1. pololetí  4. - 5. ročníky – Člověk a jeho svět 
 

Třída % úspěšnosti Průměrná známka z testu Průměrná známka za 1. 
pololetí 

4. A 78, 15 % 2, 20 2, 00 

4. B 63, 00 % 2, 54 1, 92 

4. H 89, 00 % 1, 76 1, 85 

5. A 65, 90 % 2, 36 2, 50 

5. B 68, 74 % 2, 14 2, 70 

5. H 82, 89 % 1, 66 1, 82 

 
Učitelé tohoto předmětu budou dále procvičovat a upevňovat učivo i v dalším období školního roku 
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2.pololetí 
1. Plnění osnov a časově tématických plánů 
     V druhém pololetí byla jen jedna schůzka MS 2. Další spolupráce probíhala vzhledem k pandemii 
přes sociální sítě. Paní učitelky se snažily plnit tématické plány, ale budou je muset v příštím školním 
roce upravit vzhledem k distanční výuce. 
2.Uskutečněné akce 
29.1.  Recitační soutěž - školní kolo (Mašková Stehlíková) - účast 14 žáků 4. a 5. roč. 
             1. Jan Toman - 4.B - postup do OK  
             2. Vendula Bendová - 4.B  
             3. Daniela Jágrová - 5.B 
29.1. Matematická olympiáda - účast Jiří Novák -5.H 
13.2. Recitační soutěž ,,Slánka" účast Jan Toman - 4.B 
14.2. Projekt - ,,Srdíčkový den" - Marková 
20.2. kino ,,Hutník"  Písně Svěrák, Uhlíř - 4.B a 5.H - Kalenská, Malířová 
20.2. Divadélko ,,U Zvonu" - 4.A a 4.H Marková, Milerová 
21.2 Besip - Předávání průkazů cyklisty -4.H 
24.2. Lyžařský výcvikový kurz 24.2.- 28.2.  účast 10 žáků 5.H 
24.2. Preventivní program -  ,,Šikana" Měst.Pol. Kladno - 4.B - Kalenská 
26.2. Preventivní program - ,,Šikana" Měst.Pol. Kladno - 4.A - Marková 
27.2. ,,Návštěvní den"  prohlídka školy pro rodiče a budoucí žáky 1.roč.naší školy 
28.2.,,Kladenská veverka"  -předávání cen -  Vendule Bendová -4.B 
2.3.  -DVPP - ,,Zásady práce s žáky s dyslektickými poruchami " - Čablová, Janáková 
2.3. Dopravní Výchova -4.A a 4.B Marková, Kalenská 
 4.3. Preventivní program ,,Šikana" Měst.Pol. Kladno - 4.H. Milerová 
6.3. Desetiboj mladého strážníka - tělocvična - 5.A a 5.B Stehlíková, Mašková 
 
3. Závěr : 
 Od 12.3.2020 byla škola uzavřena vzhledem k pandemii Coronaviru a probíhala distanční výuka. 
Všechny akce byly zrušeny.  
                                                                                                          zapsala Mgr. Miroslava Malířová 
 
MS I.st. (logo) 
 
1.pololetí 
V prvním pololetí se uskutečnily 2 schůzky MS. 
Osnovy jsou plněny průběžně. Učivo je plněno v souladu s časově tematickými plány jednotlivých 
předmětů za 1. pololetí. 
 
DLOUHODOBÉ AKCE 
Kroužky 
WOW English – M.Miškovská, D.Šmolíková 
Reedukační skupiny  
SPP – Zejšková 2 skupiny 
SPP – Miškovská 1 skupina 
SPP – Šmolíková 1 skupina 
Doučování ČJ, M 
2.C – M. Zejšková 
3.C – M. Miškovská 
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Asistenti pedagoga 
Vzhledem ke změně legislativy, ukončila činnost v logopedické třídě 2.C pí. as. Znamenáčková (přešla 
k jinému žákovi do běžné třídy). 
 
Celoroční projekty 
1.C „Mám velkého kamaráda“ spolupráce mezi 1.C a 7.B 
2.C „Mám velkého kamaráda“ spolupráce mezi 2.C a 8.H 
3.C „Mám velkého kamaráda“ spolupráce mezi 3.C a 6.B 
1.C „ Cesta do pohádky“                                          
2.C „Barevné Kladno“ 
3.C „Putování dějinami českých zemí“ 
 
USKUTEČNĚNÉ AKCE 
Akce MPP 
na 1. pololetí nebyly plánovány 

 
Akce EVVO 
18.12.  vých. vzděl. pořad „Afričtí savci“, lektorovali pracovníci  ZOO Zájezd–  1.C,2.C,3.C 
12.11. „Tonda obal na cestách“  1.C, 2.C, 3.C 
 
Akce pro rodiče 
26.11. ukázková hodina ČJ pro rodiče   1.C 
 
SOUTĚŽE 
a) pořádané školou 
24.10. výtvarná soutěž „Jak se těším na Vánoce“  
účast 7 žáků z 1.C, ocenění :  Žáková 1.C 
29.1. recitační soutěž, účast 3 žáci 1.C – organizátor Šmolíková 
b) pořádané mimo školu 
říjen výtvarná soutěž „Draci a saně – Hrrr na ně!“ Městská knihovna Kladno 
účast 19 žáků 1.C a 3.C 
 
DVPP 
Letní škola SFUMATO (32 vyuč.hod.) – Miškovská, Šmolíková 
konference Asociace logopedů – Šmolíková 
školení k programu Včelka – Miškovská, Zejšková, Šmolíková 
MS jazyků „Aplikace Plickers v AJ“ - Miškovská, Šmolíková 
Podpůrná opatření v praxi - Miškovská 
 
METODICKÝ SEMINÁŘ V RÁMCI  MS 
Předávání informací a poznatků z DVPP – proškolené uč. a as. 
 
EXKURZE 
20.11. Planetárium Praha „Polaris“  3.C 
  6.12. kostel sv. Mikuláše Vrapice  3.C 
17.12. Planetárium Praha „Anička a nebešťánek – zima“ 1.C 
 
CHARITATIVNÍ AKCE 
V 1. pololetí se žádná neuskutečnila. 

 
ÚČAST V PROJEKTECH  
* Erasmus Days  11.10.  – 1.C, 2.C, 3.C 
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* Paměťové instituce   27.9.  Technické muzeum 3.C 
     1.10.  Národopisné muzeum „Jak žili naši pradědečkové a prababičky“ 1.C
  
    15.10.  Nár. pedagogické muzeum „Středověká škola“ 2.C 
    23.10.  Národní muzeum  3.C 
 
DALŠÍ AKCE 
23.10. Divadélko U zvonu „ Duhová naděje“  1.C, 2.C, 3.C 
  5.11. Sládečkovo muzeum „Ondřej Sekora přírodovědcem“  2.C 

5.12.  Mikulášská nadílka s 9.A,9.B – 1.C, 2.C, 3.C 
11.12. zámek Veltrusy „Vánoce na zámku“  1.C, 2.C, 3.C 
17.12. Ježíškova cesta   2.C 
19.12. školní nocování  2.C 
31. 1.  slavnostní předávání vysvědčení v Muzeu ocelových figurín - 1.C, 2.C, 3.C 
Plavecký výcvik probíhal po celé 1. pololetí – 2.C 
 
PROJEKTOVÉ DNY 
Celoměsíční projekt v prosinci :  „Vánoce pro kočku“ 1.C, 3.C;   „I zvířátka jdou za hvězdou“ 2.C „“ 
1. ročník : 30.9.-15.12. Čteme dětem  

  1.11. Malý velký kamarád – Strašidelný den 
  11.11. Podzimní radosti  
2. ročník : 23.-27.9. Naše škola 

  říjen  Ferda mravenec a jeho kamarádi 
  1.11. Malý velký kamarád – Halloween 
  13.12. Rodina 
3. ročník :  23.10. Vím, kde žiji 

19.12. Vánoční dílny 
 
SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY 
SPC při ZŠ Kladno, Brjanská 
návštěvy ve třídách 19.11. (1.C); 7.10. (2.C); 8.10. (3.C) 
SPC pro žáky s poruchami zraku Praha 
návštěva ve třídách 26.9. (1.C, 2.C) 
Logopedické konzultace s klinickým logopedem 
Mgr. Šálová 31.10. – 1.C, 2.C, 3.C 
 
PRAXE STUDENTŮ 
Bc. Soňa Marková ZŠ Kladno, Brjanská  - 6 vyuč. hodin (2.C, 3.C)  
 
SPOLUPRÁCE S MŠ  
plánována na 2.pol. – termín zápisu  duben  

 
 
2.pololetí 
 
2. pololetí školního roku 2019/2020 bylo ovlivněno pandemií koronaviru Covid-19, proto byla škola 11.3. 
uzavřena a žáci byli vyučováni distančně. V době od 25.5. do 30.6. se prezenční výuky zúčastnili pouze někteří 
žáci a ostatní byli vyučováni distančně i nadále. Proto se spousta plánovaných akcí neuskutečnila. 
 
Ve školním roce 2019/2020 byly uskutečněny 4 schůzky MS.  
 
OSNOVY byly plněny průběžně, časově tematické plány v 2.a 3. ročníku byly splněny. Z 1.ročníku se přesouvá 
do 2.ročníku učivo ČJ : Písmena a hlásky w,W,x,X,q,Q. 
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METODICKÉ AKCE 
Předávání informací a poznatků z DVPP –  proškolené uč. a as. 
Práce s interaktivní tabulí, šablony, vytváření dokumentů, práce s obrázky – D.Šmolíková 
 
2. a 3- ročník využíval portál „proskoly.cz“ 
 
Vyučující zejména při online výuce nejčastěji využívaly : novaskolabrno, interaktivita-etaktitk, sfumato, 
datakabinet, nadalku.msmt , matika.in, včelka, skolakov, rysava.websnadno, rvp, cestinahrou, naucsecist, 
naucsepocitat, jdeteven, logopedieonline, skolazvesela, veskole, zodpovednavyuka, vytvarkaprodeti, blizprirode, 
skolaci.com, ucimesehrou, skolasnadhledem, narovine, mywowenglish, angličtina-bez-biflovani, quizlet.com, 
kahoot.it, quizizz, Padlet, english-time.eu, elt.oup.com, umimeanglicky, busyteacher, rubinky, eductify.com , 
planetum, od-berusi, vyrostu, detskestranky, edu.ceskatelevize, veselachaloupka, krnap, npcs,zivotnivzdelavani, 
doucuji.eu, hravadejeprava, vseved.upol, naberanku, tvorivaskola, zsbcupice, matematika.hrou, cviceni.testy.sweb 
, Skype, Zoom 
 
DVPP 
Prezenční semináře se nekonaly, ale všechny učitelky i asistentky absolvovaly webináře. Jejich seznam je 
samostatnou přílohou zprávy. 
 
DLOUHODOBÉ AKCE 
Kroužky 
WOW English 1 – D.Šmolíková 
WOW English 2 – M.Miškovská 
Reedukační skupiny  
SPP – Zejšková 2 skupiny 
SPP – Miškovská 1 skupina 
SPP – Šmolíková 1 skupina 
Doučování ČJ, M 
1.C – D.Šmolíková 
2.C – M. Zejšková 
3.C – M. Miškovská 

 
CELOROČNÍ PROJEKTY: 
1.C „Mám velkého kamaráda“ spolupráce mezi 1.C a 7.B 
2.C „Mám velkého kamaráda“ spolupráce mezi 2.C a 8.H 
3.C „Mám velkého kamaráda“ spolupráce mezi 3.C a 6.B  
1.C „ Cesta do pohádky“                                          
2.C „Barevné Kladno“ 
3.C „Putování dějinami českých zemí“ 
 
 
SOUTĚŽE 

 Rychlý počtář           - zrušeno koronavirus 
Matematický klokan kategorie Cvrček  -   - zrušeno koronavirus 
Pěvecká soutěž 1.st. –  - zrušeno koronavirus  
Mc Donald’s Cup  - zrušeno koronavirus  
Sportovní olympiáda 1.-3.roč. - zrušeno koronavirus   

 
KULTURNÍ  AKCE 
20.2. hudební pořad Jak Uhlíř Skoumal Svěrák  - 1.C, 3.C   
Návštěva knihovny v Rozdělově   2.C, 3.C  - zrušeno koronavirus 
Pasování prvňáčků na čtenáře 1.C – zrušeno koronavirus 
Divadlo Spejbla a Hurvínka – zrušeno koronavirus 
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VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
Národní galerie Praha – zrušeno koronavirus 
Planetárium Praha 2.C – zrušeno koronavirus 
 
AKCE  EVVO 
3denní ekologický pobyt NSEV Čabárna – 1.C  - zrušeno koronavirus 
Škola v přírodě Křivoklát 2.C, 3.C – zrušeno koronavirus 
Den Země – ekologické aktivity – zrušeno koronavirus 
 
Akce pro rodiče 
Den otevřených dveří pro rodiče bud. 1. tř.  – 27.2. , další kolo – zrušeno koronavirus 
Besídka 1. ročníku pro rodiče – zrušeno koronavirus 
Pěvecká soutěž 1.st. – zrušeno koronavirus 
Zápis žáků do 1. tříd - korespondenčně 
16.6. Třídní schůzka budoucích prvňáků – Miškovská, Kohoutová 
 
CHARITATIVNÍ AKCE 
Čtení pomáhá (2.C – 2 žáci, 3.C – 1 žák) 
 
ÚČAST V PROJEKTECH  
* Erasmus KA1  – M.Miškovská (Malta) 
* „Paměťové instituce“ – zrušeno koronavirus 
 
DALŠÍ AKCE 
Plavecký výcvik 2.ročník celoročně – Zejšková, Holcová  (čtvrtek – do 11.3.2020) 
Den Dětí – zrušeno koronavirus 
Školní výlety   – zrušeno koronavirus 

 
PROJEKTOVÉ DNY 
1. ročník : 2.3.   Jíme zdravě 
3. ročník : 17.2.  Voda, vzduch, půda, vesmír 
Ostatní plánované projektové dny – zrušeno koronavirus 
 
SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY 
SPC při ZŠ Kladno, Brjanská 
Konzultační schůzka v SPC   všechny TU – zrušeno koronavirus 
 
 
AKCE PRO BUDOUCÍ PRVŃÁKY  
Předškolička  - zrušeno koronavirus 
Rozvoz letáků před Dnem otevřených dveří do MŠ logopedického zaměření – Miškovská, Šmolíková 
 
 

vypracovala Mgr. Dagmar Šmolíková 
   metodik logopedických tříd 

 
MS jazyků 
 
1.pololetí 
Osnovy a časově tematické plány jsou ve všech ročnících a ve všech předmětech průběžně plněny 
Dlouhodobé akce: Volnočasové aktivity pro zaostávající žáky:                             
                                Doučování pro příchozí – nabízí všichni vyučující, pravidelné doučování – pí uč. 
Mánková: 1x týdně 7.H, 1x týdně 8.H, 

                  Pedagogická intervence u žáků s podpůrnými opatřeními – práce ve skupinách 
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Volnočasové aktivity pro talentované žáky: Kroužky – „Příprava žáků k přijímacím zkouškám“ 
– ČJ 9. AB, pí uč. Hejkalová 

Uskutečněné akce: 
Akce MPP: Volnočasová akce po vyučování – miniprojekt „Práce s neznámým textem“ neuskutečněna pro malý 
zájem žáků 
Soutěže: Olympiáda v ČJ, školní kolo – účast 18 žáků,postupuje Pavlík Adam, 9.B 

Soutěž v AJ, školní kolo 1. kategorie proběhne 29.1.2020, 2. kategorie – účast 16 žáků, 
postupuje 1žák, 9.B 

DVPP: „Jak správně zaměstnávat asistenta pedagoga“ – pí zást. Mánková 
Metodické semináře v rámci MS: „Využití mobilu ve výuce AJ – PLICKERS“ – pí uč. Lechnýřová 
Vědomostní testy: 

ČJ 7.A: úspěšnost 56,92%, pr. zn. 2,96, nápravná opatření: procvičování pravopisu a skladby 
ČJ 7.B: úspěšnost 59,30%, pr. zn. 2,78, nápravná opatření: procvičování pravopisu a skladby 
ČJ 9.A: úspěšnost 50,61%, pr. zn. 3,68, nápravná opatření: rozvoj čtenářské gramotnosti, práce 
s neznámými texty se zaměřením na porozumění, automatizace pravopisných pravidel, 
automatizace terminologie jazyka, rozvoj samostatného myšlení – zejména porozumění zadání 
ČJ 9.B: úspěšnost 57,63%, pr. zn. 3,26, nápravná opatření: stejná jako v 9.A 
AJ 7.A: úspěšnost 53,58%, pr. zn. 2,93, nápravná opatření: ve skupině je 5 žáků s IVP, 3 žáci 
z této skupiny vystupují letos ze 7. ročníku, VT se psal z důvodu velké nemocnosti žáků ve 
dvou termínech, což také ztížilo společnou přípravu žáků v hodinách, znovu zopakujeme 
gramatická cvičení a poslech s porozuměním 
AJ 7.B: zatím neodevzdáno                
AJ 7.AB: úspěšnost 60,92%, pr. zn. 2,80, nápravná opatření: zhoršený výsledek testu je 
zapříčiněn vysokou absencí žáků v termínu testu / žáků s lepším průměrem / 
AJ 9.A: úspěšnost 33,90 %, pr. zn. 4,00, nápravná opatření: ve třídě dlouhodobě selhává 
domácí příprava přes veškerou snahu vyučující o nápravu, nabízené doučování není využíváno, 
dílčí gramatické tvary se opakují v hodinách formou cvičení, her, cvičných rozhovorů 
AJ 9.B: úspěšnost 57,34%, pr. zn. 2,69, nápravná opatření: opakování mluvnických tvarů 
v rámci rozhovorů, zvýšení důrazu na rozvoj slovní zásoby / cvičení na tvorbu slov / 

Zapojení do projektů EU:  
Erasmus: KA1 - ukončen projekt „Za branou jazyků“ k 30.11.2019, čekáme na výsledky 
závěrečné zprávy, k 1.12.2019 zahájen projekt „Na cestě za jazykovými dovednostmi“ 

- Jiné: 3 ukázkové hodiny: p. uč. Bajer / AJ /, pí uč. Lechnýřová / AJ /, pí uč. Kacerovská / NJ /   

 
2.pololetí 
 
Osnovy a časově tématické k 30. 6. 2020  
POTŘEBY PŘESUNOUT ČÁST UČIVA NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
 
ČESKÝ JAZYK 

- přesunout část učiva: 
6. H – přesunout do 7. ročníku: 
1. Základní větné členy 
2. Shoda přísudku s podmětem 
3. Grafická stavba věty 
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8. A, B – přesunout do 9. ročníku procvičení: 
1. Souvětí souřadné 
2. Významové poměry mezi větami vedlejšími 
3. Významové poměry mezi souřadně spojenými několikanásobnými větnými členy 
 

- ostatní vyučující ČJ nebudou přesouvat, ČTP mají splněný, pouze na začátku školního roku 
budou důkladněji opakovat 

 ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK 
- všichni vyučující uvádějí, že mají ČTP splněné, nebudou žádné učivo přesouvat, pouze v září 

bude probíhat důkladné opakování 

 

Vzhledem k distanční výuce nedošlo ke splnění plánovaných akcí za 2.pololetí. 

 
                                                                                              Zapsala Mgr. Šulcová Eva, metodik jazyků 
 
 
 
 
 
 
 
MS matematiky 
 
1.pololetí 
- několik pracovních schůzek v průběhu 1. pololetí – koordinace ČTP, příprava čtvrtletních a pololetních 
písemných prací, vědomostních testů a přípravy soutěží. Vzájemné předávání zkušeností, poznatků, postupů i 
testů. 
 
Plnění osnov povinných předmětů 
– vše podle plánu 
 
Matematická olympiáda  
– 7 žáků z 9. ročníků se pokusilo vyřešit školní kolo, nikdo nebyl úspěšný. 
 
 
Přijímačky nanečisto z matematiky – 4/12/2019 

 - účast 20 žáků z 9. A, 9. B (Ing. Bajer) 
 
Celoplošné testování žáků 
5/11/2019 – 9.B – průměrné výsledky 
13/11/2019 – 9.A – podprůměrné výsledky 
 
Péče o žáky slabé a žáky s SPU – kroužky (pro příchozí) 
- doučování 6. B, 6.H, 7.A, 7.B, 9.A (úterý 7,00 -7,40) – Ing. Bajer – zapojeno 23 žáků 
- doučování 7. H (čtvrtek 13,00 – 13,25)  - Mgr. Netušilová – zapojeno 7 žáků 
- doučování 8.A,8.B,8.H 9.B (úterý 12,45 – 13,25) - Mgr. Brücknerová – zapojeno 20 žáků 
- doučování 6.A ( pátek 7,00 – 7,40) – Mgr. Nováková – zapojeno ¨12 žáků 
 
Péče o talentované žáky 
- příprava k PZ 9. A (pátek 7,00 – 7,40) – Ing. Bajer - zapojeno 7 žáků 
- příprava k PZ 9. B (úterý7,00 – 7,40) – Mgr. Brücknerová – zapojeno 12 žáků 
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Pedagogická podpora a pedagogická intervence 
 
 - 4 skupiny: zapojeno 19 žáků s podpůrnými opatřeními (PO2,PO3) 
 
Vědomostní test pro 9. ročník  
 
třída               9. A 
% úspěšnosti 36,56 
průměr - test 3,75 
průměr – klas.obd. 3,50 
 
 
 
2.pololetí 
 
Vzhledem k distanční výuce byly zrušeny společné čtvrtletní písemné práce a vědomostní testy.  
                                                                                     
Plnění osnov povinných předmětů – vše splněno podle plánu, na začátku roku 2020-2021 věnovat více pozornosti 
geometrii 
 
Matematická olympiáda 5. – 9. třída 
 
Školní kolo - 13 žáků se pokusilo vyřešit školní kolo, 1 byl úspěšný. 
 
Okresní kolo 
 umístění žáků naší školy: 
1 žák 5. H: 13. – 14. místo 
                      
Pythagoriáda  5. – 8.třída 
 
Školní kolo – 17/2/2020 – zúčastnilo se 47 žáků 
Postupující do okresního kola: 2 žáci z 5. tříd, 2 žáci z 8. tříd 
 
Okresní kolo – nekonalo se 
 
Vědomostní testy – nekonaly se  
                                                                                                                          Zapsal Ing. Jiří Bajer, metodik M 
 
 
MS přírodovědných a společenských předmětů 
 
1.pololetí 
 
Časově tematické plány 

Zodpovídají vyučující daných předmětů v jednotlivých ročnících, všichni vyučující jsou v souladu 
s ČTP. 
Volnočasové aktivity 

V první pololetí probíhal pravidelně kroužek zeměpisný, biologický a to zejména v návaznosti na 
blížící se školní a okresní kola zeměpisné a biologické olympiády.  V prvním pololetí tedy probíhala 
pravidelně příprava žáků na školní kolo BiO, respektive příprava na okresní kolo BiO a dále konzultace 
ke vstupním úkolem pro okresní kolo BiO  a ZeO (Novotná, Čibera). Dále pak příprava žáků v rámci 
soutěže Mladý chemik (Novotná). 

                                                                   zahájení činnosti v říjnu, listopadu                                                                             
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Soutěže a exkurze 

10. 10. Erasmus Days – Evropské projektové dny (všichni) 
16. 10. Přírodovědný klokan – výběr žáků 8. a 9. ročníku,  
23. 10. Laboratorní den – 6. – 9. ročník (Čibera) 
24. 10. Dějepis hrou – 7. A (Šulcová) 
8. 11. SZŠ – „První pomoc“ – 8. B (Čibera) 
8. 11. SZŠ – „První pomoc“ – 8. A, 8. H (Burant) 
18. 11. Školní kolo Dějepisné olympiády – 8. a 9. ročník, postupuje 1žák T. (9. B), (Dufek, Kotmelová) 
27. 11. Školní kolo Zeměpisné olympiády – 8. a 9. ročník, postupuje 1žák (8. H), 1žák (8. B), 1žák (9. 
B), 1žák (9. B), (Čibera) 
11. 12. Mladý chemik – 1žák (9. B), (Novotná) 
18. 12. Sportovně-kulturní den – 8. H (Čibera) 
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády – 1žák -  8. B (Kotmelová, Dufek) 
 

Projekty 

 V tomto školním roce se naše škola opětovně zapojila do projektu „Paměťové instituce“, který 
je zaměřen na oblasti Člověk a svět práce a Člověk a společnost a také na přírodovědné předměty. Letos 
jsme již zapojeni do třetí fáze tohoto projektu. Exkurze, výukové programy, workshopy, doprava a 
stravné jsou zcela hrazeny z dotace MŠMT. V prvním pololetí tohoto školního roku se nám prakticky 
podařilo vyčerpat celou poskytnutou finanční podporu, která činila 122 500,- Kč. K jednotlivým 
uskutečněným akcím za druhý stupeň základní školy viz bod 5. Podrobnější zpráva k tomuto projektu je 
součástí samostatné přílohy. Dále se již tradičně naše škola zapojila do projektu „Ovoce do škol a 
Erasmus“ – projekty celoškolní. 
 
Práce s integrovanými žáky a nadanými žáky, příprava na soutěže a olympiády 

Zodpovídají a průběžně plní všichni vyučující v závislosti na termínech daných soutěží. V současnosti 
probíhá příprava na zeměpisnou a biologickou olympiádu (Novotná, Čibera)  
a dále pak příprava v rámci soutěže Mladý chemik (Novotná). Vyžaduje-li to situace, respektive 
příslušná legislativa, jsou dále v rámci výuky žáci vzděláváni v reedukačních doučovacích skupinách či 
v souvislosti s dalšími podpůrnými opatřeními. 
 

Ekologické aktivity 

Péče a areál školy v rámci ČsP nebo VP (p.Novotná, Čibera, Jílek, Netušilová) 
Třídění odpadu ve vybraných učebnách (Novotná, Lechnýřová). 
 
Hospitační činnost a náslechové hodiny 

  V měsíci září, říjen, listopad probíhaly náslechové hodiny paní Ing. Pospíšilové a Mgr. Schneidera 
(oba zeměpis) pravidelně 1krát týdně (Ing. Pospíšilová) a od listopadu nepravidelně (Mgr. Schneider) u 
„uvádějícího“ učitele M. Čibery. 
 

Využívání některých výukových portálů 

Datakabinet.cz, Proskoly.cz, Rvp.cz, Stream.cz, Vyukovematerialy.eu, Zsjarose.cz, otevrena – veda. cz, 
badatele.cz apod.  
 

Výsledky a statistika vědomostních testů 



 57

Předmět Třída Výsledná známka 
VT - průměr 

Výsledná 
známka za 
klasifikační 

období - průměr 

Procento 
úspěšnosti 

Zodpovídá 

Zeměpis 6. A 2, 73 2, 04 60, 06 Schneider 
 6. H 1, 54 1, 47 88, 90 Novotný 
 6. B 2, 43 1, 75 65, 40 Schneider 
 8. A 3, 30 2, 75 56, 06 Čibera 
 8. B 3, 17 2, 89 59, 21 Čibera 
 8. H 1, 66 1, 70 88, 39 Čibera 

Přírodopis 9. A 2, 64 2, 62 66, 28 Čibera 
 9. B 2, 15 2, 50 78, 85 Novotná 
 6. A 2, 27 1, 98 69, 03 Čibera 
 6. B 1, 62 1, 68 79, 40 Čibera 
 6. H 2, 07 1, 45 76, 20 Čibera 

Fyzika 7. A 3, 22 3, 40 50, 20 Jílek 
 7. B 3, 13 3, 28 55, 94 Nováková 
 7. H 2, 75 2, 85 60, 30 Jílek 
    9. A 2, 13 3, 40 71, 20 Jílek 
 9. B 1, 72 2, 72 77, 70 Jílek 

Dějepis         7. A 2, 44 2, 70 66, 08 Šulcová 
 7. B 2, 60 2, 30 61, 00 Kotmelová 
 7. H    Dufek 
 9. A    Dufek 
 9. B    Dufek 
 
Pozn.: Mezi základní nápravná opatření patří – zopakování problémových témat formou výkladu, 
praktických cvičení, domácích cvičení, skupinových prací a práce na interaktivní tabuli. 
 

Další aktivity 

Spolupráce se ZOO Praha – adopce zvířete: tamarín bělovousý – prosinec (Netušilová, Novotná) 
Obnovení tabulek pro poznávání okrasných rostlin na školním pozemku (Jílek),                                                                            
Instalace krmítek a krmení ptactva v zimě (Jílek). 
 
 
2.pololetí 
 
 Časově tematické plány 

Zodpovídají vyučující daných předmětů v jednotlivých ročnících, všichni vyučující jsou v souladu 
s ČTP.  
Shrnutí  

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a karantény na území České republiky, byly veškeré 
standardně plánované a prováděné školní a mimoškolní akce zrušeny. Výuka tak probíhala v termínu 
16. 3. 2020 – 30. 6. 2020 pouze v distanční formě.  
Na základě dobrovolnosti (vyhlášeno MŠMT) mohli žáci druhého stupně od 8. 6. 2020 chodit na 
konzultační a třídnické hodiny, vše ale pouze za předpokladu splnění hygienických a dalších opatření 
stanovených ředitelem školy Mgr. Vladimírem Dufkem. 
                                                                                                                         zapsal metodik Ing. Martin Čibera 
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MS výchovných předmětů 
 
1.pololetí 
 
Plnění osnov a časově tématických plánů 
Osnovy a časově tématické plány jsou ve všech předmětech a ročnících plněny. 
 
Dlouhodobé akce 
Přístup na vnitřní sportoviště školy v průběhu poledních přestávek – neotevřeno z personálních důvodů  
Práce s internetem – přístup žákům v poledních přestávkách  
Zašívárna pod dohledem – v poledních přestávkách (Lechnýřová) 
Malý velký kamarád 
1A + 6H 
1C + 7B 
2C + 8H 
4B + 9A 
 
Uskutečněné akce 
5/9 Školení v 1. pomoci – pedagogičtí zaměstnanci 
20/9 Veletrh technického vzdělávání, 8. – 9. roč. – Novotná 
9/10 Veletrh celoživotního vzdělávání, 8. A + 8. B – Burant 
31/10 MALÝ VELKÝ KAMARÁD, 1A + 6H, Halloween – Walzová, Novotný 
1/11 MALÝ VELKÝ KAMARÁD, 1C + 7B, Strašidelný den – Šmolíková, Bajer 
1/11 MALÝ VELKÝ KAMARÁD, 2C + 8H, Halloween – Zejšková, Čibera 
1/11 MALÝ VELKÝ KAMARÁD, 4B + 9A, Halloween – Kalenská, Hejkalová 
7/11 Náboráři: Gymnázium Nové Strašecí, 9AB – Novotná, Lechnýřová 
8/11 Školení v 1. pomoci, 8. ročníky - Burant 
27/11 MAP II. – Projektové dny pro žáky 9. tříd, SPŠ a VOŠ Kladno – Novotná 
28/11 Den řemesel Vrapice – exkurze pro vystupující žáky z nižších ročníků – Novotná 
5/12 Mikuláš pro 1-3 ročník, 9AB - Hejkalová 
19/12 Vánoční bruslení, celoškolní akce – Novotný +  třídní učitelé 
 
Soutěže 
17/9 Přespolní běh OK 6. – 9. roč., bez postupu – Flachsová 
22/10 Florbal ZK 6. – 7. roč., postup – Novotný, Flachsová 
6/11 Florbal ZK 8. – 9. roč., postup – Novotný 
20/11 Florbal dívky OK 6. – 7. roč., bez postupu – Novotný 
22/11 Florbal OK 8. – 9. roč, bez postupu – Novotný 
29/11 Florbal OK 6. – 7. roč., postup - Novotný 
10/12 Florbal KK 6. – 7. roč., bez postupu – Novotný 
 
DVPP 
21/10 Žáci s dominantní poruchou emocí a chování v pedag. Praxi - Hejkalová 
 
Vědomostní testy – Výchova k občanství 
 
6. ročníky 
třída: 6. H 6. A 6. B 
hodnocení (počet na test / ve třídě) 17/14 22/24 20/24 
34-28 = 1 11 3 0 
27-22 = 2 3 9 14 
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21-16 = 3 0 9 6 
15-10 = 4 0 1 0 
9-0 = 5 0 0 0 
klasifikace: 2 4 3 
% úspěšnosti: 93, 7 60 67, 20 
průměrná známka z testu: 1, 21 2 2, 3 
průměrná známka za klasifikační 
období: 

1, 18 1, 2 1, 54 

 
8. ročníky 
třída: 8. A 8. B 8. H 
hodnocení (počet na test / ve třídě) 14/17 13/19 6/10 
38-32 = 1 11 0 2 
31-25 = 2 2 4 3 
24-19 = 3 1 7 1 
18-10 = 4 0 2 0 
9-0 = 5 0 0 0 
klasifikace: 3 4 3 
% úspěšnosti: 91 58, 29 86, 84 
průměrná známka z testu: 1, 21 2, 84 1, 83 
průměrná známka za klasifikační 
období: 

1 2 1, 6 

 
Jiné 
1/11 Projektový den: Halloween, 7A - Šulcová   
8/11 Školní nocování, 7B – Bajer 
6/12 Třídní akce: Mikulášská párty, 7A – Šulcová 
9/12 Sportovní den: JumpAréna Zličín, 7A – Šulcová 
13/12 Třídní akce: Aquapark Kladno + školní nocování, 6B – Lechnýřová 
13/12 Školní nocování, 8A – Burant 
16/12 Vánoční čokoládová dílna, výběr 6 – 8. roč. – Flachsová, Novotný, Černá 
17/12 Sportovní den: Lasergame + vánoční Praha, 7B – Bajer, Černá 
18/12 Sportovní den: JumpAréna Zličín + vánoční trhy, 8H – Čibera 
20/12 Projektový den: Vánoční tradice, 7A – Šulcová 
20/12 Školní nocování, 9A - Hejkalová 
 
 
2.pololetí 
 
Od 16. 3. 2020 výuka zrušena – vyhlášen nouzový stav v souvislosti s nákazou koronaviru – COVID 19.  

Od 9. 6. 2020 dobrovolné konzultační hodiny pro přihlášené žáky 2. stupně.  

 
Plnění osnov a časově tématických plánů 
Osnovy a ČTP upraveny  – COVID 19. 
Tv, Vv + Hv nevyučováno – COVID 19. 
Dlouhodobé akce 
Všechny naplánované akce na 2. pololetí byly zrušeny – COVID 19. 
Uskutečněné akce 
24. 2. – 28. 2. lyžařský výcvikový kurz (II. stupeň) – Flachsová, Bajer, Novotný 
27. 2. beseda o autismu – 6. B 
Soutěže 
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Všechny naplánované soutěže a turnaje byly zrušeny – COVID 19. 
DVPP 
Vše zrušeno a přesunuto na nové termíny – COVID 19. 
Metodické semináře v rámci MS 
Žádné – COVID 19. 
Vědomostní testy – Výchova k občanství 
Bez VT – COVID 19. 
Jiné 
Všechny naplánované akce byly zrušeny – COVID 19. 
 
                                                                                         zapsala Kateřina Flachsová, metodik 
   
   
MS školní družiny 
 
1.pololetí 
 
Počet schůzek v I. pololetí: 2 – dále dle potřeby 
 DVPP: 
Univerzita Karlova Praha, (dlouhodobě - zvyš.  kvalifikace) obor: Vychovatelství – Křivánková L. 
Univerzita Karlova Praha, (dlouhodobě - zvyš. kvalifikace) Český jazyk a literatura, Pedagogika –  
Rosecká 
Syndrom CAN – týrané, zneužívané a zanedbáváné dítě. (22.1. 2020) - Pažebřuchová  
Další vzdělávání: studium odborné literatury: Informatorium, Rodina a škola, A. Holeyšovská / Rok ve 
školní družině, E. Antier - Agresivita  dětí, R. Čapek Odměny a tresty ve školní praxi, E. Kulhánková – 
Hudebně pohybová výchova  – všichni 
Akce MPP: Vánoční besídka 1. odd. ŠD pro rodiče (17.12.2019) – Drešerová                 
Kulturní a vzdělávací akce: 0 
Dlouhodobé akce – zájmové kroužky: 
Dovedné ruce – Drešerová 
Další akce a aktivity: 
Vánoční výstavka prací žáků ŠD – (16.-19. 12.2019) - Drešerová 
Vánoční besídka ŠD  pro žáky, nácvik programu s dětmi (17.12.2019) – Drešerová 
Vedení dokumentace, sdělení rodičům, pravidelná kontrola plateb školného do ŠD – Drešerová 
Výzdoba pavilonu ŠD – Drešerová 
Doplňování a nákup pomůcek – Drešerová 
Podzimní prázdniny (29. a 30. 10. 2019) ŠD mimo provoz, ze strany rodičů nebyl zájem 
Pololetní prázdniny (31.1.2020) – 6 žáků (Strouhalová) 
Celoroční plán MS ŠD je průběžně plněn. 
 
2.pololetí 
 
Počet schůzek v I. pololetí: 0 
DVPP: 
Univerzita Karlova Praha, (dlouhodobě - zvyš.  kvalifikace) obor: Vychovatelství – Křivánková L. 
Univerzita Karlova Praha, (dlouhodobě - zvyš. kvalifikace) Český jazyk a literatura, Pedagogika –  
Rosecká 
Další vzdělávání: studium odborné literatury: Informatorium, Rodina a škola, A. Holeyšovská / Rok ve 
školní družině, E. Antier - Agresivita  dětí, R. Čapek Odměny a tresty ve školní praxi, E. Kulhánková – 
Hudebně pohybová výchova  –( všichni) 
Akce MPP: 0 
Kulturní a vzdělávací akce: 0 
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Dlouhodobé akce – zájmové kroužky: 
Dovedné ruce – Drešerová / ukončení činnosti kroužku k 5.3. 2020 (KOVID ) 
Vedení dokumentace, sdělení rodičům, pravidelná kontrola plateb školného do ŠD – Drešerová 
Kontrola plateb školného do ŠD, vracení části plateb rodičům. 
Vyklízení a úklid kabinetu ŠD. 
Výzdoba pavilonu ŠD – Drešerová 
Doplňování a nákup pomůcek – Drešerová 
Jarní prázdniny (9.3. -13.3. 2020)  
Od 16.3.2020 škola uzavřena KOVID 19 (nařízení vlády). Do 25.5. 2020 distanční výuka.  
Od 25.5.2020 je škola otevřena pro dobrovolnou školní docházku, dále probíhá distanční výuka pro 
nepřítomné žáky. 
Rozdělení žáků docházejících do 11 skupin, provedeno poučení BOZP, organizace obědů, vedení 
docházky.  
Ukončení docházky do ŠD 29.6. 2020 
 
                                                                                            zapsala  Zdeňka Drešerová 
 
 
Činnost SPC  
 
1.pololetí 
 

Činnost SPC probíhá podle plánu. V pondělí a v úterý probíhají zpravidla speciálně 
pedagogická vyšetření, ve čtvrtek a v pátek většinou komplexní diagnostika. V SPC nově pracuje Mgr. 
V. Gažová (I. Kňazíková ukončila svou činnost v SPC v minulém školním roce), která potřebuje 
podporu při seznamování s činnostmi a postupy práce v SPC, školení, náslechy v jiných poradenských 
zařízeních, zároveň dokončuje studium. 

Třikrát týdně probíhají v odpoledních hodinách logopedické reedukace, které jsou zaměřeny na 
celkový rozvoj komunikačních schopností, percepční oblast, čtecí a psací dovednosti. 
Během celého týdne pak podle možností a zájmu rodičů předáváme zprávy a doporučení z vyšetření, 
probíhají konzultace podle zájmu a potřeb klientů. Dle nové legislativy je nyní možné výsledky zasílat 
poštou a nadále sledujeme vzestup v zájmu o tento způsob předání, zřejmě i z důvodu, že při 
konzultacích jsou rodiče poměrně podrobně seznámeni s výsledky vyšetření a návrhem vhodných 
doporučení podpůrných opatření. 

Podle plánu se uskutečňují metodické návštěvy škol spojené s konzultacemi, probíhá 
pozorování žáků ve výuce a o přestávkách, vyhodnocování podpůrných opatření. Některé výjezdy se 
uskutečňují bezodkladně na vyžádání školy či zákonných zástupců dětí, stejně pak některé konzultace a 
vyšetření. 

Vzhledem k tomu, že síť SPC pro děti a žáky v naší republice není úplně optimální, nadále 
máme v péči děti i z poměrně velké vzdálenosti – Benešovsko, Mělnicko, Praha – východ, Kralupy a 
okolí, Brandýs nad Labem apod. Pak je obtížnější realizovat výjezdy do těchto škol. 
Vzhledem ke změnám, ke kterým dochází – častější rozhodnutí soudů o střídavé péči zákonných 
zástupců – dochází v některých případech nadále k vyšší náročnosti při jednání se zákonnými zástupci 
dětí. Je potřeba zjišťovat podrobnější údaje o spolupráci rodičů. Snažíme se nadále, aby u jednání byli 
přítomní oba zákonní zástupci a tím předcházet nejasnostem nebo nesprávným údajům. 
Vzhledem ke změnám, které s sebou přinesla nová legislativa, vnímáme nadále jako úspěch, že v našem 
SPC zatím neprobíhala žádná revize ani jednání ČŠI na podkladě stížnosti.  
Nadále že k nám rodiče přicházejí na doporučení jiných klientů, kteří u nás byli spokojeni a noví klienti 
přicházejí i z PPP v Kladně, vzhledem k diagnostickým závěrům-primárně narušení komunikačních 
schopností. 

Nadále se rozvíjí spolupráce s MŠ, ZŠ a nyní již i středními školami, kam naši klienti nastupují, 
a kde je někdy potřeba intervence vzhledem ke změnám. Stabilně spolupracujeme i se školami u 



 62

kterých jsou zřízeny třídy podle §16 odst. 9 školského zákona – při ZŠ a MŠ Zd. Petříka v Kladně (v 
MŠ jsou dvě speciální třídy pro děti s vadami řeči) a MŠ Lacinova Kladno, kde je jedna speciální třída 
pro děti s vadami řeči, speciálními třídami při ZŠ Stochov a samozřejmě speciální třídy pro žáky 
s vadami řeči při ZŠ Brjanská, kde sídlíme. 

Stabilní je spolupráce s PPP v Kladně, se soukromou poradnou Step, častější je komunikace 
s pracovníky ze zdravotnictví – klinické logopedie, spolupracujeme nadále se ZŠ logopedickou v Praze 
Čimicích a s jejich SPC (dříve bylo naše SPC jejich detašovaným pracovištěm). 
Vzhledem k legislativě je potřeba vždy závěry vyšetření konzultovat s příslušnou školou, někdy je tato 
činnost časově náročná, protože pracovníci škol jsou také značně vytížení. Vedoucí pracoviště zajišťuje 
objednávání klientů na vyšetření, nejčastěji komunikuje se školami a dalšími institucemi, jak 
telefonicky, tak elektronickou poštou. Plní do jisté míry i náplň činnosti sociálního pracovníka. 
Spektrum našich klientů se nadále mírně mění. Stabilní a největší klientela je ze ZŠ, stálý je nárůst dětí 
z MŠ a objevují se i jednotlivci ze středních škol. Zároveň se snížil věk dětí, které k nám přicházejí na 
vyšetření, nejčastěji na doporučení klinických logopedů pro zvážení foniatrického vyšetření nebo 
v souvislosti s potřebou podpory dětí v MŠ. 

Nárůst počtu klientů souvisí i se speciálními logopedickými třídami v naší škole, kdy děti 
potřebují naši péči většinou i po přechodu do hlavního vzdělávacího proudu. V současnosti již máme ve 
spolupráci s výchovnou poradkyní naplánovánu konzultaci ohledně rediagnostiky všech žáků do konce 
tohoto školního roku. Snažíme se předcházet tomu, že dítě není vyšetřeno do termínu platnosti 
doporučení, což sebou přináší někdy i nepříjemnosti pro školu, kterou žák navštěvuje. 
V rámci našeho SPC plánujeme i v tomto školním roce možnost konzultací pro pedagogy a asistenty 
pedagogů naší školy. Proběhly již konzultace dne 14.10.2019, další je v plánu. V případě zájmu o jiný 
termín než je stanovený (vždy celé dopoledne), je možné se objednat. 

Pracovníci SPC se opět zúčastní podle potřeby zápisu budoucích prvňáků v dubnu tohoto roku. 
V týdnu „Otevřených dveří“ v naší škole opět plánujeme možnost pro veřejnost - přijít do SPC bez 
objednání na návštěvu, konzultaci apod.  
 

Pracovníci SPC se průběžně vzdělávají v rámci DVPP podle profesních potřeb. Vedoucí 
pracoviště se účastní pracovních setkání organizovaných NÚV, MŠMT, koordinátorkou v oblasti 
logopedie a KÚ Středočeského kraje.  
 
2.pololetí 
 

Od 25. 5. probíhají speciálně pedagogická vyšetření dle upraveného plánu a za specifických 
podmínek vzhledem k pandemii. Přednost musely dostat děti a žáci s vyšší mírou podpory, hlavně 
pokud se jednalo o vřazení do speciálních tříd MŠ a ZŠ, žáci s podporou asistenta pedagoga a žáci ze 
speciálních tříd a škol. Vyšetření budou probíhat až do úplného závěru školního roku, tj. do 30. 6. 
včetně. Některá vyšetření bylo nutné přesunout do dalšího školního roku, včetně výjezdů a konzultací. 
Logopedické reedukace probíhají distanční formou, elektronicky, telefonicky, dětem jsou zasílány 
průběžně pracovní materiály podle potřeby. 

Výjezdy se nerealizují, probíhají konzultace, jak s rodiči, tak s pedagogy, opět distanční 
formou. 

Psycholožka čerpá studijní volno, psychologická vyšetření nerealizována také vlivem 
pandemie. Je dohodnuto, že některá nezbytná psychologická vyšetření proběhnou v době od 24.8. – 
31.8. a budou probíhat každý den. 

Častější jsou nyní konzultace s rodinami a školami – informování ohledně vyšetření, nových 
termínů vyšetření, doporučení na příští školní rok. 
Během června bylo třeba navýšit vyšetření ve středu, J. Drahokoupilová, LR distanční formou, vyš. 
dopoledne od 8h do 10h, výjimečně do 11h, vzhledem k situaci. 

V červnu delší dobu obtíže ohledně funkce PC, hlavně nebylo možné ukládání do PDF, oprava 
proběhla 22. 6., následně pak bude potřeba urychleně zasílat doporučení SPC do DS školám a rodinám. 
Během letních prázdnin se uskuteční školení pracovníků SPC v programu Didanet v rozsahu 4 hodin, 
termín ještě nebyl stanovený. 
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Poslední týden v srpnu, v období od 24.8. – 31.8. budou každý den probíhat speciálně 
pedagogická a psychologická vyšetření, aby bylo možné dokončit nejpotřebnější vyšetření pro žáky, 
která budou mít platnost již od 1.9. 2020. 
Přípravný týden SPC se uskuteční od  úterý 1. 9. do pondělí 7. 9. 2020. 
 
Pracovníci SPC jsou průběžně v telefonickém a elektronickém kontaktu, od 25. 5. 2020 i v osobním 
kontaktu. 
  
                                                                                                              Mgr. Jana Drahokoupilová 
                                                                                                                    vedoucí pracoviště 
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Příloha č.5 
 

Zpráva o stavu projektů Erasmus+        2019-2020 
                
 
Probíhající projekty: 
KA1 - 2019-1-CZ01-KA101-060106 – Na cestě za jazykovými dovednostmi 

 Účastníci 
o Miškovská, Znamenáčková, Lechnýřová, Křivánková M. 

 Projektové období prodlouženo od jeden rok do 30.11.2021 
o Miškovská (Aj) a Lechnýřová (IT ve výuce) - jednáme o odjezdu na Maltu ještě během 

letošních prázdnin 
o Znamenáčková, Křivánková M. - kurz Aj v Irsku odložen podle aktuální situace 

 Probíhá příprava dodatků k účastnickým smlouvám. 

Schválené projekty z výzvy 2020 
KA1 - 2020-1-CZ01-KA101-077148 – Inkluze - můžeme na to jít lépe? 

 Účastník: Lechnýřová (Kurza za měřený na práci s žáky se spec.vzděl.potřebami v UK) 
 Zahájení: 1.12.2020 - konec 30.11.2021 (požádáno o prodloužení do 30.11.2022 - schváleno) 

Další podané žádosti z výzvy 2020 
KA2 - 2020-1-CZ01-KA229-078160 - Our Homes Have Much In Common 

 Partnerství mezi školami 
 Účastníci (Lechnýřová, Bajer, Miškovská, Šmolíková se svými třídami) 

o Česko (koordinátoři projektu) 
o Litva 
o Řecko 
o Turecko 

KA2 – We can make a difference- a project on sustainable development in education 
 Účastníci (Lechnýřová, Čibera, Walzová + Novotná, Tesařová) 

o Norsko (koordinátoři projektu) 
o Česko 
o Španělsko 
o Itálie 
o Lotyšsko 
o Řecko 

 Máme k dispozici stručný výtah z žádosti včetně časového rozvrhu. 
 Projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj, především ekologii. 

KA2 – Building Skills For the FutureThrough  STEAM 
 Účastníci (Lechnýřová, Novotná, Tesařová + Čibera, Walzová) 

o Portugalsko (koordinátoři projektu) 
o Česko 
o Turecko 
o Litva 

 Celou žádost k dispozici nemáme, ale podíleli jsme se na její tvorbě přímo v online formuláři 
EU, který není momentálně k dispozici (chyb serveru?) Požádala jsem o kopii koordinátory. 
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 Projekt je zaměřen na zapojení drobných výzkumných projektů (chemie, biologie, fyzika …) do 
výuky 

 
Konečný výběr tříd a učitelů, kteří se budou na projektech podílet, proběhne až na základě výsledků 
schválení žádostí. Pevně jsou stanoveni pouze účastníci projektu podávaného naší školou (Our Homes 
Have Much In Common) 
Předpokládaný termín oznámení výsledků je srpen 2020 
Koordinátor projektů: Pavlína Lechnýřová 
14.6.2020 
 
KA1 – mobility pracovníků ve školství 
KA2 - spolupráce mezi školami 
                                                                                                       koordinátor projektu Mgr. Pavlína Lechnýřová 
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Příloha č.6                        
Fotodokumentace 
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Dokončení 
          Rekonstrukce a stavební úpravy objektu ZŠ Kladno, Brjanská 3078 se 
zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědných učeben a dílen včetně 
zajištění bezbariérovosti. 

květen – říjen 2019  

 

     
 

                                        


