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1.1

Základní údaje o škole, zřizovateli školy

Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram
Adresa

262 21 Obecnice 255

E-mail

mzs@zsobecnice.cz

Tel.,fax

318614022-3

Právní forma

příspěvková organizace

IČO

42727511

DIČ

CZ42727511

IZO

600 054 527

http://skoly.pb.cz/ZSObe

Škola sdružuje:
1. Základní škola
2. Školní družina

kapacita 250 žáků
kapacita 100 žáků

Zřizovatel školy
Obec Obecnice, se sídlem Obecnice 159
IČO

00242917
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IZO 114 001 685
IZO 114 001 693

1.2

Organizace školy, údaje o vedení školy

Mgr. Jiří Kadlec

ředitel

Stanislava Nováková

zástupce ředitele

Ing. Ivana Řeřichová

výchovný poradce

Mgr. Jana Pokorná

metodik prevence rizikových jevů

1.3

Hana Poláková

vedoucí vychovatelka

Jaroslav Kadlec

vedoucí údržby

Charakteristika školy

Masarykova základní škola Obecnice poskytuje základní vzdělání, je právním subjektem, který
sdružuje základní školu a školní družinu. Zřizuje ji obec Obecnice.
Ve školním roce 2015/2016 jsme ve všech ročnících vyučovali podle vlastního Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání č. j. 2013/05.
Masarykova základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň
je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. V každém ročníku
bylo po jedné třídě. Vzhledem ke spádovosti školy k nám docházejí žáci z Obecnice, Drahlína,
Lhoty u Příbramě, Sádku, Podlesí a Příbrami.
Ve školním roce 2015/2016 zahájilo výuku celkem 178 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno 100
pravidelně docházejících žáků. Vyučování prvního ročníku probíhalo na odloučeném pracovišti,
které se nachází v prostorách Mateřské školy a školní jídelny Obecnice. V druhém až devátém
ročníku probíhalo vyučování v budově školy.

Výuka převážné většiny předmětů byla realizovaná zejména v kmenových třídách. Odborná
multimediální učebna sloužila i k výuce ostatních předmětů.
Žáci a učitelé naší školy využívali školní cvičnou kuchyňku a multifunkční učebnu, jež slouží
především pro výuku výtvarné výchovy a praktických činností.
Školní družina byla umístěna ve vlastních prostorách. Průběžně využívala multimediální učebnu,
tělocvičnu, keramickou dílnu, cvičnou školní kuchyňku, prostornou školní zahradu a zahradu
Mateřské školy a školní jídelny Obecnice.
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Škola úzce spolupracovala s Mateřskou školou Drahlín, Mateřskou školou Sluníčko Lhota
u Příbramě, Mateřskou školou a školní jídelnou Obecnice.

1.4

Školská rada

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání pracovala na naší škole devítičlenná školská rada. Na počátku školního roku
2014/2015 proběhly volby členů do školské rady. Třetina členů byla zvolena z řad zákonných
zástupců žáků, třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů jmenoval zřizovatel. Školská
rada pracovala ve složení Mgr. Drahomíra Pergeltová, pí Kateřina Šefflová, pí Anna Petráňová,
pí Markéta Bajerová, pí Pavla Strmisková, pí Stanislava Nováková, p. Jiří Laipold, p. Jaroslav Krejčí
a p. Jiří Oktábec. Ve školním roce 2015/2016 Školská rada MZŠ Obecnice schválila Výroční zprávu
o činnosti Masarykovy základní školy Obecnice za školní rok 2014/2015, č. j. 2015/25 a Školní řád
Masarykovy základní školy Obecnice, č. j. 2016/38, včetně Metodického pokynu k hodnocení žáků,
č. j. 2016/37. Členové školské rady se vyjádřili ke změnám Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání Škola poznání, č. j. 2016/40. Zajímali i o další dění týkající se školy.

1.5

Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.1

počet tříd
1
1
1
1
1
1
1
1
1

počet žáků
18
19
16
33
22
22
22
15
11

chlapci
12
11
7
16
14
18
9
9
7

dívky
6
8
9
17
8
4
13
6
4

Vzdělávací program

Ve školním roce 2015/2016 jsme plnili Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola
poznání, č. j. 2013/05.
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2.2

Volitelný předmět

Jako volitelný předmět jsme v devátém ročníku vyučovali seminář z matematiky. V osmém ročníku
si zákonní zástupci a jejich děti zvolili předmět cvičení z matematiky. V sedmém ročníku se
vyučovaly předměty seminář z českého jazyka, konverzace v anglickém jazyce a přírodovědné
praktikum. V šestém ročníku si zákonní zástupci a jejich děti zvolili mezi předměty sportovní hry
a konverzace v anglickém jazyce.
6. ročník

Volitelné předměty
Seminář z českého jazyka
Německý jazyk
Cvičení z matematiky
Seminář z matematiky
Informační technologie
Sportovní hry
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Přírodovědné praktikum
Společenskovědní seminář

7. ročník

9. ročník

1
1
1
1

1

1

1

1

2.3

8. ročník

1

1

1

3

1

1

Přehled oborů vzdělávání, učební plán

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9

9

8

8

8

5

4

4

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

4

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

1

1

1

Fyzika

1

2

2

2

2

2

Přírodopis

2

2

3

2

Zeměpis

2

1

2

1

Český jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk

3

Seminář z anglického jazyka
Matematika

4

5

5

5

Informatika

5

4

1

1

Dějepis
Člověk a svět

2

2

2

4

3

Chemie

Hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1,5

1,5

2

2

2

2

1

1

1

1

Výchova ke zdraví
Tělesná výchova H

2

2

2

2

2

1

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

20

22

24

26

26

28

27

31

30

Tělesná výchova D
Praktické činnosti

2

2

2
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2

2

3.1

Personální zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci

Mgr.

Jiří Kadlec

FTVS UK Praha

Tv

Mgr.

Jiří Matějka

Ped. F Plzeň

I. st. – Tv

Mgr.

Tereza Moslerová

Fil. F UK Praha

kulturologie - Čj

Mgr.

Jan Kernal

VŠP Hradec Králové

pedagogika

Ped. F UK Praha

vých. poradenství

Stanislava Nováková

Spgš Beroun

vychovatelství

Ivana Řeřichová

VŠDS Žilina

ekonomika

Ped. F UK Praha

učitel druhého st. ZŠ

Ing.
Mgr.

Kateřina Fricová

UJP Ústí nad Labem

I. st. – Tv

Mgr.

Eva Bízová

Ped. F ZČU Plzeň

I. st.

Mgr. Bc. Markéta Marková

Ped. F UK Praha

Bi – Zsv

ETF UK Praha

soc. práce

Mgr.

Barbora Zívrová

Ped. F JU České Budějovice

Nj – Hv

Mgr.

Jana Patová

Ped. F ZČU Plzeň

Bio - VkZ

Mgr.

Jana Pokorná

UJAK Praha

spec. ped.

Markéta Bajerová

Supš Praha

nábytkářství

Hana Husáková

Ped. F Ostrava

nár. škola – Vv

Marie Riegertová

Ped. F UK Praha
Seš Praha

Marcela Peterková
Petra Hačková
Marie Holečková

Ped. F Plzeň
UJAK Praha
U Hradec Králové

spec. příp. dívek
všeobecná ekonomika
státní jazyk. zkouška
I. stupeň
spec. ped., učitelství
spec. ped., učitelství

Mgr.

Mgr.
Mgr.
Mgr.

Vychovatelé
Hana Poláková
Pavla Strmisková

SOU sklářské Světlá nad Sázavou
Ped. F UK Praha
vychovatelství
SOU T Kolín
ZČU-FPE Plzeň
spec. ped. pro vych.
ZČU-FPE Plzeň
spec. ped. pro vych.

Mgr. Hana Husáková

Ped. F Ostrava

nár. škola – Vv

Ped. F UK Praha

spec. příp. dívek

Asistent pedagoga
Pavla Strmisková

SOU T Kolín
ZČU-FPE Plzeň

spec. ped. pro vych.

Nepedagogičtí pracovníci
Jana Uzlová

SZEŠ Hořovice
Soc. práv. akad. Praha
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ekonomika
sociálně-právní

Jaroslav Kadlec
Romana Hrubá
Růžena Šrámková
Jana Lockerová

3.2

SOU
SEŠ
ZŠ
SOU

vyučen
střední bez maturity
základní
vyučena

Změny v personálním zabezpečení

Mgr. Jana Hájková nahradila v průběhu školního roku 2015/2016 Mgr. Petru Hačkovou.

4.1

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně stanovila v Plánu výchovného poradce MZŠ Obecnice pro školní rok
2015/2016 následující úkoly a cíle.

–

Sledovat

integrované

žáky,

kteří

pracují

podle

individuálního

vzdělávacího

plánu.

Spolupracovat s jejich zákonnými zástupci.
–

Věnovat zvýšenou pozornost žákům, kteří prošli odborným vyšetřením a nebyli individuálně
integrováni, ale mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby. Vést dokumentaci o těchto
žácích.

–

Sledovat u žáků, kteří nebyli individuálně integrováni, plnění doporučení stanovených
pedagogicko-psychologickou poradnou pro rodinu i školu. Vyhodnotit kvalitativní posun těchto
žáků oproti minulému školnímu roku.

–

Provádět komplexní informační a poradenskou činnost pro žáky, kteří ukončují povinnou školní
docházku, a jejich zákonné zástupce.

–

Sledovat výskyt žáků s mimořádným nadáním.

Výše zmíněné cíle byly v průběhu školního roku plněny. U žáků, kteří nebyli individuálně
integrováni, sledovala výchovná poradkyně plnění doporučení stanovených poradnou ze strany
školy i rodiny.
Sledovaný cíl pro školní rok 2015/2016
Sledovaný cíl byl nastaven v souvislosti se změnou výchovného poradce a z toho vyplývající
nutnosti seznámit se s dokumenty v oblasti výchovného poradenství.
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cíl

kritérium

seznámení
se s oblastí
výchovného
poradenství
na škole a
právními
normami,
které tuto
oblast
upravují

studium
právních
norem
upravující
oblast
výchovného
poradenství

subkritéria
seznámit se
s dokumentací
žáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami
seznámit se
se školským
zákonem a
příslušnými
vyhláškami
zúčastnit se
vzdělávací
akce
zaměřené na
výchovné
poradenství

indikátor
znalost žáků
se
speciálními
vzdělávacími
potřebami a
jejich diag.
zvýšení
teoretických
znalostí

evaluační
nástroje
záznamy
výchovné
poradkyně

zdroj

zajišťuje
/zodpovídá/

období/
termíny

výchovný
poradce

Ing. Ivana
Řeřichová

září
2015
červen
2016

účast na
vzdělávací
akci

Interpretace evaluace cíle

Na základě záznamů o absolvování vzdělávacích akcí a přehledu prostudovaných dokumentů lze
konstatovat, že výchovná poradkyně sledovaný cíl splnila. Podrobně se seznámila s dokumentací
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a získala potřebné znalosti z oblasti výchovného
poradenství.

Spolupráce výchovné poradkyně se zákonnými zástupci, pedagogickými pracovníky
a dalšími subjekty
Spolupráci výchovné poradkyně se zákonnými zástupci žáků z pohledu řešení výchovných
a vzdělávacích problémů lze hodnotit kladně. Na základě telefonického nebo písemného pozvání
se zákonní zástupci dostavili v domluveném čase na jednání, případně si domluvili náhradní termín.
Průběh jednání potvrdili svým podpisem do zápisu o jednání, případné námitky k některému bodu
jednání vyjádřili písemnou formou.
Zájem o spolupráci s výchovnou poradkyní a třídním učitelem projevovali zákonní zástupci žáků,
kteří jsou individuálně integrování v běžné třídě a pracují podle individuálního vzdělávacího plánu.
Spolupráce výchovné poradkyně s pedagogickými pracovníky probíhala zejména při řešení
vzdělávacích problémů žáků, při zápisu k povinné školní docházce a při jednání se zákonnými
zástupci.
Již tradičně probíhala spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje,
pracoviště Příbram. Poradna u některých žáků diagnostikovala poruchy školních dovedností,
u jiných proběhlo kontrolní vyšetření z důvodu končící platnosti odborného posudku.
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V případě jedné žákyně probíhala spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem v Příbrami.
Z důvodu řešení závažných kázeňských problémů v VI. třídě jsme navázali spolupráci
se Střediskem výchovné péče v Příbrami.

Schůzky s rodiči, zákonnými zástupci za přítomnosti výchovné poradkyně

Jednání se žáky za přítomnosti výchovné poradkyně
Důvod jednání
Volba povolání – kariérní poradenství
Kázeňské problémy
Adaptace nové žákyně na školní prostředí
Třídní konzultační hodina s účastí vých. poradkyně
Celkem

Počet jednání
2
31
1
3
37

Jednání se zákonnými zástupci za přítomnosti výchovné poradkyně
Důvod jednání
Volba povolání – kariérní poradenství
Kázeňské problémy - informace o nevhodném
chování a přijatých opatřeních
Prospěchové problémy, možnosti zlepšení
Objasnění rodinné situace
Celkem

Individuální pohovory
Skupinové pohovory
Třídní pohovory

Počet jednání
1
23
2
1
27

61
0
3

Řešení výchovných problémů
Řešení výchovných problémů výchovnou komisí
Ve školním roce 2015/2016 proběhlo celkem 5 jednání výchovné komise.

Řešení výchovných problémů ve spolupráci s výchovnou poradkyní
V rámci řešení výchovných problémů byly vedeny individuální pohovory s těmi žáky, kterých se
výchovné problémy týkaly. Konkrétní pohovor byl vždy zaměřen na rozbor nežádoucího chování
a možnosti jeho nápravy. Součástí pohovoru bylo také zdůraznění nutnosti dodržování pravidel
uvedených ve Školním řádu Masarykovy základní školy Obecnice i ostatních pravidel
společenského chování.
V případě udělení výchovného opatření byli o této skutečnosti informováni zákonní zástupci žáka
v rámci osobního jednání ve škole. U těchto jednání byla přítomna výchovná poradkyně.
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Ve školním roce 2015/2016 projednávala a řešila výchovná poradkyně tyto okruhy výchovných
problémů:
–

nekázeň během vyučovací hodiny,

–

nevhodné chování k vyučující,

–

agresivní chování ke spolužákovi,

–

používání nevhodných a ponižujících slovních výrazů vzhledem k další osobě,

–

porušování pravidel Školního řádu MZŠ Obecnice v méně či více závažných aspektech.
Řešení výchovných problémů

Individuální pohovory se žáky

31

Jednání se zákonnými zástupci
žáků

23

Z pohovorů se žáky i z jednání se zákonnými zástupci žáků byly pořízeny zápisy, které jsou uloženy
v dokumentaci výchovné poradkyně, případně v dokumentaci školní metodičky prevence.
Řešení výchovných problémů ve spolupráci se Střediskem výchovné péče

Na základě žádosti vedení Masarykovy základní školy Obecnice bylo vedeno jednání se zástupci
Střediska výchovné péče Příbram, jehož úkolem bylo zefektivnění opatření k řešení nevhodného
chování žáků VI. třídy.
V měsíci květnu provedly pracovnice Střediska výchovné péče Příbram v návaznosti na předchozí
jednání sociometrické šetření v VI. třídě (dotazník B3). Šetření bylo provedeno s písemným
souhlasem zákonných zástupců žáků VI. třídy. Výsledná zpráva je součástí dokumentace výchovné
poradkyně.
Řešení vzdělávacích problémů
Pomoc výchovné poradkyně při řešení vzdělávacích problémů byla poskytnuta jak žákům
individuálně integrovaným, tak i žákům, kteří nejsou integrováni, ale mají specifické zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám školních dovedností (na základě zprávy z pedagogicko-psychologické
poradny). Pomoc směřovala také k žákům s prospěchovými problémy. Dále byla poskytnuta
metodická pomoc zákonným zástupcům žáků ve smyslu volby efektivního způsobu učení
a zdůraznění významu pravidelné domácí přípravy.
Žákům, kteří se vzdělávali formou individuální integrace v běžné třídě z důvodu poruch školních
dovedností, byly zpracovány individuální vzdělávací plány. S náplní plánů byly seznámeni zákonní
zástupci, kteří tuto skutečnost potvrdili svým podpisem. Vyučující zajišťovali průběžné plnění těchto
plánů a na konci školního roku provedli písemné vyhodnocení.
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Při vzdělávání žáků, kteří byli vyšetřeni v pedagogicko-psychologické poradně a nejsou individuálně
integrováni, zohledňovali pedagogové jejich zdravotní poruchy vedoucí k poruchám školních
dovedností a respektovali doporučení stanovená poradnou pro školu. Nejčastěji se jednalo o tyto
poruchy: poruchy školních dovedností lehkého či středního stupně, grafomotorické obtíže, emoční
labilitu, problémy s udržením pozornosti a předčasné zaškolení. Pedagogové uplatňovali
individuální a citlivý přístup k těmto žákům.
Žáci s prospěchovými problémy byli průběžně sledováni, podle možností jim vyučující věnovali
individuální přístup a větší pozornost v hodinách, o situaci byli informování zákonní zástupci.
Individuálně integrovaní žáci
třída

počet žáků

III.
VII.
VIII.

2
1
1

S individuálními vzdělávacími plány byli seznámeni žáci i zákonní zástupci žáků, ti vyjádřili s náplní
plánů písemný souhlas. Podle provedeného zjišťování u vyučujících byly plány průběžně plněny.
Obsah plánů a jejich naplňování byly prověřovány v měsíci březnu PhDr. Zdeňkem Stočesem
z Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, pracoviště Příbram.

4.2

Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

Zápis k povinné školní docházce proběhl dne 15. 1. 2016. Součástí zápisu je screening školní
připravenosti, použit byl globální přístup.
První část zápisu proběhla v příslušných mateřských školách, které navštívili vyučující z prvního
stupně základní školy. U přítomných dětí provedli základní diagnostiku školní zralosti. Dále bylo
využito řízeného pozorování, jehož výsledky zaznamenávají učitelky mateřské školy.

Dostavilo se k zápisu

Odklad

poprvé
po odkladu
celkem
podáno žádostí
vyřízení žádostí
Celkem

17
3
20
5
5
5

Ředitelem Masarykovy základní školy Obecnice bylo vydáno 17 rozhodnutí o přijetí do prvního
ročníku.
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4.3

Přijímací řízení na střední školy a učiliště

Počty žáků, kteří se ve školním roce
2015/2016 zúčastnili přijímacího řízení
Třída
IX.
V.

Počet žáků
11
4

IX. třída - rozdělení žáků podle studijních a učebních oborů
Druh oboru
Studijní obory zakončené maturitní zkouškou
Učební obory zakončené výučním listem

Počet žáků
9
2

IX. třída - rozdělení žáků podle jednotlivých škol
Název školy
Gymnázium Příbram
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra Holešov

Počet žáků
3
3
1
3
1

V. třída
přijatí žáci
nepřijatí žáci

Gymnázium Příbram – osmileté studium

5.1

2
2

Studijní výsledky jednotlivých tříd
v I. pololetí školního roku 2015/2016
1.
průměrný prospěch
prospěli s vyznamenáním

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1,024 1,278 1,297 1,328 1,273 1,867 1,747 1,512 1,455
18

prospěli
neprospěli

14

10

22

14

6

5

8

7

5

6

10

8

14

15

7

4

1

2

uvolněni
chování 2

3

chování 3
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Studijní výsledky jednotlivých tříd
v II. pololetí školního roku 2015/2016
1.
průměrný prospěch
prospěli s vyznamenáním
prospěli

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1,023 1,331 1,398 1,313 1,465 1,879 1,668 1,404 1,376
19

16

8

27

13

5

6

8

6

3

8

5

9

15

17

7

5

3

1

1

neprospěli

1

uvolněni

5.2

chování 2

5

chování 3

1

Plnění učebních plánů

Ve školním roce 2015/2016 byly splněny učební plány ve všech předmětech.

5.3

Údaje o prevenci rizikových projevů chování u žáků
Masarykovy základní školy Obecnice

Plán systému primární prevence byl ve školním roce 2015/2016 splněn. Vycházel mimo jiné
z realizačních plánů jednotlivých ročníků. Prostřednictvím zařazování průřezových témat a plnění
klíčových kompetencí byly plněny cíle minimálního preventivního programu. Témata prevence
rizikových jevů byla plněna i v rámci třídních konzultačních hodin. V září 2015 byli žáci i pedagogičtí
pracovníci seznámeni s celoškolním projektem primární prevence - ,,Virtuální svět“. Projekt
vycházel z cílů MPP na školní rok 2015/2016. Byl úzce propojen s dalšími plány školy (s Plánem
environmentální výchovy Masarykovy základní školy Obecnice „Svět recyklace“, s Plánem výchovy
ke zdraví a zdravému životnímu stylu Masarykovy základní školy Obecnice „Virtuální svět
a zdraví“, s Plánem multikulturní výchovy Masarykovy základní školy Obecnice „Jiné světy“).
Cílem projektu bylo získání kompetencí v oblasti bezpečného pohybu dětí v kyberprostoru.
V průběhu projektu se žáci seznámili s pravidly zabezpečení počítačů (telefonů, tabletů),
porozuměli pojmům nebezpečný a

nezákonný obsah,

happy slapping,

kybergromming,

kyberstalking, online hraní a závislosti. Žáci se formou besed, diskuzí, prezentací a preventivního
programu „Digitální svět“ a ,,Jsme online“ interaktivního didaktického divadla ABRAKAMUZIKA
dozvěděli o rizicích, která souvisí s používáním internetu a dalších moderních technologií. Nedílnou
součástí projektu bylo zapojení žáků do výtvarné soutěže vyhlášené v rámci tohoto projektu. Dílčím
cílem projektu bylo aktivní vedení žáků k dalším činnostem, které mohou vyplňovat jejich volný čas.
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Pedagogové připravili pro žáky několik sportovních turnajů a zábavnou soutěž ,,Obecnice má
talent“. V rámci projektu se žáci IV. – IX. třídy zapojili do internetové soutěže „Kraje pro bezpečný
internet“. V této soutěži naše škola získala finanční odměnu na zabezpečení počítačů. Žáci se pod
vedením pedagogů zapojili do kampaně „Den bezpečnějšího internetu 2016“.
Cíle plánu se částečně podařilo splnit.
Žáci znají rizika pohybu v kyberprostoru, ne vždy dodržují pravidla bezpečnosti v médiích. Žáci svůj
volný čas vyplňují i dalšími aktivitami (sport, četba, zájmové kroužky).
Z naplánovaných celoškolních akcí se podařilo zrealizovat Mezinárodní den tolerance, Mezinárodní
den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, Den prevence rizikového
chování žáků, dále exkurzi žáků IX. třídy v Adiktologickém centru Magdaléna o. s.
Škola aktivně spolupracuje s PPP Příbram a SVP Příbram.
Řešení jednotlivých případů rizikového chování ve školním roce 2015/2016
Užívání tabáku, alkoholu a dalších návykových látek, řešení problémů v této oblasti
V letošním roce se nevyskytl žádný případ užívání či držení zakázaných návykových látek na půdě
školy. Pedagogičtí pracovníci upozornili, že dva žáci VI. třídy jsou často cítit nikotinem. Tito žáci
užívali nikotin během polední pauzy, kdy pobývají mimo areál školy. S oběma žáky byl veden
výchovný pohovor. O chování žáků byli informováni zákonní zástupci.
Šikana, kyberšikana, agrese, vandalismus/klima školy – prevence šikany, řešení problémů
v této oblasti
Zvýšená pozornost byla v této oblasti věnována žákům VI. třídy, šlo zejména o kroky vedoucí
k řešení nepříznivých vztahů v kolektivu. U několika žáků VI. třídy přetrvávají problémy
s nevhodným chováním ke spolužákům a vyučujícím. Chování několika žáků VI. a VII. třídy bylo
vyhodnoceno školní metodičkou prevence jako šikana. Na doporučení školní metodičky prevence
a třídního učitele bylo některým žákům doporučeno navštěvovat Středisko výchovné péče
v Příbrami. Požádali jsme o realizaci intervenčního programu, který by měl vést k zlepšení vztahů
v VI. třídě. Tento program Středisko výchovné péče neuskutečnilo, provedlo ve třídě další
sociometrické šetření, které má přispět k zjištění dynamiky třídy. Kolektivu žáků VI. třídy bude
věnována pozornost i v dalším školním roce. K vyučujícím se nevhodně chovali i někteří žáci VIII.
a IX. třídy.
Dva žáci porušili Školní řád tím, že použili bez svolení vyučujícího pedagoga informační technologie
během vyučování. V letošním roce bylo individuálně jednáno s žáky s problémovým chováním
i s jejich zákonnými zástupci, jednání však pokaždé nevedla k očekávanému výsledku.
Poruchy příjmu potravy, řešení problémů v této oblasti
Neobjevil se žádný případ poruch příjmu potravy u žáků MZŠ Obecnice.
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Gambling, netolismus, řešení problémů v této oblasti
S touto oblastí prevence rizikového chování žáků se nesetkáváme přímo ve škole, proto je
monitorování případů obtížnější. Zákonní zástupci ani žáci neoslovili během roku školní
preventistku rizikového chování s žádostí o pomoc při řešení rizikového chování z této oblasti.
Xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, extremismus
Za hodnocené období nebyl řešen žádný případ rasismu nebo xenofobie či extrémistického chování
žáků MZŠ Obecnice.
Záškoláctví
Během školního roku nebyl řešen případ záškoláctví.
Působení sekt
V této oblasti nebyl řešen žádný případ.
Další rizikové chování – sebepoškozování
Za hodnocené období se projevilo rizikové chování (sebepoškozování) u žákyně

VII. třídy.

O rizikovém chování žákyně byli ihned informováni zákonní zástupci. Zákonným zástupcům žačky
byly předány kontakty na odborníky (psycholog, psychiatr).
Rizikové sexuální chování
Ve spolupráci s Policií ČR a OSPOD byl řešen jeden případ rizikového sexuálního chování.
Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
V této oblasti nebyl řešen případ nevhodného chování v dopravě. Přesto se dané problematice
věnují vyučující v dopravní výchově žáků Masarykovy základní školy Obecnice.
Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů
Neobjevil se žádný případ rizikového chování při sportovních aktivitách, učitelé mají přehled
o žácích, kteří se věnují adrenalinovým sportovním aktivitám. Žáci jsou pravidelně před dny volna
a prázdninami upozorňováni na dodržování bezpečnosti a na nebezpečí, která s sebou přináší
provozování těchto aktivit.
Pohovory (žáci, pedagogičtí pracovníci)
Školní metodička prevence Mgr. Jana Pokorná byla přítomna u 42 jednání. S výsledky výchovných
pohovorů byli seznámeni třídní učitelé, kteří následně o situaci informovali zákonné zástupce.
Se školní metodičkou prevence aktivně spolupracovali třídní učitelé, výchovná poradkyně i vedení
školy.
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Pohovory se žáky

25

Setkání se zákonnými zástupci

12

Jednání s třídními učiteli

3

Práce s třídami (ve spolupráci s výchovnou poradkyní)

2

V okruhu problematiky užívání návykových látek se na preventistku neobrátil nikdo ze zákonných
zástupců.
V rámci navázání spolupráce se zákonnými zástupci žáků v oblasti prevence šikany a užívání
návykových látek byli zákonní zástupci v průběhu konzultací s třídními učiteli opakovaně
informováni o problematice šikany, kyberšikany a užívání alkoholu mladistvými, o možnostech
předcházení těchto jevů a o postupech řešení problémové situace. Zákonným zástupcům byly
předány materiály, které mohou využít k bližšímu prostudování dané problematiky.
Poradenství školního metodika prevence pro žáky
Žáci byli na začátku školního roku seznámeni s konzultačními hodinami školní metodičky prevence,
které byly stanoveny na čtvrtek 13:00 – 15:00 hodin s možností kontaktovat metodičku kdykoli
mimo stanovené konzultační hodiny.
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
Někteří pedagogičtí pracovníci čerpají mimo jiné informace a podněty k prevenci rizikového chování
z jednotlivých čísel časopisu Prevence (únor 2008 až aktuální čísla), která jim jsou k dispozici.
Školní metodička předává ostatním vyučujícím materiály k prevenci rizikového chování (diagnostika
a prevence šikany, metody práce s agresorem a obětí, komunikace se zákonnými zástupci, hry
ke zlepšení klimatu ve třídách, letáky – poruchy příjmu potravy, kyberšikana, rizika užívání
energetických nápojů atd…).
Časopis Prevence
V roce 2008 začala škola odebírat časopis Prevence věnovaný problematice prevence rizikových
jevů u dětí a mládeže. Tento časopis byl předplacen i pro rok 2016/2017. S časopisem intenzivně
pracuje školní metodička prevence, užitečné informace a nápady z něj čerpají i někteří ostatní
pedagogičtí pracovníci.
Problémy v realizaci primární prevence rizikového chování
Pedagogové Masarykovy základní školy Obecnice nemají problém plnit úkoly spojené s prevencí
rizikového chování žáků. Jako potíž se jeví ne vždy efektivní spolupráce se zákonnými zástupci
problémových žáků, s agresivním chováním žáků a nerespektováním stanovených pravidel.
Další projekty zaměřené na prevenci rizikového chování žáků a zlepšení klimatu ve škole
Den proti rizikovému chování žáků
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Den tolerance
Jiné světy
Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Podporovatelé – projekt zaměřený na vrstevnické vztahy
Zapojení do internetové soutěže „Kraje pro bezpečnější internet“
,,Když chceš, tak to dokážeš“ preventivní program Radka Bangy
Spolupráce s Centrem primární prevence Magdaléna o.s.
Spolupráce se Střediskem výchovné péče – sociometrické šetření v VI. třídě – květen 2016
Spolupráce s realizátory projektu ABRAKAMUZIKA- programy Digitální svět, Jsem On- line
22.2.2016 „Den bezpečnějšího internetu 2016“
Zapojení do internetové soutěže SAPERE
Spolupráce s PPP- Příbram –,,Neformální třídní hodina“ s PhDr. Jiřím Stočesem, I.a IV. třída
Nadační fond Albert ,,Párty se Zdravou pětkou“ – I., V. třída – teoretické a praktické využití
dovedností z oblasti zdravé výživy
Výtvarné soutěže
Virtuální svět
Lidice 2016
Jičín město pohádek
Hasiči
Výtvarná soutěž Podbrdského muzea, Rožmitál p. Třemšínem
Další soutěže a akce
Recitační soutěž – květen 2016
Třídní kola – duben 2016
Školní kolo - duben 2016
Spolkový dům – duben 2016
Sportovní akce:
Plavecký výcvik žáků II. a IV. třídy (duben- červen 2016)
Běh Kovohutěmi (září 2015)
Turnaj ve florbale (Mgr. Jiří Kadlec, II. stupeň, prosinec 2015)
Turnaj ve vybíjené (Mgr. Jiří Matějka, I. stupeň, prosinec 2015)
Turnaj v malé kopané (Mgr. Jiří Matějka, I. stupeň, březen 2016)
Turnaj v přehazované (Mgr. Jana Patová, II. stupeň, dívky, prosinec 2015)
Turnaj v přehazované (Mgr. Jana Patová, II. stupeň, dívky, únor 2016)
Mc Donald´s Cup
Olympijský víceboj
Školní kolo soutěže v Yoyo – iniciativa žáků VII. třídy (Stanislava Nováková)
Turnaj v malé kopané Čimelice (únor) – Obecnice (Mgr. Jiří Kadlec)
Turnaj v malé kopané Čimelice (červen) – Obecnice (Mgr. Jiří Kadlec)
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Zdravý životní styl a relaxace:
Projekt ovoce do škol – 1. stupeň (Pavla Strmisková)
Vyplnění volného času četbou – návštěvy knihovny (tř. učitelé), využití školní knihovny, příspěvky
do Obecnického zpravodaje (Mgr. Tereza Moslerová)
Projekt Noc s Andersenem (Mgr. Eva Bízová, Markéta Bajerová, Mgr. Jana Patová, Mgr. Jana
Hájková)
Sportovní pobyt žáků II. stupně – Lipno, květen 2016
Dopravní výchova – plnění průkazu cyklisty – IV. tř., červen 2016 (Mgr. Eva Bízová)
Obecnice má talent – březen 2016 (Mgr. Marcela Peterková)
Zapojení žáků do kulturního života obce a okolí
Pasování prvňáčků na čtenáře – červen 2016 (Mgr. Jana Pokorná), ve spolupráci s pí Šeflovou
(knihovna)
Besídka ke Dni matek (Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Eva Bízová)
Vítání nových občánků – žáci II. třídy
Klub mladého diváka – přihlášení žáci VI.- IX. třídy, pravidelné návštěvy divadelních představení
v Divadle A. Dvořáka Příbram (Mgr. Tereza Moslerová)
Akce podporující klima školy, spolupráci s rodiči a aktivní vyplnění volného času žáků
Podzimní tvoření rodičů a žáků I. třídy
Podzimní tvoření rodičů a žáků IV. třídy
Besídka ke Dni matek
Vyvrcholení celoročního projektu školní družiny - ,,TAJEMNÉ KLÍČE“ 1. stupeň, červen 2016

Evaluace cíle projektu ve školním roce 2015/2016

Projekt vycházel z cílů MPP na školní rok 2015/2016 „Virtuální svět“, tj. získat přehled o zásadách
bezpečného chování na internetu. Žáci se seznámili s pravidly zabezpečení svého počítače,
dozvěděli se velké množství informací o rizicích, která plynou z používání internetu (nebezpečný
a nezákonný obsah, happy slapping, kybergrooming, sexting, kyberšikana, kyberstalking, online
hraní a závislosti). Projekt si kladl za cíl vést žáky i k dalším činnostem, které mohou vyplňovat
volný čas žáků, především sportovní aktivity, četbu a další volnočasové aktivity.

- 19 -

cíl

bezpečné
používání
ICT

kritérium
subkritérium
počet akcí, které
se zabývají
tematikou
bezpečného
používání ICT
žáci znají
nebezpečí, která
plynou
z nedodržování
bezpečného
používání ICT

evaluační
nástroje

indikátor
v každém
ročníku
se alespoň 2
krát za školní
rok žáci setkají
s danou
tematikou, která
vede k cíli
75% žáků zná
rizika používání
ICT

analýza
záznamů
pedag.
pracovníků

dotazník

zajišťuje
zodpovídá

období
termíny

pedagogičtí
pracovníci

Mgr. Jana
Pokorná

září
2015

žáci
IV.- IX. třídy

Mgr. Jana
Pokorná

zdroj

květen
2016

Interpretace výsledků
říjen 2015: celkový počet respondentů: 125 (žáci IV.- IX. třídy)
květen 2016: celkový počet respondentů: 125 (žáci IV.-IX. třídy)
V říjnu se seznámilo s desaterem bezpečného internetu 96% žáků. V květnu 2016 znalo desatero
bezpečného internetu 100% dotazovaných žáků.
V říjnu 2015 znalo zabezpečení počítače (telefonu, tabletu) a dodržovalo ho 89% dotazovaných
žáků. V květnu 2016 pravidla zabezpečení dodržovalo 96% dotazovaných.
96% dotazovaných respondentů odpovědělo v říjnu v dotazníkovém šetření, že ví, jak by si počínali
v případě, že by se stali obětí kyberšikany. V květnu 2016 se tento počet zvýšil o 4%.
Pojmy kyberstalting, sexting, happy slapping, kybergrooming znalo v říjnu 2015 6% dotazovaných
žáků. 68% žáků uvedlo, že zná jen některé. 27% dotazovaných žáků tyto pojmy neznalo. V květnu
2016 se těchto pojmech orientovalo 100% žáků.
67% dotazovaných žáků se ve volném čase zajímá o sport, 5% o četbu a 28% se věnuje další
zálibám.
V květnu 2016 se sportu věnovalo 65% dotazovaných žáků, zvýšil se počet žáků, kteří se věnují
jiným zálibám než je počítač, sport, četba…
Požadovaný cíl projektu se podařil částečně naplnit. Žáci znají rizika kyberprostoru. Ne vždy
dodržují pravidla bezpečného používání moderních informačních technologií. Žáci se nejméně
dvakrát za školní rok setkali s danou tematikou. Cíle projektu byly plněny během třídních
konzultačních hodin, v jednotlivých předmětech a prostřednictvím projektových dnů (Den proti
rizikovému chování žáků, Den bezpečnějšího internetu 2016, Jiné světy). Projekt doprovázely
sportovní turnaje a soutěže. Projekt byl propojen s dalšími plány školy (s Plánem environmentální
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výchovy Masarykovy základní školy Obecnice „Svět recyklace“, s Plánem výchovy ke zdraví
a zdravému životnímu stylu Masarykovy základní školy „Virtuální svět a zdraví“, s Plánem
multikulturní výchovy Masarykovy základní školy Obecnice „Jiné světy“).

5.4

Údaje o plnění vnitřních školních plánů
Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu

Cíle výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu pro školní rok 2015/2016
Plán výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu vycházel ve školním roce 2015/2016
ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Obecnice
Škola poznání, č. j. 2013/05 a dokumentu Zdraví 2020.
Pro školní rok 2015/2016 bylo zvoleno společné téma pro Minimální preventivní program
Masarykovy základní školy Obecnice, Plán výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu
Masarykovy základní školy Obecnice, Plán environmentální výchovy Masarykovy základní školy
Obecnice, Plán multikulturní výchovy Masarykovy základní školy Obecnice a Plán prvního stupně
Masarykovy základní školy Obecnice. Název celoškolního projektu pro loňský rok byl „Virtuální svět
a my“. Projekt sledoval rozvíjení a upevňování poznatků a dovedností o virtuálním světě. Zabýval
se zejména sociálními sítěmi, klady a zápory těchto komunikačních kanálů, kyberšikanou a dalšími
tématy v oblasti kyberprostoru.

Evaluace cíle výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu ve školním roce 2015/2016
cíl

kritérium/
subkritérium

zvýšit povědomí
žáků o nebezpečí
sociálních sítí;
objasnit působení
internetu
a komunikačních
sítí na zdraví
a psych. člověka;
objasnit neznámé
pojmy z oblasti
virtuálního světa

zvýšení povědomí
žáků
o nebezp.
sociálních sítí,
působení internetu
a komunikač. sítí
na zdraví
a psych. člověka
objasnění
neznámých pojmů
z oblasti
virtuálního světa

evaluační
nástroje

indikátor
zlepšení
u dotázaných
žáků

dotazník

zlepšení
u dotázaných
žáků

Porovnání výsledků dotazníkového šetření
88 respondentů prvního stupně


Ke zlepšení v otázce č. 1. došlo u 7 žáků.



Ke zlepšení v otázce č. 2. došlo u 17 žáků.
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zdroj

zajišťuje/
zodpovídá

období/
termíny

žáci
školy
II. – IX. tř.

Mgr. Jana
Patová

září 2015

žáci
školy
II. – IX. tř.

Mgr. Jana
Patová

květen
2016

I. stupeň
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Otázka č. 1

Otázka č.2
Září

Červen

70 respondentů druhého stupně


Ke zlepšení v otázce č. 1. došlo u 29 žáků.



Ke zlepšení v otázce č. 2. došlo u 37 žáků.

Interpretace výsledků
Stanovené cíle byly naplněny. Celkově se žáci školy posunuli ve svých znalostech a rozšířili si
dovednosti.
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Aktivity spojené s výchovou ke zdraví a zdravým životním stylem

Přehled akcí
01. 10. 2015
21. 10. 2015

Magdaléna – program primární prevence

9. ročník

SZŠ Příbram – workshop první pomoci

1. – 9. ročník

SAPERE
4. ročník (část) – 2. 12. 2015
6. ročník – 26. 11. 2015
7. ročník – 13. 11. 2015
8. ročník – 27. 11. 2015
9. ročník – 26. 11. 2015

22. – 27. 5. 2016

Turisticko – cyklistický pobyt

2. stupeň

šk. rok 2015/2016

Výuková hodina se zaměřením na užívání internetu a zdravý životní
styl

09. 05. 2016

Zdravá 5 – Škola zdravé 5

1.+ 5. ročník

Zapojení do soutěže Zdravé 5 – Coolinaření s Albertem – do soutěže byly poslány fotografie
a recepty zdravých svačinek, které vytvořily týmy z 1., 3. a 7. třídy. Bohužel naše týmy nebyly
vybrány do dalšího kola.

Akce se sportovním zaměřením
23. 11. 2015

Turnaj ve vybíjené

žáci 1. – 5. ročník

30. 11. 2015

Turnaj v přehazované

dívky 6. – 9. roč.

07. 12. 2015

Turnaj v sálové kopané

hoši 6. – 9. ročník

08. 02. 2016

Bruslení

25. 02. 2016

Přátelské utkání ve florbalu s žáky ZŠ Čimelice

21. 03. 2016

Turnaj v sálové kopané

hoši 1. – 5. ročník

21. 03. 2016

Turnaj v přehazované

dívky 6. – 9. roč.

duben – červen

Plavání

2. + 3. ročník

05. 05. 2016

McDonald´s Cup

vybraní žáci 4., 5. r.

09. 06. 2016

Turnaj v malé kopané – Čimelice x Obecnice

hoši 6. – 9. ročník

- 23 -

Environmentální výchova
Evaluace cíle environmentální výchovy ve školním roce 2015/2016

cíl
rozšíření
poznatků
o významu
a důležitosti
třídění odpadů

kritérium/
subkritérium
získání poznatků
z oblasti
důležitosti třídění
odpadu

indikátor
zvýšení znalostí

evaluační
nástroje
dotazníky

zdroj
žáci školy

zajišťuje
/zodpovídá/
Mgr. Jana
Patová

období/
termíny
září 2015
květen 2016

Interpretace výsledků
Stanovené cíle byly naplněny. Celkově se žáci školy posunuli ve svých znalostech a rozšířili si
znalosti a dovednosti. Žáci získali kladný vztah k přírodě samotné, získali motivaci k vlastnímu
pozorování a zkoumání přírody. Uvědomili si, jak je důležité recyklovat odpad.
Aktivity a projekty s environmentální tematikou
Hlavním projektem začleněným do environmentální výchovy byl Den Země, který proběhl dne
22. 4. 2016. V tento den byla výuka zaměřena na recyklaci a třídění odpadů.
Přehled akcí s environmentální tematikou:


30. 09. 2015

Poznáváme les všemi smysly

3. ročník



01. 10. 2015

Poznáváme les všemi smysly

2. ročník



02. 10. 2015

Poznáváme les všemi smysly

1. ročník



06. 10. 2015

Od semínka do 100 let

4. ročník



08. 10. 2015

Od semínka do 100 let

5. ročník



12. – 16. 10. 2015

Sběr lesních plodů

1. – 9. ročník



14. 10. 2015

Přírodovědný klokan

8. – 9. ročník



09. – 13. 11. 2015

Sběr papíru a baterií

1. – 9. ročník



27. 11. 2015

Planeta Země 3000 – Východní Afrika

4. – 9. ročník



28. 01. 2016

YPEF – Mladí lidé v evropských lesích

vybraní žáci 9. r.



20. 04. 2016

Přednáška ze světa hub

1. – 9. ročník



22. 04. 2016

Den Země – výuková hodina – recyklace

1. – 9. ročník



27. 4. 2016

Mobilní planetárium – vzdělávací filmy

1. – 9. ročník



25. – 29. 4. 2016

Sběr papíru

1. – 9. ročník



13. 5. 2016

Putování po Brdech

vybraní žáci



29. 6. 2016

Ornita – „Vodní ptáci“ – přednáška

1. – 9. ročník
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Spolupráce s ostatními organizacemi
Škola v rámci environmentální výchovy spolupracovala s několika organizacemi a s Obecním
úřadem Obecnice. Pro Vojenské lesy ČR s. p. jsme v měsíci říjnu uspořádali sběr žaludů a kaštanů.
Pokračuje spolupráce s Kovohutěmi Příbram, pro které žáci naší školy sbírají staré baterie
a elektroodpad. V měsíci listopadu a dubnu proběhl sběr papíru, který recykluje firma RELMA s r. o.
v Dobříši.
Dopravní výchova

Evaluace cíle dopravní výchovy ve školním roce 2015/2016
cíl
zvýšení počtu
žáků IV. třídy,
kteří získají
průkaz cyklisty

kritérium/
subkritérium
- splnění testů,
splnění jízd
- získání průkazu
cyklisty

indikátor
90% žáků IV. třídy
získá průkaz
cyklisty

evaluační
nástroje
analýza
záznamů
–
evidence
držitelů
průkazu
cyklisty

zdroj
žáci IV.
třídy
Masarykovy
základní
školy
Obecnice

zajišťuje
/zodpovídá/
Mgr. Jiří
Matějka

období/
termíny
červen 2015

Interpretace výsledků
Testu a jízdy zručnosti se zúčastnilo 30 žáků 4. ročníku. Pět žáků nesplnilo podmínky pro získání
průkazu cyklisty, 25 žáků průkaz získalo. Plánované kritérium 90 % úspěšnosti jsme tentokrát těsně
nesplnili.

V letošním školním roce probíhala výuka dopravní výchovy opět ve spolupráci s Autoklubem
Příbram. Pro žáky 4. ročníku byla ve škole uspořádaná přednáška zaměřená na závěrečný test
a jízdu na kole na dopravním hřišti. Rovněž žáci 3.ročníku byli připravováni na získání průkazu
cyklisty; nejdříve přednáškou ve škole a v červnu se zúčastnili spolu s žáky 4.třídy jízdy zručnosti
na dopravním hřišti v Příbrami. Od školního roku 2013/2014 se dopravní výchova stala součástí
mnoha předmětů na 1.a 2.stupni základní školy. Výstupy týkající se dopravní výchovy plnili učitelé
během celého roku.
Většina akcí souvisejících s dopravní výchovou je součástí minimálního preventivního programu
naší školy, který zahrnuje jízdu na kole jako vhodnou prevenci proti negativním vlivům působících
na mládež. Dopravní výchova byla také součástí třídních konzultačních hodin v souvislosti
s bezpečností na silnicích (jízda na kole, na kolečkových bruslích atd.).
V měsíci květnu se žáci 6. - 9.ročníku zúčastnili pobytu v Černé v Pošumaví, který byl zaměřen
mimo jiné i na cyklistiku.
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Multikulturní výchova

Evaluace cíle multikulturní výchovy ve školním roce 2015/2016

cíl
seznámení
s problematikou
„množíren psů“

kritérium/
subkritérium
účast na programu
v rámci Dne
tolerance
znalost
problematiky
množíren psů

indikátor
70% žáků
se zúčastní akce

evaluační
nástroje
přehled
počtu žáků,
anketa

zdroj
žáci školy

zajišťuje/
zodpovídá
pí Marie
Riegertová

období/
termíny
září 2015
červen 2016

zvýšení počtu
žáků,
kteří si prohloubili
vědomosti

Interpretace výsledků
Programu v rámci Dne tolerance se zúčastnilo 86% žáků.
Z ankety vyplývá, že akce splnila svůj cíl.
Hodnocení akcí
Plánovanou akcí v rámci Dne tolerance byla přednáška pana Sergeje Josefa Bovkuna a jeho
tlumočnice do znakového jazyka paní Nadi Dingové dne 1. 12. 2015.
Přednáška s názvem Svět ticha byla zaměřena na historii a vývoj českého znakového jazyka.
Při této interaktivní přednášce se někteří žáci zapojili do připravených aktivit, všichni žáci se naučili
několik znaků. Dozvěděli se, jak se žije našim hluchoněmým spoluobčanům a s jakými problémy
se setkávají ve svém každodenním životě.
Přednášky se postupně zúčastnili žáci 3. – 9. ročníku. Pan Bovkun dokázal naše žáky zaujmout
a zábavnou formou jim problematiku přiblížil.

Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Tematikou holocaustu se žáci v letošním roce zabývali v rámci běžné výuky v 5. ročníku v předmětu
člověk a svět a na druhém stupni v předmětu dějepis.
Dle plánu žáci 1. – 3. ročníku navštívili v lednu 2016 v Praze Staronovou synagogu. Zde se žáci
1. a 2. ročníku zúčastnili programu Noemova archa a žáci 3. ročníku programu Golem.

Návštěva Národního památníku Terezín 7. – 9. ročníkem, která byla plánována na duben,
se z důvodu nezájmu žáků neuskutečnila.

V rámci všech těchto akcí byla naplněna průřezová témata a klíčové kompetence.
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6.1

Školní a třídní projekty

I. třída
Název projektu

Garant

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová

Jiné planety

Mgr. Eva Bízová
II. třída

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová

Jiné planety

Mgr. Eva Bízová
III. třída

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová

Jiné planety

Mgr. Eva Bízová
IV. třída

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová

Jiné planety

Mgr. Eva Bízová
V. třída

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová

Jiné planety

Mgr. Eva Bízová
VI. třída

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová
VII. třída

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová
VIII. třída

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová
IX. třída

Den proti rizikovému chování žáků

Mgr. Jana Pokorná

Den Země

Mgr. Jana Patová
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7.1

Hodnocení a evaluace

Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku 2015/2016 řídili Metodickým pokynem
k hodnocení žáků, č. j. 2012/10. Tento pokyn vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. a řídí
se vyhláškou č. 256/2012 Sb. ze dne 29. června 2012, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
vyhlášky č. 454/2006 Sb. ze dne 18.září 2006. Metodický pokyn k hodnocení žáků č. j. 2012/10 byl
součástí Školního řádu Masarykovy základní školy Obecnice č. j. 2012/11. Na základě novelizace
školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a vyhlášky 27/2016 Sb. byl

k 1.9.2016 Metodický pokyn k hodnocení žáků, č. j. 2012/10, přepracován.
V loňském školním roce byli celkově žáci hodnoceni v prospěchu i v chování známkami. V průběhu
školního roku pracovali vyučující s celou řadu evaluačních nástrojů, které vedou zejména
k sebehodnocení a sledování vlastního pokroku žáků. K hodnocení používali nejenom klasifikaci,
ale také slovní hodnocení. Výchovná opatření – napomenutí, důtky, pochvaly – byla udělovaná
prokazatelně písemnou formou na zvláštním tiskopisu.

Třídní učitelé průběžně sledovali školní docházku žáků.
Informace o prospěchu a chování svého dítěte mohli zákonní zástupci nalézt na Internetu
– www.zsportal.cz/obecnice/.

S hodnocením

dětí

se

měli

možnost

rodiče

seznámit

na

třídních

schůzkách

nebo prostřednictvím individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Na podnět zákonných
zástupců jsme doplnili informace pro rodiče o přehled klasifikace s doporučením konzultace.
K autoevaluační činnosti od roku 2005 využíváme kromě vlastních nástrojů (hospitační a kontrolní
činnost) také možnosti testování žáků pomocí testů SCIO.
V loňském školním roce jsme testovali žáky 5. a 9. ročníku.
Evaluační cíl – výsledky vzdělávání 2015/2016
Testování žáků 5. ročník
cíl
zvýšit kvalitu znalostí
a dovedností žáků

kritérium/
subkritérium
kvalita znalostí
a dovedností
– český jazyk,
matematika,
obecné studijní
předpoklady,
anglický jazyk

indikátor
zlepšení výsledků
Čj; zlepšení
výsledků M
v porovnání s OSP
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evaluační
nástroje
testy SCIO

zdroj
žáci
školy
V. tř.

zajišťuje/
zodpovídá
St. Nováková

období/
termíny
červen
2015
červen
2016

Interpretace výsledků

Český jazyk – výsledky naší školy v českém jazyce jsou podprůměrné. Naše škola patří mezi školy
se slabšími výsledky, 70% zúčastněných škol mělo lepší výsledky než naše škola. Porovnáním
výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OPS bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je
v českém jazyce využíván nedostatečně. Výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá
úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti.
Matematika – svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy. Porovnáním
výsledků testu z matematiky s výsledky testu OPS bylo zjištěno, že na naší škole je studijní
potenciál žáků v matematice využíván dobře.

Anglický jazyk – celková úroveň A1 – 6 žáků, A0 – 16 žáků.

Testování žáků 9. ročník
cíl
zvýšit kvalitu znalostí
a dovedností žáků

kritérium/
subkritérium
kvalita znalostí
a dovedností
– český jazyk,
matematika,
obecné studijní
předpoklady,
anglický jazyk

indikátor
zlepšení výsledků
Čj; udržení
výsledků (lepší
průměrné) M,
zlepšení výsledků
z podprůměrných
na průměrné Aj
v porovnání
s OSP

evaluační
nástroje
testy SCIO

zdroj
žáci
školy
IX. tř.

zajišťuje/
zodpovídá
St. Nováková

období/
termíny
červen
2015
červen
2016

Interpretace výsledků

Český jazyk – výsledky školy jsou špičkové. Patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OPS bylo zjištěno, že studijní
potenciál žáků na naší škole je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s ním zacházejí velmi dobře a žáci pracují
nad svoje možnosti.
Matematika – výsledky školy jsou špičkové. Patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OPS bylo zjištěno, že studijní potenciál
žáků na naší škole je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni
jejich studijních předpokladů. Učitelé s ním zacházejí velmi dobře a žáci pracují nad svoje možnosti.
Anglický jazyk – celková úroveň B1 – 5 žáků, celková úroveň A2 – 4 žáci
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Evaluační cíl – obsah a průběh vzdělávání 2015/2016

cíl
inovace
dokumentů
na základě
novely
školského
zákona
561/2004
Sb. ve znění
pozdějších
předpisů a
vyhlášky
27/2016 Sb.

kritérium/
subkritérium
inovace: ŠVP
ZV Škola
poznání,
Školní řád
MZŠ
Obecnice,
Metodický
pokyn
k hodnocení
žáků MZŠ
Obecnice

indikátor

evaluační
nástroje
analýza
harmonogramu
prací

zpracování
dokumentů
seznámení
s inovovanými
dokumenty

zdroj
záznamy

zajišťuje/zodpovídá
St. Nováková

období/
termíny
– červen
2016

seznámení
s inovovanými
dokumenty

Interpretace výsledků
Cíl byl splněn.

Hospitační činnost
Ve školním roce 2015/2016 byla vykonávaná hospitační činnost, která je spojena s autoevaluačním
systémem školy. Výsledky hospitační činnosti byly projednány na pedagogická radě.

Cíl sledování: dodržovat očekávané výstupy dle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Škola poznání č. j. 2013/05, rozvíjet klíčové kompetence v souladu s dokumenty školy.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola poznání
Pravidelně čtvrtletně byla hodnocena realizace Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Škola poznání. Ve školním roce 2015/2016 byl Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Škola poznání splněn ve všech ročnících.

Materiální podmínky
Evaluace cílů
Oblast: podmínky ke vzdělávání
Podoblast: materiální podmínky, hygienické podmínky
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cíl
zajistit hygienické
podmínky pro výuku
žáků

kritérium/
subkritérium
malířské práce
v interiéru
školy

indikátor
zlepšení
hygienických
podmínek

evaluační
nástroje
harmonogram
prací

zdroj
Mgr. Jiří
Kadlec

zajišťuje
/zodpovídá/
Mgr. Jiří
Kadlec

období/
termíny
červenec
srpen
2016

Interpretace výsledků
Cíl byl splněn.

8.1

Školní družina

Součástí školy je školní družina. Ve školním roce 2015/2016 měla školní družina tři oddělení
pro 100 pravidelně docházejících žáků. Provoz byl uzpůsoben učebním plánům a zejména
potřebám zákonných zástupců. Všechna oddělení školní družiny byla určena především žákům
prvního stupně, kteří byli celý školní rok zapojeni do projektu.
Kromě cílů, které naplňují Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Masarykovy
základní školy Obecnice, si vychovatelky a děti navštěvující školní družinu vytyčily dílčí cíl, který
z důvodu jeho nenaplnění opět vycházel z cíle pro školní rok 2014/2015.

cíl
naučit žáka
smysluplné
hygieně, aby
nedocházelo
k šíření bacilů

kritérium/
subkritérium
žák si
uvědomuje
význam slova
bacil,
nebezpečí
bacilů
žák předchází
přenášení
bacilů

indikátor
70 % žáků
dokáže rozpoznat
nedostatečnou
hygienu

70 % dostatečně
dodržuje
hygienické
návyky

evaluační
nástroje
dotazník

zdroj
děti
navštěvující
ŠD

zajišťuje/zodpovídá
I. oddělení
Hana Poláková
II. oddělení Pavla
Strmisková

období/
termíny
vstupní
– září 2014
výstupní
– červen
2015

pozorování

Interpretace výsledků evaluace
Z analýzy dotazníkového šetření a pozorování vyplývá, že se situace v jednotlivých bodech zlepšila.
Daného cíle jsme téměř dosáhli, oproti loňskému roku se stav zlepšil.
Zapojení do dalších aktivit školy
- sběr plastových víček
- sběr starých baterií
- třídění odpadu
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Spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci žáků, ostatními…
S učiteli – školní výlety a akce školy
Se zákonnými zástupci - pomoc při akcích ŠD
- výpomoc v rámci jarmarků
Spolkový dům Obecnice, knihovna – pravidelné návštěvy
OÚ Obecnice – zapojení do kulturních akcí obce

Problémy, které se vyskytly v průběhu školního roku
- samostatné sociální zařízení

Akce školní družiny 2015/2016
termín

název
PEČENÍ BRAMBOR

13.10. 2015

DRAKIÁDA

23.10. 2015

VÁNOČNÍ JARMARK

24.11. 2015

HORNICKÉ PEKLO

02.12. 2015

PŘEDÁNÍ NOVOROČNÍHO PŘÁNÍ

15.12. 2015

PYŽAMOVÝ PLES

28.01. 2016

VELIKONOČNÍ JARMARK

22.03. 2016

SLET ČARODĚJNIC

29.04. 2016

SOUTĚŽ HLÍDEK MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ

23.05. 2016

PERMONÍCI – DŮL ANNA

25.05. 2016

DĚTSKÝ DEN

03.06. 2016

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – TAJEMNÝ
HRAD V KARPATECH
ZAKONČENÍ CELOROČNÍHO PROJEKTU
NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS

9.1

14.06. 2016
23.06. 2016

Další vzdělávání pracovníků školy

V prvním a druhém pololetí školního roku 2015/2016 probíhalo další vzdělávání pedagogických
pracovníků podle Rámcového plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Masarykovy
základní školy Obecnice. Všichni pracovníci školy byli proškoleni v oblasti BOZP (1 hodina)
a většina pedagogických pracovníků školy se zúčastnila semináře s názvem Právní rámec
ve školství.
V době studijního volna jednotliví učitelé vyhledávali a studovali literaturu na jimi vybrané téma.
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Přehled studia v době studijního volna pedagogů
Jméno a příjmení
Mgr. Jiří Kadlec
Mgr. Jana Pokorná
Mgr. Eva Bízová
Mgr. Jiří Matějka
Ing. Ivana Řeřichová
Mgr. Petra Hačková
Mgr. Jan Kernal

Marie Riegertová

Hana Poláková
Pavla Strmisková
Stanislava Nováková
Markéta Bajerová
Mgr. Jana Patová

Mgr. Marcela Peterková
Mgr. Tereza Moslerová

Téma
Školské normy a zákony
Výtvarné techniky, moderní informační technologie, prevence
kyberšíkany, sociální sítě; práce s programem EduPage
Moderní informační technologie, prevence kyberšikany, sociální
sítě, právní porada, keramika
Macholdová, T.: Výtvarné práce s pohádkami; Kulhánková, E.:
Hudebně pohybová výchova
Poruchy školních dovedností; komunikace se zákonnými
zástupci, komunikační dovednosti a sociální dovednosti; školní
a právní předpisy
Rozvíjení čtenářské gramotnosti hrou; moderní informační
technologie
Práce s problematickou třídou; řešení mezilidských konfliktů;
řešení výchovných problémů; vliv historických událostí na
současnost
Získávání
nových
poznatků
při
práci s informačními
technologiemi a jejich využívání při vyhledávání a zpracování
informací; četba se zaměřením na reálie anglicky mluvících zemí;
vyhledávání informací na internetu; používání časopisu GATE ve
výuce; právo ve škole
Vondrová, P.: Výtvarné náměty pro čtvero ročních období
Perina, L.: Originální ruční práce
Školské zákonné normy; studium UJAK Praha
studium Slezská univerzita Opava
ICT – interaktivní tabule, Microsoft Office PowerPoint; Krejčová
L. a kol.: Specifické poruchy učení; Buchwald, P.: Stres ve škole
a jak ho zvládat; Valenta, M.: Přehled speciální pedagogiky;
Šebestová, P., Šimonová, P.: Environmentální výchova pro ZŠ
SŠ; jazykový kurz – angličtina
Moderní informační technologie (interaktivní tabule, www.
Stránky třídy)
Zelinková, O.: Poruchy učení; Sitná, D.: Metody aktivního
vyučování; Kuželová, M.: Máme rádi sloh; Vysekalová, J.
Komárková, R.: Psychologie reklamy; jazykový kurz
- francouzština

Přehled dalšího vzdělávání pracovníků školy

Jméno a příjmení

Mgr. Jiří Kadlec

Stanislava Nováková

Vzdělávací program

Počet hodin

Právní rámec ve školství
Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících
– vybrané problémy
Právní rámec ve školství
Systém InspIS SET – testování
Systém InspIS SET – ŠVP
Systém InspIS SET – mobilní vzdělávací centra
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné škole
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV
Žáci se speciálními vzdělávac. potřebami a nadaní žáci
UJAK Praha

6
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6
6
8
8
8
8
6
8

Mgr. Eva Bízová
Ing. Ivana Řeřichová
Mgr. Tereza Moslerová
Mgr. Petra Hačková
Marie Riegertová
Mgr. Jan Kernal
Markéta Bajerová
Jana Uzlová
Mgr. Jana Pokorná
Mgr. Jiří Matějka
Mgr. Jana Patová
Hana Poláková
Pavla Strmisková

10.1

Právní rámec ve školství
Právní rámec ve školství
Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní
žáci
Právní rámec ve školství
Právní rámec ve školství
Právní rámec ve školství
Právní rámec ve školství
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí
Právní rámec ve školství
Slezská univerzita Opava, Filozofická fakulta
Požadavky na vedení účetnictví
Právní rámec ve školství
Právní rámec ve školství
Právní rámec ve školství
Právní rámec ve školství
Právní rámec ve školství

6
6
8
8
6
6
6
6
7
6
8
6
6
6
6
6

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

10.2

Mezinárodní spolupráce

V letošním roce se naše škola zapojila do e-twinningového projektu výměny pohledů a dopisů
v rámci Evropského dne jazyků (26. 9. 2015). Do projektu bylo zapojeno 22 škol různých
evropských států – např. Francie, Finsko, Norsko, Polsko, Severní Irsko, Slovinsko, Bosna
a Hercegovina, Německo, Španělsko, Řecko, Albánie atd. Z České republiky byla kromě naší školy
zapojena ještě Základní škola Podhůrecká z Českých Budějovic.
Do projektu se aktivně zapojili žáci 9. ročníku, kteří natočili o naší škole video v anglickém jazyce,
kde představili školu i okolní krajinu. Toto video bylo umístěno spolu s dalšími fotografiemi
v prostředí projektu Twinspace. Do projektu se zapojili i ostatní žáci 2. stupně psaním pohlednic
a dopisů do evropských škol. Žáci si v hodinách anglického jazyka četli dopisy a pohlednice,
které jsme obdrželi a zhlédli videa a fotografie z ostatních škol zapojených do projektu.

10.3

Mimoškolní aktivity

V souladu s osnovami a Plánem práce MZŠ Obecnice jsme uspořádali akce související s výchovně
vzdělávací činností školy.
Pro rodiče i širokou veřejnost jsme připravili vánoční vystoupení žáků Masarykovy základní školy
Obecnice.
Již

několik

let

využíváme

dlouholeté

spolupráce

s Knihovnou

Jana

Drdy

která pro žáky I. až VIII. třídy připravila vzdělávací pořady v rámci předmětu český jazyk.
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v Příbrami,

Ve školním roce 2015/2016 pracoval pod vedením Mgr. Terezy Moslerové Klub mladých čtenářů
a Klub mladých diváků.
Děvčata a chlapci přispívali pravidelně svými články pod vedením Mgr. Moslerové do Obecnického
zpravodaje.
Z důvodu nezájmu neproběhl lyžařský a snowboardový výcvik žáků druhého stupně. V květnu 2015
byl pro chlapce a děvčata IV. – IX. třídy uspořádán pobyt žáků se sportovním zaměřením. Žáci
pobývali v lokalitě Šumavy.

Žáci druhého a třetího ročníku absolvovali kurz plavání při Plavecké škole Příbram.
V oblasti dopravní výchovy úzce spolupracujeme s Autoklubem Příbram, který pořádá pro naše
žáky přednášky a umožňuje chlapcům a děvčatům zdokonalit se v praktických dovednostech
na dopravním hřišti.

Přehled akcí
Název akce

termín
I. třída

Štefánikova hvězdárna Petřín
Poznáváme les všemi smysly
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Den tolerance
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem – exkurze
Jak se čerti ženili – divadelní představení
Lední revue
Vánoční program
Bruslení
Židovské muzeum – exkurze, výstava
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Digitální svět – projektové vyučování
Neformální třídní hodina
Knihovna J. Drdy Příbram
Velikonoční program
Noc s Andersenem
Cirkusácká pohádka – divadelní představení
Školní kolo soutěže v recitaci
Turistická vycházka
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje OU Příbram
Zdravá pětka
Projektový den – Jiné planety
Turistická vycházka – Brdy
Návštěva farmy Blaník
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pohádky ze starého mlýna
Ornita – vodní ptáci
II. třída
Turistická vycházka – okolí Brd
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06.10.2015
15.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
02.12.2015
04.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
20.01.2016
21.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
10.03.2016
23.03.2016
01.04.- 02.04.2016
11.04.2016
13.04.2016
21.04.2016
04.05.2016
09.05.2016
26.05.2016
01.06.2016
09.06.2016
17.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
02.10.2015

Štefánikova hvězdárna Petřín
Poznáváme les všemi smysly
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Den tolerance
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem – exkurze
Jak se čerti ženili – divadelní představení
Lední revue
Vánoční program
Bruslení
Židovské muzeum – exkurze, výstava
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Digitální svět – projektové vyučování
Knihovna J. Drdy Příbram
Velikonoční program
Noc s Andersenem
Cirkusácká pohádka – divadelní představení
Školní kolo soutěže v recitaci
Plavecký výcvik
Den Země
Mobilní planetárium
Projektový den – Jiné planety
Návštěva farmy Blaník
Pohádky ze starého mlýna
Ornita – vodní ptáci
III. třída
Štefánikova hvězdárna Petřín
Když chceš, tak to dokážeš – preventivní program
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Knihovna J. Drdy Příbram
Den tolerance
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem – exkurze
Jak se čerti ženili – divadelní představení
Lední revue
Vánoční program
Bruslení
Židovské muzeum – exkurze, výstava
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Digitální svět – projektové vyučování
Velikonoční program
Noc s Andersenem
Cirkusácká pohádka – divadelní představení
Školní kolo soutěže v recitaci
Plavecký výcvik
Dopravní výchova
Den Země
Mobilní planetárium
Projektový den – Jiné planety
Návštěva farmy Blaník
Dopravní hřiště
Pohádky ze starého mlýna
Ornita – Vodní ptáci
IV. třída
Hornické muzeum Příbram

- 36 -

06.10.2015
16.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
02.12.2015
04.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
20.01.2016
21.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
01.03.2016
23.03.2016
01.04.- 02.04.2016
11.04.2016
13.04.2016
18.04. – 20.06.2016
22.04.2016
27.04.2016
26.05.2016
09.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
06.10.2015
15.10.2015
21.10.2015
23.10.2015
04.11.2015
02.12.2015
04.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
20.01.2016
21.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
23.03.2016
01.04.- 02.04.2016
11.04.2016
13.04.2016
18.04. – 20.06.2016
21.04.2016
22.04.2016
27.04.2016
26.05.2016
09.06.2016
10.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
01.10.2015

Když chceš, tak to dokážeš – preventivní program
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Den tolerance
Knihovna J. Drdy
Galerie Františka Drtikola
Prohlídka města Příbram
Planeta Země 3000
Svět ticha - přednáška
Jak se čerti ženili – divadelní představení
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem - exkurze
Lední revue
Vánoční program
Bruslení
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Digitální svět – projektové vyučování
Velikonoční program
Noc s Andersenem
Cirkusácká pohádka – divadelní představení
Školní kolo soutěže v recitaci
Interaktivní přednáška ze světa hub
Dopravní výchova
Mobilní planetárium
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje OU Příbram
Projektový den – Jiné planety
Dopravní hřiště
Koněpruské jeskyně – školní výlet
Pohádky ze starého mlýna
Ornita – vodní ptáci
V. třída
Planetárium Praha
Hornické muzeum Příbram
Když chceš, tak to dokážeš – preventivní program
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Den tolerance
Knihovna J. Drdy
Planeta Země 3000
Svět ticha - přednáška
Jak se čerti ženili – divadelní představení
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem - exkurze
Lední revue
Vánoční program
Bruslení
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Digitální svět – projektové vyučování
Velikonoční program
Noc s Andersenem
Cirkusácká pohádka – divadelní představení
Školní kolo soutěže v recitaci
Interaktivní přednáška ze světa hub
Dopravní výchova
Den Země
Mobilní planetárium
Zdravá pětka
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15.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
06.11.2015
06.11.2015
06.11.2015
27.11.2015
01.12.2015
04.12.2015
08.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
20.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
23.03.2016
01.04.- 02.04.2016
11.04.2016
13.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
27.04.2016
04.05.2016
26.05.2016
10.06.2016
22.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
14.09.2015
01.10.2015
15.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
24.11.2015
27.11.2015
01.12.2015
04.12.2015
08.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
20.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
23.03.2016
01.04.- 02.04.2016
11.04.2016
13.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
27.04.2016
09.05.2016

CHKO Brdy - exkurze
Projektový den – Jiné planety
Dopravní hřiště
Divadlo Metro, Armádní muzeum Žižkov
Koněpruské jeskyně – školní výlet
Jak jste to myslel, pane Shakespeare – divadelní
představení
Ornita – vodní ptáci
VI. třída
Planetárium Praha
Divadelní představení – The Detectives
Když chceš, tak to dokážeš – preventivní program
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Den tolerance
Planeta Země 3000
Svět ticha - přednáška
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem - exkurze
Lední revue
Vánoční program
Divadelní představení
Bruslení
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Jsem on-line – projektové vyučování
Knihovna J. Drdy Příbram
Velikonoční program
Školní kolo soutěže v recitaci
Interaktivní přednáška ze světa hub
Mobilní planetárium
CHKO Brdy - exkurze
Školní pobyt se sportovním zaměřením
Divadlo Metro, Armádní muzeum Žižkov
Jak jste to myslel, pane Shakespeare – divadelní
představení
Ornita – vodní ptáci
VII. třída
Divadelní představení – The Detectives
Když chceš, tak to dokážeš – preventivní program
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Den tolerance
Planeta Země 3000
Svět ticha - přednáška
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem - exkurze
Lední revue
Vánoční program
Divadelní představení
Bruslení
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Jsem on-line – projektové vyučování
Velikonoční program
Noc s Andersenem
Knihovna J. Drdy Příbram
Školní kolo soutěže v recitaci
Interaktivní přednáška ze světa hub
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13.05.2016
26.05.2016
10.06.2016
16.06.2016
22.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
14.09.2015
21.09.2015
15.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
27.11.2015
01.12.2015
08.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
19.01.2016
20.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
15.03.2016
23.03.2016
13.04.2016
20.04.2016
27.04.2016
13.05.2016
22. – 27.05.2016
16.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
21.09.2015
15.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
27.11.2015
01.12.2015
08.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
19.01.2016
20.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
23.03.2016
01.04.- 02.04.2016
05.04.2016
13.04.2016
20.04.2016

Mobilní planetárium
CHKO Brdy - exkurze
Školní pobyt se sportovním zaměřením
Divadlo Metro, Armádní muzeum Žižkov
Koněpruské jeskyně
Jak jste to myslel, pane Shakespeare – divadelní
představení
Ornita – vodní ptáci
VIII. tř.
Divadelní představení – The Detectives
Když chceš, tak to dokážeš – preventivní program
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Den tolerance
Planeta Země 3000
Svět ticha - přednáška
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem - exkurze
Lední revue
Vánoční program
Divadelní představení
Bruslení
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Jsem on-line – projektové vyučování
Velikonoční program
Noc s Andersenem
Školní kolo soutěže v recitaci
Interaktivní přednáška ze světa hub
Knihovna J. Drdy Příbram
Mobilní planetárium
Školní pobyt se sportovním zaměřením
Divadlo Metro, Armádní muzeum Žižkov
Český kras
Jak jste to myslel, pane Shakespeare – divadelní
představení
Ornita – vodní ptáci
IX. třída
Střední průmyslová škola Příbram - exkurze
Divadelní představení – The Detectives
Centrum adiktologických služeb Magdaléna
Když chceš, tak to dokážeš – preventivní program
Workshop – Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram
Den tolerance
Planeta Země 3000
Svět ticha - přednáška
Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem - exkurze
Lední revue
Vánoční program
Divadelní představení
Bruslení
Koncert ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Bruslení
Jsem on-line – projektové vyučování
Velikonoční program
Noc s Andersenem
Interaktivní přednáška ze světa hub
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27.04.2016
13.05.2016
22. – 27.05.2016
16.06.2016
22.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
21.09.2015
15.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
27.11.2015
01.12.2015
08.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
19.01.2016
20.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
23.03.2016
01.04.- 02.04.2016
13.04.2016
20.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
22. – 27.05.2016
16.06.2016
23.06.2016
29.06.2016
29.06.2016
18.09.2015
21.09.2015
13.10.2015
15.10.2015
21.10.2015
04.11.2015
27.11.2015
01.12.2015
08.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
19.01.2016
20.01.2016
27.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
23.03.2016
01.04.- 02.04.2016
20.04.2016

Mobilní planetárium
Školní pobyt se sportovním zaměřením
Divadlo Metro, Armádní muzeum Žižkov
Koněpruské jeskyně
Jak jste to myslel, pane Shakespeare – divadelní
představení

10.4

27.04.2016
22. – 27.05.2016
16.06.2016
22.06.2016
29.06.2016

Olympiády a soutěže
Sportovní akce

Ve školním roce 2015/2016 se žáci naší školy zúčastnili akcí pořádaných školou i akcí pořádaných
AŠSK Příbram.

1. pololetí

2. pololetí

Školní turnaj ve vybíjené – 1. stupeň MZŠ Obecnice
Školní turnaj ve florbale – 2. stupeň MZŠ Obecnice
Školní turnaj v přehazované – 2. stupeň MZŠ Obecnice
Školský pohár Coca-Cola Cup – 2. stupeň
Malá kopaná – 2. stupeň
Běh Kovohutěmi
Okrskové kolo Mc Donald´s Cup
Okresní finále Mc Donald´s Cup – 2. místo
Preventan Cup – turnaj ve vybíjené – 3. místo
Školní turnaj v přehazované – 2. stupeň MZŠ Obecnice
Florbal - utkání Čimelice
Malá kopaná - utkání Čimelice
Plavecký výcvik
Sportovní pobyt Šumava (turistika, cyklistika)
Yoyo – soutěž – 1. a 2. stupeň

Český jazyk
Soutěž v recitaci

Školního kola recitační soutěže, která se konala dne 13. 3. 2016, se zúčastnilo 33 žáků. Porota
vybrala do dalšího kola, které proběhlo ve Spolkovém domě v Obecnici, tyto žáky:
I.

třída: Markéta Hrašková, Matouš Srch, Nikol Pondělíčková

II.

třída: Natálie Novotná, Tereza Petáková, Michal Švehla

III.

třída: Šarlota Laipoldová, Dita Kadlecová, Olga Obstová

IV.

třída: Vincent Ježek, Sára Hrkalová, Lukáš Kadlec, Vojtěch Kadlec

V.

třída: Helena Blažková, Veronika Havelková, Anna Bergerová

VI.

třída: Michaela Landsperská, Karolína Havelková, Michal Bělohlávek

VII.

třída: Valentýna Svobodová, Štěpánka Strnišťová, Robert Dikan

VIII.

třída: Vendula Wimerová
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Olympiáda v českém jazyce

Dne 3. 12. 2015 proběhlo ve škole školní kolo olympiády v českém jazyce. Olympiáda byla určena
žákům 8. a 9. ročníku a zúčastnilo se jí 10 žáků – Adéla Němcová, Aneta Veverková, Karel Lukáš,
Vendula Wimerová, Tereza Kiliánová (všichni VIII. třída) a Nina Hartzová, Martin Bíza, Felix
Šrámek, Jan Krátký, Veronika Žofková (všichni IX. třída).
Do okresního kola, které se konalo dne 4. 2. 2016 v Domě dětí a mládeže v Příbrami, postoupily
Adéla Němcová a Nina Hartzová. Adéla se umístila na 14. a Nina na 26. místě z celkového počtu
35 soutěžících.

Anglický jazyk

Olympiáda v anglickém jazyce školní rok 2015/2016

V tomto školním roce se školního kola olympiády v anglickém jazyce zúčastnili pouze žáci kategorie
II. A – tj. 8. a 9. ročníku. Školní kolo proběhlo v měsíci lednu 2016 a zúčastnilo se jej 23 žáků.
Na 1. místě se umístil žák 9. ročníku Lukáš Kovařík a na druhém místě se umístila žákyně Nina
Hartzová, rovněž z 9. ročníku.
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo dne 26. 2. 2016 na Základní škole
Jiráskovy sady v Příbrami. Naši školu reprezentovala žákyně Nina Hartzová, která se umístila
v kategorii II. A na 10. místě.

ENVIRONMENTÁLNÍ Výchova

Přírodovědný klokan

Dne 14. 10. 2015 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan.
Nina Hartzová se umístila na 2. místě.

SBĚR PAPÍRU A BATERIÍ – listopad

1. místo – Jiří Brynda – 7. ročník – 658 kg
2. místo – Jonáš Polák – 8. ročník – 280 kg
3. místo – Antonín Berger – 4. ročník – 206 kg
Celkem: 4340 kg
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SBĚR BATERIÍ

1. místo – Anna Laňová – 1. ročník – 4 kg
2. místo – Tomáš Šilhan – 2. ročník – 3,33 kg
3. místo – Dominik Rössner, Marek Strmiska – 1. ročník – 2 kg
Celkem: 15,17 kg

SBĚR LESNÍCH PLODŮ – listopad

SBĚR LESNÍCH PLODŮ
1. místo – Vojtěch Kadlec – 4. ročník – 113 kg
2. místo – Zdeněk Soukup – 1. ročník – 72,5 kg
3. místo – Madeleine Anna Ježková – 7. ročník – 42 kg
Celkem: 553 kg

SBĚR PAPÍRU – duben

SBĚR PAPÍRU
1. místo – Jiří Brynda – 7. ročník – 518 kg
2. místo – Jonáš Polák – 8. ročník – 263 kg
3. místo – Michal Švehla – 2. ročník – 165 kg
Celkem: 3924 kg

YPEF - Young People in European Forests 2015
Mladí lidé v evropských lesích

Dne 28. 1. 2016 se vybraní žáci zapojili do soutěže, která se konala v budově ředitelství divize
Hořovice VLS ČR, s. p. Součástí soutěže byl písemný test na ověření znalostí z oblasti ekosystému
lesa a praktické poznávání přírodnin, např. rostlin, dřeva, živočichů aj.
Soutěže se zúčastnili žáci z 9. ročníku: Nina Hartzová, Martin Bíza, Jan Krátký. Žáci byli velice
úspěšní, obsadili 4. místo.
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU
SAPERE – Vědět, jak žít
Během II. pololetí se žáci zúčastnili soutěže Sapere – Vědět, jak žít. Cílem soutěže je neformálním
způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA
I. stupeň – 2. 12. 2015
1. místo Vojtěch Kadlec
2. místo Tereza Dvořáková
3. místo Alena Dušková

II. stupeň – 26. 11. 2015
1. místo David Černý
2. místo Adéla Němcová
3. místo Jan Krátký

OKRESNÍ KOLO – 9. 2. 2016
1. místo, team: Adéla Němcová, Jan Krátký, David Černý

KRAJSKÉ KOLO – 1. 3. 2016
7. místo, team: Adéla Němcová, Jan Krátký, David Černý
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ZDRAVÁ 5 – COOLINAŘENÍ S ALBERTEM

V měsíci dubnu se někteří žáci zapojili do soutěže se Zdravou 5 – Coolinaření s Albertem. Úkol
byl zaměřen na přípravu nápaditých, zdravých a přitom jednoduchých a finančně nenáročných
svačin. Do soutěže se zapojili žáci z 1., 3. a 7. ročníku.

Výtvarné soutěže
Celoškolní soutěž „Obrázky z pohádek Jana Drdy” ve spolupráci se Spolkovým domem Obecnice.
Listopad 2015
Zúčastnili se žáci všech tříd.
44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice na téma „Škola, vzdělání“.
Březen 2016
Zúčastnili se žáci všech tříd.
Do mezinárodního kola bylo zasláno celkem 28 nejlepších prací.
Únor 2016
Celoškolní soutěž „Virtuální svět“.
Březen 2016
Zapojili se žáci všech tříd i žáci výtvarného kroužku.
Oceněno 20 prací
I. - II. třída
Společná práce žáků I. třídy
Tereza Petáková
Natálie Novotná
III. - V. třída
Tomáš Hrubec
Šarlota Laipoldová
Lucie Pondělíčková
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Barbora Oktábcová
Anna Lundáková
Helena Blažková
VI. - VII. třída
Karolína Havelková
David Polák
Jakub Polák
Hana Blažková
Zdeněk Robausch
VII. - IX. třída
Aneta Veverková
Adéla Novotná
Vendula Wimerová
Tomáš Pokorný
Martin Bíza
Veronika Žofková
Výtvarná soutěž Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem na téma „Den s královnou
Johankou a Fabiánem brdských lesů pánem“.
Červen 2016
Do soutěže zasláno 35 nejlepších prací žáků prvního stupně.
Výtvarná soutěž Nadačního fondu Jičín na téma „Co se skrývá v šapitó?”
Červen 2016
Zúčastnili se žáci I. - VII. třídy, do soutěže zasláno 17 nejlepších prací.

Soutěž v „yoyování“

Termín konání: 1. června
Počet účastníků: 12
Porota: Robert Dikan, Daniel Procházka, Jiří Brynda

Umístění
1. kategorie - chlapci
1. místo Jaroslav Ježek
2. místo Tomáš Prokeš
3. místo Michal Švehla
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2. kategorie - chlapci
1. místo Michal Bělohlávek
2. místo Tomáš Lukeš
3. místo Filip Kuchař
Dívky

1. místo Sabina Procházková

10.5

2. Místo Marcela Bělohlávková

Ostatní mimoškolní aktivity

Klub mladého diváka

Ve školním roce 2015/2016 se přihlásilo do Klubu mladého diváka Divadla Antonína Dvořáka
Příbram 15 žáků VII., VIII. a IX. třídy Masarykovy ZŠ Obecnice. Zhlédli celkem šest představení.
Chlapci a děvčata se seznámili s různými divadelními žánry, získávali informace o autorech,
představitelích rolí, povoláních, která se podílejí na vzniku představení. Diskutovali o svých
dojmech a postřezích, vyjadřovali své názory. Porozuměli i náročnějším tématům, klasickému
i modernímu zpracování. Prokázali, že se z nich stávají náročnější diváci.
Všichni prakticky uplatňovali zásady společenského chování a výborně reprezentovali školu.
Masarykova základní škola byla ve školním roce zapojena do projektu Aktivní škola.
Většina mimoškolních aktivit byla zmíněna v předešlých kapitolách.

10.6

Zájmová činnost

V loňském školním roce opět otevřela na naší škole svoji pobočku Základní umělecká škola Jakuba
Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Žáci školy mohli své zájmy prohlubovat a zdokonalovat
v hudebním, literárně dramatickém a tanečním oboru.
Činnost zahájil kroužek sebeobrany pod vedením paní E. Vojtové.
Škola umožňuje bezplatné využívání tělocvičny všem složkám v obci v době mimo vyučování,
včetně sobot a nedělí.
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11.1

Stravování žáků

Součástí školy není školní jídelna. Stravování žáků je zajišťováno Mateřskou školou a školní
jídelnou Obecnice, kde je vytvořeno kulturní a hygienické prostředí pro stravování našich žáků.

12.1.

Granty

Ve školním roce 2015/2016 nebyla naše škola zapojena do činnosti v rámci grantů.

13.1

Investiční a neinvestiční akce

Ve školním roce 2015/2016 nebyly čerpány investiční prostředky. Neinvestiční prostředky byly
využity na provoz školy, výměnu a doplnění nábytku v kabinetech a ve třídách, výmalbu školy
a na zakoupení učebních pomůcek, tabulí a dalšího drobného materiálu.

14.1

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekční činnost České školní inspekce.

15.1

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů

Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram nebyla ve školním roce zapojena
do žádného rozvojového a mezinárodního programu.

16.1

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení

Naše škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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17.1

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů

V loňském školním roce škola nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů.

18.1 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na naší škole nepracuje odborová organizace. Nespolupracujeme s ostatními odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
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19.1

Základní údaje o hospodaření školy

I. Základní údaje
Základní údaje o hospodaření
školy v tis. Kč
1.
2.

Náklady celkem
Výnosy celkem
příspěvky a dotace na
z toho provoz
ostatní výnosy
HOSPODÁŘSKÝ
3.
VÝSLEDEK

Za rok 2015
(k 31.12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
10 793
0
11 286
0

Za 1. pololetí roku 2016
(k 30.06.)
Činnost
Hlavní
Doplňková
4 692
0
5 638
0

9 522
1 764

0
0

5 567
71

0
0

493

0

946

0

II. Přijaté příspěvky a dotace
Za rok 2015
(k 31.12.)

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (NIV)

0

2.

Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (NIV)

0

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního
rozpočtu přes účet kraje celkem NIV
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
mzdové výdaje
z toho ostatní osobní výdaje
z toho
ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)
zvýšení platů pracovníků regionálního školství (UZ 33052)
zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství (UZ 33061)
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu
4.
zřizovatle celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem
z toho ostatní účelové výdaje celkem
z toho Účelové dotace - oblast výchovy a vzdělávání
Z jiných zdrojů (sponzorské dary,ostatní příjmy, strukturální
5.
fondy EU, Norské fondy, granty kraje atd.)
3.

8 136
8 136
5 710
0
2 221
176
29
1 386
1 343
0
43
1 764

Komentář k ekonomické části:
K 31.12.2015 ZŠ vykázala výsledek hospodaření ve výši 492 981,32 Kč. Tento zisk byl po schválení
rady obce rozdělen do rezervního fondu.
Celkové náklady organizace byly sledovány a dodržovány dle stanoveného rozpočtu
na tento rok.
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V Obecnici dne 6.10. 2016
Na základě podkladů zpracovala Stanislava Nováková.
Údaje o hospodaření zpracovala Jana Uzlová.
Mgr. Jiří Kadlec
ředitel školy

Výroční zprávu školy schválila Školská rada MZŠ Obecnice dne 13.10.2016.

předseda Školské rady MZŠ Obecnice
Zprávu obdrží:
1. OÚ Obecnice
2. Školská rada
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