
 

130 let 

Základní školy pod Svatou Horou, 

Příbram 
  



Škola sídlí v Balbínově ulici 328, Příbram II, v tichém a příjemném prostředí, 

obklopena krásným přilehlým parkem. V současnosti školu navštěvuje ve 25 třídách 576 

žáků, na jejichž vzdělávání a výchově se podílí 47 pedagogických zaměstnanců, z toho 

36 učitelů a 11 vychovatelek školní družiny a školního klubu. Součástí školy je školní 

jídelna.  

        Vzdělávání probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro 

zdravý život“. Součástí výuky je zaměření na ekologii a třídění odpadu apod. Školní rok, 

kromě jiného, zpestřujeme projektovými dny, které se vztahují k významným datům 

v kalendáři. Dále pak pořádáme zimní i letními zotavovací pobyty, lyžařské kurzy a jiné 

akce. Velmi se osvědčuje práce školní psycholožky. Žákům nabízíme aprobovanou výuku 

třech jazyků – anglický, ruský a německý jazyk, možnost sportovního vyžití 

v nepovinných předmětech, či v rámci volnočasových aktivit poskytujeme žákům na 1. 

stupni možnost zapojit se do činnosti zájmových útvarů s různým zaměřením a volitelné 

předměty na 2. stupni.  

        V návaznosti na tuto nabídku mohou žáci i žákyně ve svém volném čase pokračovat 

ve volejbalových klubech. O tom, že je toto sportovní zaměření úspěšné, svědčí fakt, že 

v letech 2015 a 2017 se naše děvčata stala nejlepším týmem v České republice. V roce 

2016 se děvčata i chlapci umístili v celostátním finále shodně na 2. místech.  

       Hlavní prioritou naší školy zůstává kvalitní výuka v pracovním prostředí spojeném 

s příjemnou atmosférou,  vzájemnou spoluprací se žáky a jejich zákonnými zástupci.  

        

                                                                                       Mgr. Roman Behún, ředitel školy 

 



V roce 1888 byla založena měšťanská škola chlapecká, jejíž pokračovatelkou je 

naše škola, dnes Základní škola pod Svatou Horou, Příbram. Během 130-ti let své 

existence prošla mnoha změnami, měnil se její charakter i název. V roce 1948 se stala 

první střední školou. V roce 1953 se sloučily 1. a 2. 

národní škola s první střední školou a vznikl nový subjekt 

– 1. osmiletá střední škola v Příbrami I. Další změna 

nastala v roce 1959, kdy se škola změnila na devítiletou 

střední školu a v roce 1961 na základní devítiletou školu. 

Roku 1983 jsme se stali 1. základní devítiletou školou a 

od  roku 1990 jsme se přejmenovali na 1. základní školu. 

Poslední změna přišla 1. září 2007 a od té doby jsme 

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram. 
 

ředitelé školy: 

1888 řídící učitel a od r. 1889 první ředitel 

Václav Vlasák 

1. 8. – 19. 12. 1904 Antonín Reiman, 

zatímní ředitel 

1905 – 1919 František Stejskal 

1919 – 1923 Josef Bartoš 

1923 – 1929 Jakub Vacek 

1929 – 1931 František Říha 

1932 – 1937 Josef Plot 

1937 – 1938 zatímní ředitel Antonín Kabus 

1939 – 1945 Josef Procházka 

1945 – 1951 František Vohradský 

1952 – 1962 Ludvík Zíbrt 

1962 – 1970 Miloš Kaiser 

1970 – 1972 Jaroslava Stočesová 

1972 – 1981 Danuše Warthová 

1981 – 1990 František Stehlík 

1990 – 1991 Marta Sosnovcová 

1991 – 1994 Mgr. Pavel Sedláček 

1994 – 1996 Mgr. Vladimír Král 

1996 – 1997 Mgr. Luboš Dragoun 

1997 – 1999 Mgr. Jiří Schmidt 

1999 – 7. 2. 2005 Mgr. Petr Ročňák 

8. 2. 2005 – 31. 7. 2005 statutární zástupce 

ředitele Mgr. Jitka Pružinová 

2005 – 2006 PhDr. Iva Palánová 

2006 – 2012 Mgr. Petr Ročňák 

2012 – dosud Mgr. Roman Behún 

Milá Základní školo Pod svatou Horou, tento rok je Ti 130 let. Jakožto bývalá žákyně můžu 

říct, že jsem se do školy každý den těšila. Atmosféra ve škole byla a je  přátelská a příjemná. Učitelé i 

všichni ostatní zaměstnanci školy jsou také vždy velice milí a pomáhají všem žákům, aby se 

zdokonalovali ve všem, co je baví, nebo co se prostě musí naučit. Vždy zde byla nabídka různých 

sportovních aktivit. Sport je na této škole důležitou součástí. Přestože se škola zaměřuje především na 

volejbal, ve kterém je mimochodem velmi úspěšná, žáci se rádi účastní i lyžařských a cyklistických 

výcviků, kde je spousta zábavy. Děti se zdokonalují jak v lyžování a jízdě na kole, tak i v dalších 

sportech, kterým se mohou dále věnovat ve volném čase.  

Z celého srdce Ti přeji, ať všechno ještě dlouhou dobu funguje a ať máš otevřené dveře pro 

další svěřence, kteří díky Tobě získají zkušenosti a zážitky na celý život stejně jako já. 

Simona Ptáčková 



Vánoční jarmark 

V adventním čase si žáci 

ve spolupráci s třídními učiteli 

a rodiči vyrábějí výrobky 

s vánoční tématikou, které pak 

nabízejí na jarmarku. Jarmark 

se koná v prostorách školy. 

Předvánoční výtvarná 

odpoledne 

Škola nabízí žákům a 

jejich rodičům 

v předvánočním čase 

možnost vyrobit si 

společně dekorační 

předměty. Využít mohou 

keramiku, stuhy, korálky 

a i jiné zajímavé 

materiály. 

Mikulášská nadílka 

Všichni se těší 

na mikulášskou nadílku. 

Mikuláš s anděly a čerty 

navštěvuje jednotlivé třídy. 

Děti zarecitují básničku 

nebo zazpívají písničku a 

andílci nadělují sladkosti. 

Škola každým rokem pořádá různé tradiční akce. Mezi ty nejzdařilejší patří: 

 

Projektové dny 

 

 

 

 

 

 

Den Země 
V tomto dni se třídy zaměřují na téma, které 

je věnováno naší planetě. Projekty, které již 

proběhly, byly například „Co nám dává naše 

Země?“, „Vítání jara“, „Příroda kolem nás“, 

„Svět kolem nás“, „Země, kde se mluví 

podobně“ apod. 

Den prvňáčka 

Každoročně před zápisem 

prvňáčků pořádá škola 

pro budoucí zájemce 

sobotní dopoledne 

zaměřené na prohlídku 

budovy. V nabídce 

nechybí zkouška všech 

možných aktivit, které 

s povinnou školní 

docházkou souvisí. 

Karneval 
Pod záštitou školní družiny probíhá 

v prostorách školní jídelny 

karnevalové veselí. Hraje živá hudba, 

účastní se mnoho různorodých masek 

a panuje veselá nálada. 

Dopravní hřiště 
Žáci 4. ročníků se účastní 

výuky na dopravním hřišti 

v Příbrami, kde si názorně 

osvojují vědomosti 

o pravidlech silničního 

provozu.   

Plavání 

Žáci prvního stupně 

v rámci výuky navštěvují 

příbramský bazén, kde se 

učí plavat. 

Akademie 

Každých 5 let v rámci výročí školy 

si jednotlivé třídy připravují taneční 

vystoupení, které následně 

prezentují v rámci oslav výročí ve 

sportovní hale. 



Včelařský kroužek 

Působí již 11 let při ZŠ Pod 
Svatou Horou, Příbram. Stará 
se o několik včelstev. 
Vybavení (úly, medomet, atd.) 
je dotované Městem Příbram. 

„Ovoce a mléko do škol“ 

Žák dostává jeden kus 

ovoce a mléčného produktu 

týdně. 

Rybářský kroužek 

Pravidelně každý týden 
dochází do školy pan Knížek 
a se zájemci o rybaření 
nejen teoreticky probírá vše, 
co se rybaření týká. 

Keramický kroužek 

Škola má plně vybavenou 
keramickou dílnu. Žáci se pod 
vedením zkušených keramiček se 
učí různým technikám práce. 

EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) 

V rámci EVVO se škola zabývá mnoha projekty. Mezi ty nejzákladnější patří:  

 sběr kaštanů a žaludů  sběr papíru  třídění odpadu 

 sběr hliníku a PET víček, kterým jsme zajistili očkování jednoho dítěte z rozvojové země 

 Recyklohraní 

Naše škola se od roku 2012 účastní projektu recyklohraní. 

Podařilo se nám získat kontejner na elektroodpad, nové sběrné 

nádoby na baterie, sběrnou nádobu na úsporné žárovky, krabice 

na nefunkční zářivky a spoustu informačního materiálu. 

Zúčastňujeme se dílčích soutěží, za které získáváme body 

do soutěže. Body pak proměňujeme například za sportovní 

vybavení. 

 

Další projekty: 

 Trilopark 

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem propůjčil na roky 2015 

– 2017 naší škole titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně 

 Tajný život města 

Ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 se škola přihlásila do mezinárodního projektu 

„Tajný život města“, jehož cílem bylo rozšířit aplikaci na určování rostlin ve střední Evropě. 

 PLANETA 3000 

Každoročně se vybrané třídy druhého stupně zúčastní tohoto projektu. Jedná se 

o představení nějaké země nebo oblasti jako je Indonésie, východní Afrika, Filipíny, 

Madagaskar atd. Zajímavou formou realizováno v prostorách příbramského kina. 

 

 „Park pod mikroskopem“ 

 „Pravěké akvárium“ 

 „Dravci“ 

 „Helpíkův pohár“  

 „Hravě žít zdravě“  

 „TULIPÁNY 

 Chov pakobylek 

 Chov oblovky žravé 

 

Anglie 

Pořádáme jazykové zájezdy 

do Anglie. Pobyt zde je spojen 

s výukou a návštěvou všechny 

nejznámějších památek 

metropole. Žáci jsou ubytováni 

v anglických rodinách 

na předměstí Londýna. Zájezd 

proběhl již dvakrát. 

Lyže 

Žáci sedmých ročníků vyráží na lyžařský výcvik. V minulých 

letech brázdili sjezdovky v Čechách a letos vyrazili 

do Italských Alp. Do střediska Paganella. 



Přespolní běh 

Přespolní běh konaný na Novém 

rybníce je další pravidelnou 

sportovní soutěží, kde se naši žáci 

umísťují na prvních příčkách 

napříč kategoriemi. Ve školním 

roce 2014/2015 uspěli naši žáci 

v krajském finále a obsadili první 

tři místa.  

Naši žáci a žákyně nejsou jen výbornými volejbalisty, ale i basketbalisty, atlety, fotbalisty 

a plavci. Dokáží se prosadit ve vybíjené, florbalu a dalších sportech. 

Řada hráčů a hráček volejbalu 

dnes hraje v extraligových 

celcích České republiky, ale 

také v zahraničních ligách. 

    

Olympiáda mládeže 

2013 

Memoriál Richarda 

Myslíka  1. místo 

Běh města Příbrami 

Účastníme se soutěže 

pořádané městem 

Příbram. Zpravidla 

obsazujeme přední 

místa. Ve školním roce 

2012/2013 získala škola 

pohár za nejlépe 

umístěnou školu v této 

soutěži. 

Atletická všestrannost 

Ani v atletice naši žáci 

nezahálejí. V okresním 

kole se pravidelně 

umísťují na předních 

místech. 

Plavecko-běžecký pohár 

Ani tato disciplína není našim žákům cizí. Ve školním roce 

2013/2014 obsadili první příčky a ve školním roce 2015/2016 nás 

vybraní žáci reprezentovali v krajském finále. Jeden z nich 

dokonce obsadil 1. místo. Ve školním roce 2016/2017 byli dva 

naši žáci na 1. a 2. místě v okresním kole.  

Halová kopaná „O pohár starosty města Příbram“ 

Ve školním roce 2013/2014 jsme uspěli v tomto turnaji 

a radovali se z vítězství. 

Basketbal 

V basketbalu se daří dívkám 

i chlapcům. V okresních kolech 

úspěšně obsazují přední příčky. 

Ve  školním roce 2016/2017 to 

bylo opět 1. místo. 

Umístění ve školní 

sportovní lize: 

2014/2015 – 4. místo 

2015/2016 – 3. místo 

2016/2017 – 4.místo 

Mistrovství České 

republiky v běhu na 

lyžích 2018 – dvě první 

místa v kategorii závod 

ve sprintu – volně 

a intervalový závod 

jednotlivců – klasickou 

technikou 

Florbal 

Florbalu se věnují především 

chlapci. Ve školním roce 

2013/2014 se jim podařilo 

vyhrát okresní kolo a 

postoupit do kola krajského. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Literární soutěž „Příbram Hanuše Jelínka 2013“  

 Výtvarná soutěž – návrh loga k 800. výročí založení Příbrami 

 Helpíkův pohár 2014 – účast v krajském kole 

 Zeměpisná soutěž „Eurorébus“ – 2. místo v krajském kole (2014/2015) 

 Výtvarná soutěž „Namaluj si svoji školu“ – 2. místo (2014/2015) 

 Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo 1. a 2. místo (2015/2016),  

2. místo (2016/2017) 

 Logické hry – dvě vítězství (2015/2016) 

 Matematický klokan – 3. místo (2016/2017)  

Vybíjená  

Vybíjená je oblíbený sport hlavně na prvním stupni. Především dívky v tomto sportu 

vynikají. Každý rok mají úspěch. Ve školním roce 2013/2014 se přes okresní a krajské kolo, 

kde obsadily 1. místo, dostaly na Mistrovství ČR. Zde vybojovaly krásné 3. místo. Stejný 

úspěch je čekal i ve školním roce 2014/2015. Ve finále byly na čtvrtém místě. 

Volejbal 

Volejbal má na naší škole dlouholetou tradici. Naši žáci jsou velice úspěšní a jejich úspěchy 

sahají na nejvyšší možné posty v různých soutěžích. Za zmínku určitě stojí: 

Republikové finále ASŠK,  

Mistrovství ČR, které vyhrály ve školním roce 2013/2014 starší žákyně,  

Český pohár, který vyhráli ve školním roce 2013/2014 hoši, ve školním roce 2014/2015 druhé 

místo patřilo dívkám.  

Soutěž „O pohár ministra (ministryně) školství“ se v posledních letech stala velice úspěšnou, 

vždy stáli na stupních vítězů.  

Ale i krajské soutěže, kde jsou velice úspěšní. Zvláště ve školním roce 2011/2012 byli 

na prvních příčkách ve všech kategoriích.  

Minivolejbal patří také k úspěšným soutěžím. 

Dějepisná -   3. místo (2014/2015) 

Zeměpisná - 2. místo (2012/2013) 

3. místo (2013/2014) 

1. místo a 3. místo (2014/2015) 

Olympiády 

 okresní kola 

Matematická - 1. místo (2016/2017) 



 

 

DLOUHÝ I.T.A. Praha – servis a opravy plynové kotelny, ATRE v.o.s., Žaluzie & těsnění – 

Pavel Nováček, Stavel Příbram s.r.o., Schindler CZ a.s. – servis a revize výtahu ve školní 

jídelně, Volejbalový oddíl pod Svatou Horou, TJ Baník Příbram, Euro Sitex, s. r. o., ZONA 

PLUS a.s., Pekárna a cukrárna Hořovice – pobočka Příbram, Blatenská ryba Blatná, Čeko – 

velkoobchod ovoce a zelenina, Ondřej Schmidt – mražené zboží, Mrazo Tábor, NOWACO 

Czech Republic s.r.o., OVO – Rypáček, COOP Příbram, Bonno – gastroservis s.r.o., 

Primagra a.s., Ing. Čeněk Kaše, grafické a reklamní služby 


