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1. Základní údaje o škole 
 

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je příspěvkovou organizací města Příbram. 

Poskytuje žákům základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem  č. 561/2004 Sb., Školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Škola vykonává i vedlejší 

hospodářskou, respektive doplňkovou činnost podle obecně platných právních předpisů, a to 

v takových činnostech a rozsahu, které nejsou na úkor jejího poslání.  

Škola historicky patří mezi nejstarší příbramské školy, neboť je přímou pokračovatelkou 

příbramské měšťanské školy pro chlapce, která byla založena v roce 1888. Nyní je umístěna 

v pavilonových budovách z roku 1987 a nachází se v příjemném a klidném prostředí poblíž Svaté 

Hory s velmi dobrou dopravní dostupností ze všech částí města Příbram.  

1.1 Škola 
název školy:                  Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 

adresa školy:                Balbínova 328, Příbram II, 261 01 

právní forma:               příspěvková organizace 

IČO:                                42 73 06 86 

IZO:                                600 054 543 

identifikátor školy:      52 041 

vedení školy 
             ředitel:                                            Mgr. Roman Behún 

             zástupce ředitele a  
             zástupce statutárního orgánu:   Mgr. Jaroslav Umlauf, do 2. 7. 2021 

             zástupce ředitele:                         Mgr. Pavel Kotěšovský 

             zástupce ředitele a 
 zástupce statutárního orgánu:   Mgr. Pavel Kotěšovský, od 3. 7. 2021 

             zástupce ředitele:                         Mgr. Tomáš Kozmér, od 1. 8. 2021 

 
kontakt 
             tel.: 318 401 151 

             fax: 318 401 500 

             e-mail: skola@1zs-pb.cz 

          www:   www.1zs-pb.cz 

1.2 Zřizovatel 

název zřizovatele:          Město Příbram 

adresa zřizovatele:        Tyršova 108, Příbram I, 261 19 

kontakt 
             tel.:        318 40 22 11 

             fax:                      318 63 10 14 
             e-mail:                e-podatelna@pribram-city.cz 

mailto:skola@1zs-pb.cz
http://www.1zs-pb.cz/
mailto:e-podatelna@pribram-city.cz


             Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 – Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 

4 

 

1.3 Výkon činnosti školy 

Hlavní činnost:  
Základní škola – poskytuje vzdělávání vedoucí k dosažení základního vzdělání.  
Školní družina – poskytuje zájmové vzdělávání.  
Školní klub      – poskytuje zájmové vzdělávání.  
Školní jídelna – zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.  
Doplňková činnost:  
a) pronájem nemovitého majetku za podmínek daných platnou právní úpravou, 
b) pronájem a půjčování movitého majetku za podmínek daných platnou právní úpravou,  
c) mimoškolní vzdělávání,  
d) výuka cizích jazyků, 
e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 
f) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, 
g) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, 
h) hostinská činnost, 
i) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení   
   zřizovaných městem Příbram bez zisku, 
j) stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení   
   zřizovaných Středočeským krajem nacházejících se na území města Příbram bez zisku, 
k) ubytovací služby v rámci živnosti volné. 
 

Výkon činnosti Kapacita 

Základní škola 600 žáků 

Školní družina 270 žáků 

Školní klub 180 žáků 

Školní jídelna základní školy 950 jídel 

1.4 Základní údaje o výkonech činností školy 

Druh/typ školy, 
školské zařízení  

Nejvyšší 
povolený počet 

žáků/jídel 

Skutečný počet 
žáků/strávníků 

Přepočtený počet 
pracovníků  

Počet žáků  
na přepočtený 

počet pracovníků 

základní škola 600 578 31,1 18,585 

školní družina a 
školní klub 

270 / 180 257/ 94 6,2 56,612 

školní jídelna 950 710 9,0 78,888 

Výkon činnosti 
Počet tříd - 

počet oddělení 
Počet žáků / dětí Počet žáků / dětí na třídu 

1. stupeň ZŠ 13 310 23,846 

2. stupeň ZŠ 12 267 22,25 

Celkem škola 25 577  (3 žáci dle § 38) 23,08 
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Komentář: dle stavu k 30. 09. 2019 – Výkaz o základní škole M 3a, dle stavu k 31. říjnu 2019 – Výkaz o školním klubu Z 2-01, 

dle stavu k 31. říjnu 2019 – Výkaz o školní družině Z 2-01, dle stavu k 31. říjnu 2019 – Výkaz o činnosti zařízení školního stravování.  

1.5 Materiálně - technické podmínky pro výuku 

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram je příspěvková organizace města Příbram. 

Vykonává činnost školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Ve školním vzdělávacím 

programu (dále také ŠVP) byla nabídka pro sportovně zaměřené žáky – možnost volby 

nepovinného předmětu sportovní výchova (pro žáky 4. a 5. ročníku) z důvodu změny financování 

regionálního školství zrušena k 1. září 2018. Zůstala zachována pouze možnost výběru povinně 

volitelného předmětu sportovní příprava (pro žáky 2. stupně), viz 2. Přehled vzdělávacích 

programů. Jako povinný cizí jazyk byla vyučována od třetího ročníku angličtina, jako další cizí jazyk 

byla od sedmého ročníku vyučována němčina nebo ruština s dvouhodinovou týdenní dotací v 7. až 

9. ročníku. 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole celkem 72 zaměstnanců, z toho 28 paní 

učitelek  a 10 pánů učitelů, 9 vychovatelek školní družiny, 1 vychovatelka školního klubu a 20 

provozních zaměstnanců, dále potom školní psycholog, 6 asistentů pedagoga (1 současně 

vychovatelka školní družiny a 4 současně školní asistenti). K 11. 12. 2020 byla jedna pozice 

asistenta pedagoga ukončena z důvodu odchodu žáka, kterému byla poskytována podpora 

asistentem pedagoga, ze školy. V tomto školním roce pokračovala realizace výzvy MŠMT „Šablony 

II“, která byla ukončena k 31. 8. 2021, odevzdání závěrečné monitorovací zprávy do 30. 9. 2021. V 

rámci této výzvy byla financována pozice školního psychologa. Z finančních zdrojů tohoto projektu 

bylo mimo jiné pořízeno do výuky 40 iPadů, byly realizovány projektové dny ve škole i mimo školní 

budovu, vybraným žákům byla poskytnuta podpora formou doučování. V realizaci také pokračoval 

projekt „Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa“ a bude ukončen na konci školního roku 

2021/2022. Finanční prostředky z tohoto projektu jsou využity na financování následujících 

pracovních pozic - čtyř školních asistentů, koordinátora inkluze ve škole, kariérového poradce a 

poradce pro rodiče a pedagogy. V rámci tohoto projektu se uskutečňuje jeden krát měsíčně napříč 

všemi třídami kroužek „Naše škola“ a dále jsou každý týden realizovány dva ekologické kroužky se 

zaměřením na včelařství a rybaření s dvouhodinovou časovou dotací týdně. Další aktivitou, která je 

realizována pod hlavičkou tohoto projektu je „Spolupráce MŠ a ZŠ při přechodu dětí mezi stupni 

vzdělávání.  

V únoru tohoto školního roku podala škola žádost o dotaci z výzvy MŠMT – Šablony III. 

Žádost byla schválena v červnu a od 1. 9. 2021 bude realizován projekt s názvem Šablony III ZŠ pod 

Svatou Horou, Příbram s registračním číslem projektu dle MS2014+: 

Školní družina 9 257 x 

Školní klub x 94 x 

Školní jídelna ZŠ x 531 x 

Školní jídelna Gy x 179 x 
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CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0019815. Celkové způsobilé výdaje projektu = 910.852,-Kč. Ukončení 

fyzické realizace projektu je plánováno na 30. 6. 2023. 

V tomto školním roce byli ustanoveni dva zástupci ředitele: první, rovněž zástupce 

statutárního orgánu, garantoval organizační činnost, druhý zajišťoval oblast výchovy a vzdělávání. 

Vedení školy zpracovalo celoroční plán práce, plán kontrolní činnosti, plán personálního rozvoje 

pedagogických pracovníků a další dokumenty vyplývající z platné legislativy. Vedoucí metodických 

předmětových komisí zpracovali plány jejich činnosti. Dále byl vytvořen i pro tento školní rok 

Preventivní program,  Školní plán EVVO, Rámcový plán činnosti metodika ICT, Plán činnosti 

výchovného poradce a Celoroční plány školní družiny a školního klubu. 

Základní škola sídlí v pavilonové budově, součástí je objekt školní jídelny a školní družiny. 

Ve škole se nachází 22 učeben, 7 odborných učeben – jazyková učebna, multimediální učebna, 

učebna informatiky, školní dílny, školní cvičná kuchyně, učebna keramiky, 13 kabinetů, dvě 

tělocvičny, ve vestibulu školy žáci využívají dva stoly na stolní tenis, k areálu školy patří nově 

vybudovaná venkovní učebna a školní zahrada, kterou mimo jiných ke své činnosti využívá i 

včelařský kroužek, před školní budovou mají možnost žáci využívat streetballové koše. Škola má 

možnost využívat sportovní hřiště pod Svatou Horou. Ve školním roce 2020/2021 byli žáci školy 

rozřazeni do 25 tříd. Na I. stupni základní školy bylo 13 tříd a na druhém stupni 12 tříd.  Průměrná 

naplněnost tříd na 1. stupni byla v tomto roce 23,285 žáka na třídu a na 2. stupni 22,303 žáka na 

třídu. 

Školní družina a školní klub mají 9 místností, dvě oddělení školní družiny byly společně v 

největší místnost. Některá oddělení školní družiny musela ke své činnosti využívat učebny 1. a 2. 

tříd z důvodu nedostatečného počtu místností ve školní budově. 

 Psychohygienické podmínky vyučování jsou neustále vylepšovány. Třídy jsou vybaveny 

technikou podle současných požadavků moderního způsobu vyučování - audiovizuální systém, 

interaktivní tabule nebo dvojpylonové tabule s dataprojektorem a systém eBeam Edge. V každé 

třídě je nainstalován PC a ozvučení celé třídy, po celé škole je funkční Wifi připojení. Škola 

průběžně doplňuje a obměňuje vybavení pomůckami určenými pro výuku a volnočasové aktivity 

žáků (učební pomůcky, sportovní nářadí, učebnice, učební texty, audiovizuální a výpočetní 

techniku, hračky,  …) tak, aby splňovala vysoké nároky na výuku. Ve výuce na 1. stupni základní 

školy a ve volnočasových aktivitách školní družiny a školního klubu je využíváno 40 iPadů.  

Školní zahrada a venkovní učebna jsou využívány nejen k výuce, ale i jako odpočinkové zóny 

školy – venkovní herna pro školní družinu. Své zázemí tady našel i včelařský kroužek, organizovaný 

při školním klubu. Ve školním roce 2019/2020 podala škola žádost k výzvě Státního fondu životního 

prostředí ČR a uspěla s projektem nazvaným „Vždyť na čerstvém vzduchu to jde samo“. Díky dotaci 

z tohoto fondu ve výši 429.622,- bez DPH a finanční spoluúčasti školy byla zrekonstruována a 

v říjnu 2020 zpřístupněna pro výuku venkovní zahradní učebna, která sloužila žákům školy jak 

k výuce, tak i k relaxaci. 

Školní tělocvičny jsou udržovány pro výuku v bezpečném stavu. V tělocvičně je pravidelně 

před zahájením školního roku prováděna revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičen. V červnu 
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2021 byla zahájena oprava školních tělocvičen – výměna prosklených stěn a oprava fasády včetně 

zateplení. Oprava tělocvičen byla financována z rozpočtu zřizovatele školy. 

Vybavení kabinetů dosahuje vysoké úrovně. Učitelé mají ve svých kabinetech počítače 

s možností přístupu na internet a do školního intranetu. Tím je jim dána možnost přípravy na 

vyučování i s využitím množství výukových programů. V kabinetech ve školní budově bylo 

nainstalováno sedm multifunkčních zařízení umožňujících kopírování, tisk a scanování materiálů 

pro výuku tak, aby na každém patře školní budovy bylo vždy minimálně jedno zařízení. 

Hřiště pod Svatou Horou přešlo od června 2014 pod správu Technických služeb Příbram, ale 

stále je k dispozici pro výuku, k akcím pořádaných školou a volnočasovým aktivitám školní družiny 

a školního klubu.  

V průběhu dvou měsíců prázdnin došlo k vylepšení prostředí školy. Byly vymalovány učebny 

pro budoucí prvňáčky, chodba v pavilonu 1. tříd v přízemí a všechna sociální zařízení v budově 

školy. Opravena byla podlaha v učebně keramiky a do této učebny byl dodán nový školní žákovský 

nábytek, počítač, dataprojektor a reproduktory z důvodu nutnosti předělání této učebny na 

kmenovou třídu.  

Ve školní jídelně byla nainstalována úsporná osvětlovací tělesa, ze stávajících 42 

osvětlovacích těles se počet snížil na 16 LED těles s výrazně vyšší svítivostí a úsporou elektrické 

energie. Dále opravou prošla vzduchotechnika ve školní jídelně. Byl nainstalován nový snímač 

k objednávkovému systému školních obědů. 

Z finančních prostředků zřizovatele školy byla realizována oprava prosklených stěn školní 

tělocvičny a vyměněna vzduchotechniky ve školní jídelně.  

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 13. červen 2005 

Počet členů školské rady  
6 členů (od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021) 
6 členů (od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2024) 

Členové školské rady 

Mgr. Pavel Kotěšovský (za pedagogické pracovníky do 
voleb) 
Mgr. Pavel Kotěšovský (za pedagogické pracovníky od 1. 
6. 2021) 
Mgr. Jaroslav Umlauf (za pedagogické pracovníky do 
voleb) 
Mgr. Tomáš Kozmér (za pedagogické pracovníky od 1. 6. 
2021) 
Bc. Radek Eliáš (za rodiče – zákonné zástupce do voleb) 
Bc. Radek Eliáš (za rodiče – zákonné zástupce od 1. 6. 
2021) 
Lada Bečvářová (za rodiče – zákonné zástupce do voleb) 
Aleš Barášek (za rodiče – zákonné zástupce od 1. 6. 2021) 
PaedDr. Tomáš Hlaváč (za zřizovatele do 31. 1. 2021) 
Mgr. Petr Šlemenda (za zřizovatele, do 31. 7. 2020) 
Mgr. Dagmar Kredbová (za zřizovatele, od 1. 8. 2020) 
Mgr. Dagmar Kredbová (za zřizovatele, od 1. 2. 2021) 
Mgr. Simona Luftová (za zřizovatele, od 1. 2. 2021) 
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Kontakt 

Městský úřad Příbram, 
Tyršova 108, Příbram I, 261 19 
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01 
e-mail :   e-podatelna@pribram-city.cz 

Z důvodu pandemie a uzavření škol se nemohly uskutečnit řádné volby zástupců za rodiče a 
pedagogické pracovníky do školské rady v plánovaném termínu – listopad 2020. Volby se 
uskutečnily v souladu s doporučením MŠMT (nejdéle tři měsíce po ukončení nouzového stavu). 
Prezenčně v budově školy byli voleni zástupci pedagogů a elektronicky přes program Bakaláři – 
ankety volili své zástupce do školské rady zákonní zástupci nezletilých žáků.  

1.7 Údaje o občanských sdruženích při škole 

Název Rada rodičů ZŠ pod Svatou Horou, Příbram z.s 

Registrace MV ČR 

Zaměření spolupráce rodičů se školou 

Členové výboru RR 
Bc. Radek Eliáš (předseda RR) 
Alena Bubeníková (místopředseda RR) 
Aleš Barášek (hospodář RR) 

Kontakt 
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01 
rada.rodicu@1zs-pb.cz 

 

Název Školní sportovní klub 

Registrace ASŠK ČR 

Zaměření Organizace sportovního vyžití žáků školy 

Kontakt ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, 261 01 

 

 

 Ve všech ročnících a třídách byl realizován školní vzdělávací program „Škola pro zdravý život“. Pro 
školní rok 2020/2021 nedošlo k úpravě školního vzdělávacího programu. Pokračovala výuka podle 
ŠVP upraveného k 1. 9. 2019 a to se sníženou časovou dotací vyučovacích hodin u dalšího cizího 
jazyka v osmém a devátém ročníku o jednu vyučovací hodinu týdně. Tyto hodiny byly použity 
k posílení časové dotace k výuce matematiky v osmém a devátém ročníku. Další cizí jazyk se tedy i 
v tomto školním roce  vyučoval s celkovou časovou dotací 6 vyučovacích hodin na 2. stupni – vždy 
dvě hodiny týdně v 7. – 9. ročníku. Matematika byla vyučována v osmém a devátém ročníku 
s pětihodinovou týdenní dotací. 

2. Přehled vzdělávacích programů 

mailto:e-podatelna@pribram-city.cz
mailto:rada.rodicu@1zs-pb.cz
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V rámci výchovně – vzdělávacího procesu jsou naplňovány programy dopravní výchovy, výchovy ke 
zdraví, environmentální výchovy, volby povolání, ochrany člověka za mimořádných událostí, 
multikulturní výchovy, primární protidrogové prevence a další. 

Ve školním roce 2020/2021 byly v rámci Školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý život“ 
realizovány tyto volitelné předměty: 

6. ročník                        Konverzace Aj     Sportovní příprava – volejbal      Seminář z přírodovědných   
předmětů       

7. ročník                        Sportovní příprava – volejbal         Konverzace Aj           Informatika      

8. ročník                        Sportovní příprava – volejbal        Seminář z přírodovědných předmětů            
Konverzace Aj                                   

9. ročník                         Sportovní příprava – volejbal      Informatika     Matematický seminář                                                        
 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole celkem 72 zaměstnanců, z toho 28 paní učitelek  a 
10 pánů učitelů, 9 vychovatelek školní družiny, 1 vychovatelka školního klubu a 20 provozních 
zaměstnanců, dále potom školní psycholog, 6 asistentů pedagoga (1 současně vychovatelka školní 
družiny a 4 současně školní asistenti). Průměrný věk pedagogických zaměstnanců školy je 43,3 let. 

3.2 Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
k 30. 9. 2020 

Počet pedagogických pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 
- magisterské a vyšší 

vysokoškolské 
- bakalářské 

vyšší odborné střední základní 

35 1 1 1 0 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci – podle praxe k 30. 9. 2020 

Dle délky pedagogické praxe 

do 2 let do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let do 32 let nad 32 let CELKEM 

0 1 7 5 7 7 11 38 

 

 

3.4 Odbornost výuky k 30. 9. 2020  
Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, 

může pedagogickým pracovníkem být ten, kdo má mj. odbornou kvalifikaci pro přímou 
pedagogickou činnost, kterou vykonává. Ze 38 učitelů nesplňoval uvedený předpoklad pouze jeden 
pedagog; ten příslušné studium absolvuje. Všech devět vychovatelek školní družiny a jedna 
vychovatelka školního klubu výše uvedený požadavek splňuje.  
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3.5 Personální změny ve školním roce 2020/2021 

V průběhu období vyučování ve školním roce 2020/2021 došlo k těmto změnám. Zástup za 
nemocného pana učitele byl od září do ledna realizován Mgr. Miroslavem Bláhou, od kterého 
převzal do druhého pololetí školního roku 2020/2021 část úvazku – předmět Fyzika pan učitel Bc. 
Jiří Roub. 

K 25. 8. 2021 byli do pracovního poměru přijati učitelé Mgr. Aneta Šmejkalová, Ing. 
Miroslav Císař, Mgr. et Mgr. Ivana Mauricová, Mgr. Eva Chvátalová, Bc. Magdaléna Trytová, Filip 
Rejlek a asistenti pedagoga Bc. Kateřina Plecitá a Kamila Pochmanová. 

K 1. 7. 2021 přestala být zaměstnankyní školy Mgr. Anna Umlaufová a k 3. 7. 2021 Mgr. 
Jaroslav Umlauf. Dne 1. 8. 2021 byl pracovní poměr ukončen dohodou s asistentem pedagoga 
panem Petrem Rybkou. 

K 3. 7. 2021 byl do funkce statutárního zástupce ředitele školy jmenován Mgr. Pavel 
Kotěšovský a do funkce zástupce ředitele školy  byl k 1. 8. 2021 jmenován Mgr. Tomáš Kozmér. 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

Počty zapisovaných podle výsledku zápisu 

Počet prvních tříd Poprvé u zápisu  Přicházejí po odkladu S žádostí o odklad 

3 58 21 12 

Komentář: dle stavu k 31. květnu 2020 – Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole S 53-1 

 
 
4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 
Osmileté gymnázium            1 2 

Šestileté gymnázium            6 9 

Čtyřleté gymnázium            13 11 

SOŠ, maturitní obory           34 26 

SOU                                     15 8 
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střední škola 

třída       
chlapci 
dívky  

5.A 7.A 7.B 9.A 9.B 9.C 

∑ 
♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ 

celkem 12 15 27 7 14 21 8 14 22 13 9 22 14 6 20 9 12 21   

Gy Legionářů, Příbram 

p
o
č
e
t 
p
ři

ja
tý

c
h
 ž

á
k
ů
 n

a
 S

Š
 (

c
h
la

p
c
i,
 d

ív
k
y
, 
c
e
lk

e
m

) 

                  2 1 3 1   1   3 3 7 

Gy pod Svatou H, 
Příbram 

      2 2 4   2 2 2 1 3         3 3 12 

Gy Sedlčany 1   1                               1 

ISŠ HPOS, Příbram                   1   1 1   1   3 3 5 

SPŠ Příbram                   3   3 2   2 4   4 9 

OA Příbram                     1 1 3   3       4 

SZŠ Příbram                     1 1   1 1   1 1 3 

SOŠ Březnice                           1 1       1 

Konzervatoř Plzeň, 
Kopec. sady 10 

                          1 1       1 

SPŠ zeměměřičská, 
Praha 9 

                              1   1 1 

SŠ dostih. sportu a 
jezdec. Praha 5 

                    1 1             1 

VSŠ MO, Moravská 
Třebová                    

                        1   1       1 

SŠ veřejnoprávní 
TRIVIS, Praha 

                        1   1       1 

Soukr.SŠ výpočet. 
tech., Praha 9 

                              1   1 1 

SZŠ Praha 1                           1 1   1 1 2 

SŠ inform. a finančních 
služeb, Plzeň 

                        1   1       1 
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SOŠ ekolog. a 
potravin., Veselí nad 
Lužnicí               

                          1   1       1 

SOŠ civilního letectví,   
Praha 6 

                    1   1             1 

SŠOSŘ Tábor 

                    1   1             1 

SOU Hluboš                           1   1 1   1 2 

SOU Dubno                     3   3 1   1 1   1 5 

SOU Sedlčany                       2 2   1 1       3 

ISŠ HPOS (SOU) 
Příbram   

                    2 2 1 1 2   1 1 5 
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KOMENTÁŘ K VÝSLEDKOVÉ SESTAVĚ – ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO 
OBORŮ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 2020 
  

Záhlaví tabulky obsahuje identifikaci základní školy včetně IZO. V těle tabulky jsou v horní části 
(označeno „CELÁ ČR“) uvedena agregovaná data za všechny uchazeče, kteří se přihlásili a konali 
testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro příslušnou délku studia.  

V dolní části - označeno „ŠKOLA“ - jsou data zpracovaná z výsledků uchazečů o středoškolské 
studium na příslušné základní škole. Řádek za základní školu jako celek obsahuje pouze absolutní 
počty přihlášených uchazečů (žáků příslušné základní školy) a uchazečů, kteří zkoušku konali. V 
podrobnějším členění, tedy podle délky středoškolského studia jsou pak za každou skupinu 
uchazečů v tabulce uvedeny samostatně pro matematiku a český jazyk následující údaje: 

PŘIHLÁŠENI – počet uchazečů přihlášených v rámci JPZ ke zkoušce z matematiky a z českého 
jazyka  

 KONALI – počet uchazečů, kteří zkoušku z matematiky a českého jazyka konali  

 PRŮMĚRNÉ PERCENTILOVÉ UMÍSTĚNÍ - průměrná hodnota percentilového umístění uchazečů 
dané skupiny. Percentilové umístění jednotlivého uchazeče poskytuje údaj o tom, kolik procent 
uchazečů dosáhlo stejného či horšího výsledku.  

 % SKÓR - bodové hodnocení uchazeče, který zkoušku dokončil, vyjádřené procenty z 
maximálního dosažitelného počtu bodů. Do výpočtu je zahrnut vždy lepší výsledek zkoušky ze 
dvou možných pokusů, pokud je uchazeč využil.  

PRŮMĚR (v tabulce označeno „CELKEM“; průměrný procentní skór) – průměrná úroveň 
bodového hodnocení v testu  

KVARTILY - hodnota procentního skóru v jednotlivých kvartilech. Jedná se o výsledek 
uchazeče/uchazečů, kteří se nacházejí přesně na úrovni dolní čtvrtiny (1. kvartil), poloviny (2. 
kvartil nebo též medián) a horní čtvrtiny (3. kvartil) souboru všech uchazečů, kteří zkoušku konali, 
pokud bychom je seřadili podle výsledku od nejhoršího po nejlepšího. Tento ukazatel je zpracován 
pouze v případě, že se v dané skupině vyskytuje 10 a více uchazečů, kteří zkoušku konali a tudíž 
obdrželi nějaké bodové hodnocení.  

MAXIMUM - vyjadřuje nejvyšší hodnotu % SKÓRU, které dosáhli žáci v dané skupině.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 – Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 

15 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled prospěchu ve školním roce 2020/2021 

 

 

Třídy seřazeny dle průměrného prospěchu v 1. pololetí školního roku. 
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Třídy seřazeny dle průměrného prospěchu ve 2. pololetí školního roku. 
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Přehled prospěchu za 1. pololetí školního roku v jednotlivých předmětech.   
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Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku v jednotlivých předmětech. 
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Kázeňská opatření 

Kázeňská opatření uložená v 1. čtvrtletí školního roku 2020 / 2021 

třída počet žáků celkem CH D NTU DTU DŘŠ 

I.A 25 11 14 - - - 

I.B 26 14 12 - - - 

II.A 19 9 10 - - - 

II.B 20 (1 x § 38) 10 10 - - - 

II.C 22 9 13 - - - 

III.A 28 17 11 - - - 

III.B 27 14 13 - - - 

IV.A 22 12 10 - - - 

IV.B 20 10 10 - - - 

IV.C 22 13 9 - - - 

V.A 26 11 15 - - - 

V.B 28 (1 x § 38) 12 16 - - - 

V.C 25 15 10 - - - 

VI.A 26 10 16 - - - 

VI.B 26 11 15 - - - 

VI.C 25 11 14 - - - 

VII.A 22 8 14 - - - 

VII.B 22 8 14 - - - 

VII.C 22 9 13 - - - 

VIII.A 16 5 11 - - - 

VIII.B 24 11 13 - - - 

VIII.C 23 11 12 - - - 

IX.A 22 13 9 - - - 

IX.B 20   14 6 - - - 

IX.C 21 (1 x § 38) 9 12 - - - 
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Kázeňská opatření uložená za 2. čtvrtletí školního roku 2020 / 2021 

třída počet žáků celkem CH D NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 

I.A 25 11 14 - - - - - 

I.B 26 14 12 - - - - - 

II.A 19 9 10 - - - - - 

II.B 21 (1 x § 38) 10 11 - - - - - 

II.C 21 9 12 - - - - - 

III.A 28 17 11 - - - - - 

III.B 27 14 13 - - - - - 

IV.A 22 12 10 1 - - - - 

IV.B 20 10 10 - - - - - 

IV.C 22 13 9 - - - - - 

V.A 27 11 16 - - - - - 

V.B 28 (1 x § 38) 12 16 - - - - - 

V.C 24 14 10 - - - - - 

VI.A 26 10 16 - - - - - 

VI.B 26 11 15 - - - - - 

VI.C 25 11 14 - - - - - 

VII.A 22 8 14 - 3 - - - 

VII.B 22 8 14 - - - 1 - 

VII.C 22 9 13 - - - - - 

VIII.A 16 5 11 1 - - 1 - 

VIII.B 24 11 13 - - - - - 

VIII.C 23 11 12 - - - - - 

IX.A 22 13 9 - 1 - - - 

IX.B 20   14 6 2 - 1 - - 

IX.C 21 (1 x § 38) 9 12 1 - - - - 
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Kázeňská opatření uložená ve 3. čtvrtletí školního roku 2020/ 2021 

třída počet žáků celkem CH D NTU DTU DŘŠ 

I.A 25 11 14 - - - 

I.B 26 14 12 - - - 

II.A 19 9 10 - - - 

II.B 21 (1 x § 38) 10 11 - - - 

II.C 21 9 12 - - - 

III.A 28 17 11 - - - 

III.B 27 14 13 - - - 

IV.A 22 12 10 - - - 

IV.B 20 10 10 - - - 

IV.C 22 13 9 - - - 

V.A 27 11 16 - - - 

V.B 28 (1 x § 38) 12 16 - - - 

V.C 24 14 10 - - - 

VI.A 26 10 16 - - - 

VI.B 26 11 15 - - - 

VI.C 25 11 14 - - - 

VII.A 22 8 14 - - - 

VII.B 22 8 14 - - - 

VII.C 22 9 13 - - - 

VIII.A 16 5 11 - - - 

VIII.B 24 11 13 - - - 

VIII.C 23 11 12 - - - 

IX.A 22 13 9 - - - 

IX.B 20   14 6 - - - 

IX.C 21 (1 x § 38) 9 12 - - - 
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Kázeňská opatření uložená za 4. čtvrtletí školního roku 2020 / 2021 

třída počet žáků celkem CH D NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 

I.A 25 11 14 1 - - - - 

I.B 26 14 12 - 2 - - - 

II.A 18 9 9 - - - - - 

II.B 21 (1 x § 38) 10 11 - - - - - 

II.C 21 9 12 - - - - - 

III.A 28 17 11 - - - - - 

III.B 28 14 14 - - - - - 

IV.A 22 12 10 - - - - - 

IV.B 19 10 9 - - - - - 

IV.C 22 13 9 - - - - - 

V.A 27 11 16 - - - - - 

V.B 28 (1 x § 38) 12 16 - - - - - 

V.C 24 14 10 - - - - - 

VI.A 26 10 16 1 - - - - 

VI.B 26 11 15 - - - - - 

VI.C 25 11 14 2 5 2 - - 

VII.A 22 8 14 - 4 2 1 - 

VII.B 22 8 14 - 1 - - 1 

VII.C 22 9 13 1 3 - - - 

VIII.A 16 5 11 - - 1 - 1 

VIII.B 24 11 13 - 1 - - - 

VIII.C 23 11 12 - - - - - 

IX.A 22 13 9 - 1 - - - 

IX.B 20   14 6 2 2 - - - 

IX.C 21 (1 x § 38) 9 12 - 2 - - - 
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Opravné zkoušky  a náhradní termín hodnocení  

Opravné zkoušky se uskutečnily ve čtvrtek 26. srpna 2021. Opravnou zkoušku vykonala 1 žákyně 

z předmětu Matematika s hodnocením prospěchu nedostatečný, nepostoupila do vyššího ročníku 

a opakuje osmý ročník. Dva žáci konali komisionální zkoušku jako náhradní termín hodnocení. Oba 

z předmětu další cizí jazyk – Ruský jazyk. Oba prokázali znalosti na úrovni hodnocení dostatečný a 

postoupili do dalšího, tedy 8. ročníku. 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

Viz Souhrnná statistika tříd strana 15. 
 

5.3 Údaje o poskytování podpůrných opatření 

 Databáze žáků se specifickými poruchami učení a chování pro školní rok 2020/2021 
obsahovala až 61 žáků/žákyň.  

1. stupeň podpůrných opatření byl Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, 
pracoviště Příbram doporučen 17 žákům, těm byly třídními učiteli vypracovány Plány pedagogické 
podpory. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo statisticky vykazováno až 20 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kterým byl PPP Příbram doporučen 2. stupeň podpůrných opatření a 7 žáků 
s doporučeným 3. stupněm podpůrných opatření. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  

Pedagogická personální podpora -  6 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami /I. st. - 4,    II. st. - 
2/ pracovalo ve vyučování po celý školní rok či jeho část s pomocí pěti asistentů pedagoga. 

Ve školním r. 2019/20 byla zajištěna také speciálně-pedagogická péče. V průběhu školního roku 
využívalo 5 žáků I. stupně a 1 žák II. stupně /dle doporučení PPP SK, Příbram/ ke kompenzaci 
poruch učení a chování po jedné vyučovací hodině týdně, vedené speciálním pedagogem. 

V tomto školním roce pracovali na naší škole 3 školní asistenti, jejichž pomoc byla nasměrována 
k žákům, u kterých hrozila školní neúspěšnost. 

Několika žákům byla dle doporučení PPP Středočeského kraje, Příbram poskytována pedagogická 
intervence formou podpory přípravy na školu. 

Jeden žák byl PPP Sk pracoviště Příbram diagnostikován jako sportovně nadaný a bylo škole 
doporučeno tomuto žákovi vytvořit IVP. 

Více příloha č. 3 - Závěrečná zpráva a hodnocení výchovného poradce pro rok 2020/2021 

 

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

Pět vzdělávacích priorit: 

1. Poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání směřující k všestrannému rozvoji každého žáka. 
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2. Pokračovat v tradici sportovních – volejbalových tříd. Sportovní profilaci školy vnímat také z 

pohledu školní preventivní strategie.  

3. Sladit potřeby žáků s reálnými podmínkami a tradicemi školy. 

4. Udržovat a dále rozšiřovat a prohlubovat spolupráci s rodiči a dalšími partnery školy.  

5. Podporovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (žáci s SPU, SVP, ZPŽ, nadaní) a 

pečovat o ně. 

 

Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy 

Organizace VVP školy se řídí školním řádem, který obsahuje pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků. Rozvrh hodin splňuje zásady psychohygieny. 

Zvláštní péče je věnována vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(spolupráce s Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje pracoviště Příbram). 

K předávání informací žákům a rodičům slouží žákovské knížky, velké množství nástěnek 

umístěných v prostorách školy, školní rozhlas, elektronická pošta a hojně navštěvované www 

stránky školy. Zákonní zástupci a široká veřejnost má možnost přihlásit se k odběru školního 

infoservisu, který s měsíční periodicitou informuje o akcích školy. V květnu škola zahájila zkušební 

provoz elektronických žákovských knížek. Škola se snaží předcházet nevhodným jevům  v  chování 

různými preventivními programy, které jsou naplánovány v ročním programu prevence. 

Významnou úlohu v oblasti prevence má školní poradenské pracoviště, které pracuje ve složení 

školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog. Žáci, kterým jsou 

v rámci inkluze přiznána Pedagogickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Příbram 

podpůrná opatření využívají pomoci asistentů pedagoga, školní asistenti pomáhají žákům, kterým 

hrozí školní neúspěšnost. Na škole pracuje žákovský parlament složený ze zvolených zástupců 

jednotlivých tříd. Ve vestibulu školy je instalována schránka důvěry. 

Další nabídka 

Žáci 2. stupně měli možnost výběru z celkem 12 volitelných předmětů. Vyučovaly se tři cizí 

jazyky – anglický od třetího ročníku s týdenní hodinovou dotací 3 vyučovací hodiny, německý a 

ruský od sedmého ročníku s dotací – v sedmém až devátém ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. 

Škola věnovala pozornost také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola spolupracovala 

s  Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje pracoviště Příbram a Střediskem 

výchovné péče Příbram, které poskytují dle potřeby konzultace pedagogům, zákonným zástupcům 

žáků i žákům.  

Nadaní a talentovaní žáci se zúčastnili soutěží a olympiád v některých předmětech, byť tyto 

byly organizovány distanční formou.  

Ve škole pracovalo celkem 42 zájmových kroužků s různým zaměřením (sportovní, 

sportovní - volejbal, florbal, keramika, včelařský, rybářský, pilates, aj.). V rámci projektu zaštítěným 

městem Příbram – Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami – 2.etapa – byl s frekvencí 
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1 x za měsíc organizován kroužek „Naše škola“. Tuto aktivitu vedli třídní učitelé ve svých třídách a 

realizovali programy na zlepšení třídního klimatu a vylepšení mezilidských vztahů. 

 

Průběh a výsledky vzdělávání 

Výuka na škole probíhá v souladu s obecnými cíli i zásadami vzdělávání. Vhodnost a 

přiměřenost stanovených cílů výuky se řídí aktuálním stavem třídy. Respektují se individuální 

vzdělávací potřeby žáků. Učitelé velmi úzce spolupracují s PPP SK Příbram na přípravě práce s žáky 

se zvláštními vzdělávacími potřebami. Učitelé samozřejmě dbají na to, aby probírané učivo mělo 

návaznost na předcházející probraná témata. 

Vzhledem k tomu, že došlo k  zákonné úpravě distančního vzdělávání, které se stalo od školního 

roku 2020/2021 povinné jak pro pedagogy, tak pro žáky, vedení školy již na konci školního roku 

2019/2020 zvolilo jednotný komunikační kanál pro celou školu. V přípravném týdnu v srpnu 2020 

již měli všichni pedagogové školy vytvořeny účty na doméně školy a všichni se zúčastnili 

praktického semináře, ve kterém se naučili pracovat s nástroji firmy Google, zejména s virtuální 

učebnou Google Classroom a Google Meet – nástroj pro pořádání online schůzek a videohovorů. 

Na začátku školního roku byli zákonní zástupci žáků požádáni o souhlas s vytvořením účtů pro 

jejich děti v g-mailu na doméně školy ve tvaru jméno.příjmení@1zspb.cz. Jakmile škola dostala od 

všech zákonných zástupců souhlas, byly vygenerovány přístupové údaje všem žákům. 

Od poloviny září se vystřídaly všechny třídy v multimediální učebně a všichni žáci školy od 1. do 9. 

tříd byli seznámeni s prostředím Google Classroom a Google Meet. Na konci měsíce září již všichni 

pedagogové a žáci uměli tyto produkty Google používat. Plánováno bylo zasílání vybraných 

domácích úkolů přes Google Classroom, aby jak učitelé tak žáci neustále pracovali s tímto 

programem, aby dokázali i v době prezenčního vzdělávání program ovládat, přijímat a odesílat 

úkoly distančně. 

Tento včasný krok se nakonec ukázal jako vydání se správnou cestou a hlavně vhodně načasován, 

protože pedagogové ani žáci nebyli významně zaskočeni, když v polovině října došlo k uzavření škol 

a k přechodu na distanční vzdělávání. Výuka i nadále probíhala podle rozvrhu hodin připraveného 

na školní rok 2020/2021. Rozvrh prošel pouze kosmetickými úpravami, při kterých byly vyznačeny 

hodiny realizované prostřednictvím Google Meet – online video-výuka přes počítače a hodiny, kdy 

byly žákům úkoly zadávány do virtuální učebny – Google Classroom. To se opět ukázalo jako 

správné řešení v okamžiku, kdy ministerstvo rozhodlo o rotační výuce – část žáků ve škole a část 

žáků doma na distanční výuce.  

Od 5. 10. 2020 vstoupilo v platnost Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského 

kraje. 

V návaznosti na výše uvedené Nařízení k omezení provozu škol platilo:  

mailto:jméno.příjmení@1zspb.cz
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 U 1. stupně základních škol byl v rámci vzdělávání zakázán zpěv (výuka hudební výchovy 
pokračovala, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se neměnil. V rámci výuky ve 
třídách byla vyžadována ochrana dýchacích cest, ochrana dýchacích cest nebyla vyžadována 
ani o přestávkách při pobytu žáků v učebně. 

 U 2. stupně základních škol byl v rámci vzdělávání zakázán zpěv (výuka hudební výchovy dále 
pokračovala, ovšem bez zpěvu), zakázány byly také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy 
bylo možné naplnit jakýmkoliv jiným obsahem). Platila povinnost nošení ochrany dýchacích 
cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech 
školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. 

 Dále obecně platil zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (ŠD, ŠK) 
 Pro zařízení školního stravování platilo omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí 

krizového opatření pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jednalo o 
rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu byl 
omezen na 6 osob a současně nemohlo být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení 
(jinými slovy nebylo možné, aby čekali žáci v řadě na výdej jídla v jídelně na to, dokud se 
neuvolní místo u stolu). Platily požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.  

Od pondělí 12. října byla schválena nová krizová opatření, která měla platit dva týdny a mimo jiné 
pro školu znamenala: 
 Zákaz provozu vnitřních sportovišť včetně umělých koupališť 
 Zakázány byly kroužky pro žáky  
 1. stupeň základní školy měl nastaven stejný režim, jako doposud – prezenční vzdělávání ve 

škole 
 Na druhém stupni základních škol bylo nastaveno týdenní střídání celých tříd  

o od pondělí 12. 10. do pátku 16. 10. se účastnili výuky ve škole žáci 6. a 8. ročníku 
o výuka distančně pro 7. a 9. ročník 
o od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. se účastnili výuky ve škole žáci 7. a 9. ročníku 
o výuka distančně pro 6. a 8. ročník 

Třídy, které neměly v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávaly v distanční formě 
vzdělávání. Na období distanční výuky obdrželi žáci 7. a 9. ročníku dne 9. 10. od svých třídních 
učitelů upravený rozvrh hodin.  Žáci 6. a 8. ročníku obdrželi upravený rozvrh hodin během 
následujícího týdne. 
 Zakázána byla činnost školního klubu 
 Pro zařízení školního stravování platila omezení s účinností od 9. 10. do 25. 10. především se 

jednalo o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu 
je omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 
osob je rozestup 2 metry). 

Dále na dny 26. a 27. října vyhlásil ministr MŠMT Plaga tzv. covidové prázdniny. Spojily se tak s 
podzimními prázdninami, které byly podle harmonogramu 29. a 30. října. Platily pro všechny žáky. 
Podzimní prázdniny tak trvaly celý týden. 

Všechna předchozí opatření byla zrušena a od středy 14. 10. 2020 přešla celá škola na distanční 
výuku (on line). Rozvrhy hodin pro distanční výuku byly žákům 2. stupně rozdány, žáci 1. stupně 
obdrželi rozvrhy hodin pro distanční výuku od třídních učitelů do pátku 16. 10. 2020.  Opatření 
bylo vyhlášeno s platností do 23. 10. 2020. Další týden byly covidové a podzimní prázdniny. Žáci se 
připojovali do kurzů k Google Classroom a do virtuální učebny se připojovali k Google Meet. 
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Přístup k učebnám (kurzům) byl se všemi žáky školy vyřešen již v měsíci září. Distanční výuka byla v 
případě jejího zavedení od 1. 9. 2020 povinná. 
Dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 a z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o 
určení školy k vykonávání péče o děti za nouzového stavu byla škola pověřena vykonávat 
nezbytnou péči o žáky během distanční výuky. 

Od středy 18. listopadu 2020 byla povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy, ostatní 
ročníky pokračovaly v distančním vzdělávání. 

Od 30. 11. 2020 došlo k další změně způsobu výuky.  
Povolena byla osobní přítomnost: 

 žáků 1. stupně základních škol 
 žáků 9. ročníků základních škol 
 žáků 6. – 8. ročníků základních škol v režimu tzv. rotační výuky = střídání celých tříd  

o od 30. 11. do 4. 12. (lichý týden)  
 prezenční výuka ve škole 6. B a 7. A, B, C  
 povinná distanční výuka 6. A, C a 8. A, B, C 

o od 7. 12. do 11. 12. (sudý týden)  
 prezenční výuka ve škole 6. A, C a 8. A, B, C 
 povinná distanční výuka 6. B a 7. A, B, C 

o dále střídání po celých týdnech 
 ranní družina pro žáky 1. – 5. tříd od 6,15 hodin a odpolední školní družina do 16,30 hodin  
 ranní družina v kmenových třídách 
 odpolední družina v kmenových třídách, z personálních důvodů bylo možné do jedné 

skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku 
 příchod žáků 1. – 5. tříd do školy průběžně od 6,15 hodin do 7,55 hodin, z důvodu 

nemíchání se žáků různých tříd žáci po převlečení odcházejí do svých kmenových tříd 
 příchod žáků 2. stupně základní školy průběžně od 7,20 hodin, z důvodu nemíchání se žáků 

různých tříd žáci po převlečení odcházejí do svých kmenových tříd 
 prezenční výuka ve škole od 7,55 hodin dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. bez zpěvu a 

sportovních činností při vzdělávání  
 distanční výuka podle stanoveného rozvrhu hodin na distanční výuku 
 prezenční výuka probíhala v kmenových třídách v homogenních skupinách (kolektivy 

jednotlivých tříd se neslučovaly, ani jinak nemíchaly) 
 byly umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden 

pedagogický pracovník)  

 Od 4. 1. 2021 byla povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy 
 ranní družina od 6,30 hodin a po výuce až do 16,30 hodin odpolední školní družina 
 příchod do školy průběžně do 7,50 hodin z důvodu nemíchání se žáků různých tříd 
 výuka od 7,55 hodin 
 ranní družina v kmenových třídách, výuka v kmenových třídách  
 výuka dle standartního rozvrhu hodin bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání 
 školní stravování ve školní jídelně bylo v provozu  

Provoz ŠD v běžném režimu – realizováno v kmenových třídách v homogenních skupinách  
 zajišťovaly vychovatelky ŠD 

 

https://1zs.hatross.com/2020/11/organizace-vyuky-od-30-11-2020/
https://1zs.hatross.com/2020/12/informace-k-provozu-skoly-od-4-1-2021/


             Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 – Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 

28 

 

Ostatní třídy (3. – 9. ročník) pokračovaly v povinné distanční výuce dle původního rozvrhu. Byly 
umožněny prezenční individuální konzultace ve škole.  

Škola poskytovala službu dle NV č. 1378 (spádová škola pro děti zdravotnického personálu, Policie 
ČR, …) 

Od 3. 2. 2021 byly rozhodnutím Krajské hygienické stanice pracoviště Příbram škola z důvodu 
vysokého výskytu a ohniska nemoci covid-19 uzavřena a to do pátku 12. 2. 2021. V období od 8. 2. 
2021 do 14. 2. 2021 byly jarní prázdniny. 

Od 16. 2. 2021 proběhlo ve škole šetření ČŠI zaměřené na získávání a analyzování informací o 
činnosti škol a školských zařízení v období distančního vzdělávání žáků podle § 174  odst. 2 písm. a) 
školského zákona s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid-19. 

Od 12. 4. 2021 byli žáci 1. stupně vzděláváni v rotačním režimu výuky = střídání celých tříd po 
týdnech (jeden týden prezenční výuka, druhý týden distanční výuka) a žáci druhého stupně byli 
vzděláváni všichni distančně. 

Od 3. 5. 2021 přešla celá škola na rotační režim výuky. Tento způsob výuky trval do 17. 5. 2021. 

Od 17. 5. 2021 do konce školního roku 2020/2021 byla povolena a realizována prezenční výuka ve 
škole. Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání bylo testování antigenními testy v budově 
školy. 

 Materiální podpora výuky 

Učebny školy jsou vhodně vybaveny materiálně-technickými prostředky (viz kapitola 1.5) 

tak, aby sloužily ke zdárnému splnění stanovených vzdělávacích cílů. Didaktická technika 

(interaktivní tabule, PC, …), učebnice i další pomůcky jsou účelně a pravidelně využívány. Škola 

získala prostředky z MŠMT na nákup pomůcek k zajištění distanční výuky. Z těchto prostředků bylo 

nakoupeno celkem 33 notebooků, 10 náhlavových setů – mikrofon a sluchátka pro vyučující cizích 

jazyků a dále bylo z prostředků školy pořízeno celkem 15 kusů pen tabletů. 

Vyučovací formy a metody 

Ve vyučovacím procesu na škole jsou používány různé vyučovací formy od frontální přes 

skupinovou až po individuální a distanční vzdělávání. Ve výuce je využívána i projektová výuka. V 

nich jsou využívány zejména metody aktivní, prožitkového učení, experimentování, manipulování, 

objevování i práce s chybou. Učitelé se snaží vyvážit svou roli organizátora výuky a zdroje 

informací. Učitelé respektují individuální tempo žáka. 

Motivace žáků 

Učitelé používají různé formy motivací, aby probudili v hodinách u žáků aktivitu a zájem o 

výuku. V činnostech se snaží o propojení teorie s praxí. Při výuce využívají i zkušenosti žáků. 

Samozřejmostí je jejich osobní příklad. 

Interakce a komunikace 
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Žáci školy jsou vedeni k dodržování dohodnutých pravidel komunikace (z žákovského 

parlamentu nebo třídního kolektivu) mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Žáci mohou 

vyjadřovat vlastní názor, argumentovat či vést diskusi. Žáci jsou vedeni k rozvoji komunikativních 

dovedností, dostávají příležitost k samostatným řečovým projevům a jsou vedeni k vlastnímu 

hodnocení práce své i svých spolužáků. 

Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z pravidel hodnocení průběhu vzdělávání, která jsou součástí 

školního řádu a ŠVP. Ze zmiňovaných dokumentů vyplývají pravidla, kterými se celý pedagogický 

sbor řídí - věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení, respektování individuálních schopností 

žáků, využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků, ocenění pokroku žáků, zdůvodnění 

hodnocení žáků učitelem. 

 

6. Údaje o prevenci rizikových projevů 
Údaje o prevenci rizikových projevů chování ve školním roce 2020/2021 jsou uvedeny 
– viz příloha č. 2. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 
ostatních pracovníků školy 

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili. 

Údaje jsou za školní rok 2020/2021. 

Individuální semináře a konference:  
 

 21. 9. 2020 – Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež, Praha, Mgr. Uhlířová   

 9. 11. 2020 – Google Učebna – pokročilé funkce, On-line seminář, Mgr. Kotěšovský  

 26. 5. 2021 - Webinář Bakaláři - tvorba úvazků, Mgr. Kotěšovský  

 2. 6. 2021 -  Webinář Bakaláři - tvorba rozvrhu, Mgr.  Kotěšovský  

 8. 6. 2021 – Webinář – Revize RVP – posílení výuky ICT, Mgr.  Behún 

 9. 6. 2021 – Seminář - Aktuální právní problémy ve školství  - právní poradna pro vedoucí 
pracovníky škol, Mgr.  Behún 

 25. 6. 2021 – Seminář – Obědy do škol ve SK IV, Příbram, Mgr. Behún  

 Kurz kariérového poradenství „Kariérové poradenství - Švýcarská metoda mapování 
kompetencí CH-Q“, Mgr. Truhlářová 

Semináře s více účastníky: 

 10. 12. 2020 – Učíme se s iPadem – účast- vychovatelky ŠD, ŠK, Mgr.  Behún, Mgr.  
Kotěšovský, Mgr. Sudová 
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 25. 8. 2021 – BOZP a PO – všichni zaměstnanci školy 
 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Aktivity školy během školního roku 2020/2021 
 

Září 2020 

 Slavnostní zahájení školního roku 

 Pedagogická rada – kontrola počtu žáků – podklady pro rychlé hlášení 

 Zpracování Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020  

 Zaslání podkladů k jednání školské rady předsedovy školské rady – VZ 2019/2020, 

aktualizace školního řádu, pravidel hodnocení, aktualizace ŠVP 

 Odeslání rychlého hlášení 

 „proškolení“ žáků školy v používání prostředků k distanční výuce – Google Classroom a 

Google Meet 

 Seminář „Žák s vývojovou dysfázií v běžné ZŠ“, Praha, 1 pedagogický pracovník 

 Jednání metodických komisí 

 Vydání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí žáků do ŠD 

 Vydání rozhodnutí o přijetí žáků do ŠK 

 Jednání Rady rodičů a třídní schůzky 

 Zahájení činnosti sportovních kroužků 

 Revize tělocvičen a tělocvičného nářadí 

 Seminář „Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež“, Praha 1 pedagogický pracovník 

 Fotografování 1. tříd 

 Kurz kariérového poradenství „Kariérové poradenství - Švýcarská metoda mapování 

kompetencí CH-Q“, Příbram, 1 pedagogický pracovník 

 
Říjen 2020 

o I. A primární prevence šikany, školní psycholog 

o I. B primární prevence šikany, školní psycholog 

o Pedagogická rada k situaci ve školství – opatření MŠMT 

o Zahájení činnosti kroužků – volnočasových aktivit 

o IV. C sociálně rehabilitační program vedený školním psychologem 

o Zahájení kontrolní a hospitační činnosti 

o Sběr dat pro MŠMT – výkaznictví 

o Pedagogická rada k situaci ve školství – opatření MŠMT 

o 5. 10. úprava výuky na ZŠ – I. i II. stupeň Hv - pouze teorie, zákaz zpěvu, II. stupeň bez Tv – 

jiné aktivity 

o Pedagogická rada k situaci ve školství – opatření MŠMT 

o 12. 10. I. stupeň ZŠ standartní výuka, Hv - pouze teorie, zákaz zpěvu, výuka na II. stupni ZŠ 

střídavě – vždy 1/2 tříd na týden ve škole a  1/2 distanční výuka 
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o Pedagogická rada k situaci ve školství – opatření MŠMT 

o 14. 10. přešla celá škola na distanční výuku 

o Od 14. 10. byla škola zařazena Rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání 

péče o děti a mládež za nouzového stavu na seznam škol, které vykonávaly nezbytnou péči 

o děti ve věku od 3 let do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních 

sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, 

atd 

 

Listopad 2020 

 Studium nově přijaté legislativy v rámci krizového stavu týkající se školství 

 Škola byla pověřenou spádovou školou pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného 

systému a dalších vyjmenovaných profesí 

 Od 18. 11. 2021 byla povolena přítomnost 1. a 2. ročníku ve škole 

 3. – 9. ročník pokračoval v distančním vzdělávání 

 Od 30. 11. 2021 došlo ke změně způsobu výuky - 1. stupeň ZŠ prezenčně, 9.třídy prezenčně, 

6., 7. a 8. ročník režim rotační výuky  

 Realizovány aktivity v rámci výzvy MŠMT Šablony II – doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

 

Prosinec 2020 

 Výuka žáků 1. stupně ZŠ a devátých tříd probíhala prezenčně 
 6., 7. a 8. ročník režim rotační výuky 

 Realizovány aktivity v rámci výzvy MŠMT Šablony II – doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

 

Leden 2021 

 Od 4. 1. 2021 byla umožněna přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. tříd, ostatní žáci se 

učili distančně 

 Škola byla pověřenou spádovou školou pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného 

systému a dalších vyjmenovaných profesí 

 Škola zajišťovala distanční vzdělávání žákům, kteří využívali školu jako pověřenou spádovou 

školu 

 Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

 Pedagogická rada – on-line 

 Jednání metodických komisí – on-line 

 Jednání Rady rodičů on-line 

 Vydání výpisu vysvědčení žákům 1. a 2. tříd 

 Všem žákům školy – zákonným zástupcům žáků bylo zasláno „vysvědčení“ přes program 

Bakaláři do ikony Pololetí  

 Realizovány aktivity v rámci výzvy MŠMT Šablony II – doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

 Studium nově přijaté legislativy v rámci krizového stavu týkající se školství 
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Únor 2021 

 Prezenčně vzděláváni pouze žáci 1. a 2. tříd 

 Škola pověřenou spádovou školou pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného 

systému a dalších vyjmenovaných profesí 

 Škola zajišťovala distanční vzdělávání žákům, kteří využívali školu jako pověřenou spádovou 

školu 

 3. 2. 2021 škola uzavřena KHS Středočeského kraje z důvodu ohniska nákazy COVID-19 

 Od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021 jarní prázdniny 

 Od 15. 2. 2021 prezenčně vzděláváni pouze žáci 1. a 2. tříd 

  Škola pověřenou spádovou školou pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného 

systému a dalších vyjmenovaných profesí 

 Realizovány aktivity v rámci výzvy MŠMT Šablony II – doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

 Škola zajišťovala distanční vzdělávání žákům, kteří využívali školu jako pověřenou spádovou 

školu 

 Proběhla kontrola ČŠI zaměřená na distanční výuku žáků naší školy 

 Studium nově přijaté legislativy v rámci krizového stavu týkající se školství 

 

Březen 2021 

 Od 1. 3. 2021 byly školy uzavřené rozhodnutím Vlády ČR a všichni žáci přešli na distanční 

výuku 

 1. 3. očkování významné části zaměstnanců školy první dávkou Comirnaty Covid-19 mRNA 

vakcíny 

 Škola pověřenou spádovou školou pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného 

systému a dalších vyjmenovaných profesí 

 Škola zajišťovala distanční vzdělávání žákům, kteří využívali školu jako pověřenou spádovou 

školu 

 Realizovány aktivity v rámci výzvy MŠMT Šablony II – doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

 11. 3. a 22. 3. provedeno testování žáků přítomných ve škole metodou neinvazivních PCR 

testů ze slin pomocí tampónů a bezpečných odběrových souprav – iniciativa KÚ 

Středočeského kraje pro pověřené spádové školy 

 Příprava Zápisů do 1. tříd pro školní rok 2021/2021 on-line 

 Přehledné zpracování návodu k zápisům pro zákonné zástupce dětí a zveřejnění na 

webových stránkách školy 

 Informování žáků a zákonných zástupců žáků o úpravách jednotných přijímacích zkoušek – 

webové stránky školy a Infoservis 

 Příprava podkladů k zapojení školy do programu Operační program potravinové a 

materiální pomoci 

 29. 3. očkování významné části zaměstnanců školy druhou dávkou Comirnaty Covid-19 

mRNA vakcíny 

 Studium nově přijatých opatření týkající se chodu školství 
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Duben 2021 

 Od 1. 4. do 16. 4. realizace zápisů do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 elektronickou formou 

bez přítomnosti dětí – program Zápisy on-line 

 Škola pověřenou školou pro děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému a 

dalších vyjmenovaných profesí – od 12. 4. pouze pro žáky naší školy 

 Škola zajišťovala distanční vzdělávání našim žákům, kteří využívali školu jako pověřenou 

školu 

 Příprava úvazků na školní rok 2020/2021 

 Příprava třídnictví pro školní rok 2020/2021 

 Vydání hromadného rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a jeho zveřejnění na 

veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy 

 Vydání rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případech, kde byla žádost 

kompletní 

 Přerušení správního řízení v rámci žádosti o odklad povinné školní docházky a odeslání 

výzvy zákonným zástupcům k doplnění spisu o potřebná vyjádření PPP a lékaře 

 Vydání rozhodnutí o přijetí žáků do 6. ročníku – 20 žáků z malotřídních škol 

 Od 12. 4. vzdělávání realizováno na 1. stupni v rotační formě a na 2. stupni distanční 

formou  

 Testování žáků, kteří se účastní prezenční výuky 

 Testování žáků, kteří se zúčastní jednotné přijímací zkoušky 

 Jednání Rady rodičů on-line 

 Třídní schůzky on-line 

 Příprava školního roku 2021/2022 – rozeslání nabídek žákům současných 6. tříd s možností 

volby druhého cizího jazyka – Rj / Nj pro školní rok 2021/2022 a dále – realizováno 

elektronicky přes Bakaláře - Ankety 

 Příprava školního roku 2021/2022 – rozeslání nabídek žákům současných 5. až 8. tříd 

s možností volby povinně volitelného předmětu s dvouhodinovou týdenní dotací pro školní 

rok 2021/2022 – realizováno elektronicky přes Bakaláře - Ankety 

 Studium nově přijatých opatření týkajících se chodu školství 

 
Květen 2021 

 Studium nově přijatých opatření týkajících se chodu školství 

 Od 3. 5. 2021 výuka ve škole probíhá v rotaci – 1. stupeň i 2. stupeň (střídavě na poloviny 
lichý a sudý týden) 

 Řešení nedostatku testovacích sad z důvodu rozvolňování a příchodu všech žáků do školy 
od 17. 5. 

 Studium nově přijatých opatření týkajících se chodu školství 

 Od 17. 5. 2021 výuka v klasickém režimu – celá škola  
 Realizace projektových dnů v rámci projektu Šablony II 
 Realizace voleb do Školské rady – dvou členů za zákonné zástupce – online přes Bakaláře – 

Ankety 
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 Realizovány aktivity v rámci výzvy MŠMT Šablony II – sílený dobré praxe v rámci školní 
družiny 

 Realizovány aktivity v rámci výzvy MŠMT Šablony II – projektové dny mimo školu, 
projektové dny ve škole, projektové dny ve školní družině a školním klubu 

 
Červen 2021 

o Škola v klasickém způsobu vzdělávání žáků – prezenční výuka 
o Realizovány aktivity v rámci výzvy MŠMT Šablony II – projektové dny mimo školu, 

projektové dny ve škole, projektové dny ve školní družině a školním klubu 
o Realizovány školní výlety a exkurze 
o Proběhla informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků 
o Budoucí prvňáčci měli možnost seznámit se s prostředím školy 
o Pedagogická rada  
o Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 
o Vydání výročního vysvědčení 

 

 

 
 

            Klidová zóna ve vestibulu školy 
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Vybrané školní akce a projekty 
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Ozdravné a zotavovací pobyty, školy v přírodě, exkurze 

pořadí místo pobytu termín třídy počet žáků 

     

 

Z důvodu pandemické situace a vyhlášených epidemických opatření v republice respektive ve 
školství se neuskutečnil žádný ozdravný a zotavovací pobyt ani škola v přírodě. 
 
Lyžařský výcvik 
 

     

 
Z důvodu pandemické situace a vyhlášených epidemických opatření v republice respektive ve 
školství se neuskutečnil lyžařský výcvik. 
 

Školní projekty 

Škola, respektive její pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků a žáky plánovali 

realizaci školních akcí. Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 se uskutečnily pouze projektové dny 

zaměřené na finanční gramotnost. Žáci 9. tříd měli možnost do této problematiky nahlédnout díky 

projektu „Bankéři jdou do škol – finanční a kybernetická  gramotnost“. 

 

8.2 Účast žáků školy v soutěžích – viz příloha č. 1 

 

8.3 Informace k ŠVP 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího 

programu „Škola pro zdravý život“. 

Po změně ŠVP realizované od školního roku 2019/2020 pokračovala škola ve školním roce 

2020/2021 výuku podle ŠVP beze změn pro školní rok 2020/2021. Úprava ŠVP k 1.9.2019 spočívala 

ve snížení počtu hodin dalšího cizího jazyka na zákonnou povinnost, tedy 6 vyučovacích hodin 

týdně na II. stupni ZŠ. Původní stav 2 hodiny týdně v 7. ročníku a 3 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku 

(Rj, Nj) byl ponížen na dvě hodiny týdně v každém z výše jmenovaných ročníků. Tyto „uvolněné“ 

hodiny byly použity v osmém a devátém ročníku k navýšení dotace hodin výuky matematiky o 

jednu vyučovací hodinu týdně. Od školního roku 2019/2020 byla tedy vyučována matematika 

v osmém a devátém ročníku v týdenní hodinové dotaci 5 hodin. Tato úprava ŠVP byla kladně 

hodnocena a proto bude realizována i v dalších školních rocích. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Bylo realizováno inspekční šetření – Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských 
zařízení (dále „škola“) v období distančního vzdělávání žáků podle§ 174 odst. 2 písm. a) školského 
zákona s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid-19. Bez závěrečné písemné 
zprávy. 

Škola byla zařazena do nejlepší skupiny základních škol - do kategorie „D“ pro Stanovení dalších 
finančních prostředků pro základní školy na rok 2021 pro účely podpory návratu žáků do škol.  

Dne 16. června 2021 byl inspekční tým ČŠI pověřen inspekční činností dle §174 odst. 6 zákona č. 
561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve dvou bodech byla stížnost hodnocena jako nedůvodná, 
v jednom bodě ČŠI hodnotila stížnost jako důvodnou. Výsledek šetření je dohledatelný na 
webových stránkách školy a na webových stránkách ČŠI.  

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

I. Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření školy  

v tis. Kč 

Za rok 2020 

(k 31. 12.) 

Za 1. pololetí roku 2021 

 (k 30.06.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  48 770  314 24 197 85 

2. Výnosy celkem  48 770 316 26 855 99 

z toho 

příspěvky a dotace na 

provoz  
46 039 0 25 504 0 

ostatní výnosy  2 731 316 1 351 99 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
0 2 2 658 14 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2020 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (NIV) veřejně prospěšné práce                              213 

2. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet kraje celkem (NIV)  

39 995 

 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem  39 995 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 28 438 

ostatní celkem 11 557 

  z toho Odvody na pojistné 9 612 
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FKSP 568 

ONIV 1 377 

                                               --- --- 

---  --- 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 

celkem (NIV) 
4 305 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem  4 260 

ostatní účelové výdaje celkem    45 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální 

fondy EU, granty kraje, atd.)   
1 554 

z toho 

Inkluze II  883 

Sponzorské dary 53 

Šablony pro školy II 618 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola má uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci a partnerství s  MŠ pod Svatou Horou, 

Příbram. Z nabídky spolupráce za zmínku stojí především poskytnutí tělocvičny  k pohybovým 

aktivitám dětí z výše zmíněné mateřské školy. Každoročně jsou v období zápisů do 1. tříd 

uskutečňovány návštěvy předškoláků v prvních třídách. 

        V rámci mezinárodní spolupráce má škola uzavřené partnerství se základní školou 

v Kežmaroku ze Slovenské republiky. Spolupráce s touto školou je k naší lítosti na mrtvém bodě 

a očekáváme s nadějí oživení při konkrétních partnerských akcích města Příbram a města 

Kežmaroku. 

Ve školním roce 2020/2021 pokračoval projekt „Inkluzivní vzdělávání na základních školách 

v Příbrami - 2. etapa“, který město Příbram realizuje na svých základních školách. Projekt, který je 

zaměřen na inkluzi. Díky tomuto projektu mohlo svoji činnost na škole zahájit 24 kroužků 

nazvaných „Naše škola“ zaměřených na zlepšení třídního klimatu a dále dva ekologické kroužky se 

zaměřením na rybaření a včelařství.. Finance tohoto projektu slouží také k financování pozic 

kariérového poradce, poradce pro rodiče a pedagogy, koordinátora inkluze na škole a v úhrnu 

úvazek 2,0 pro školní asistenty. Ukončení projektu je plánováno na 31. 8. 2022. 

Ve školním roce 2020/2021 pokračovala výzva MŠMT „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ“. Tato výzva umožnila i ve školním roce 

2020/2021  financovat pozici školního psychologa. Z finančních prostředků této výzvy škola mimo 

jiné nakoupila 40 iPadů, které jsou využívány ve výuce zejména na 1. stupni základní školy a 

k volnočasovým aktivitám ve školní družině a školním klubu. Celková výše podpory činí  2 538 783 

Kč. Fyzická realizace projektu byla ukončena 31. 8. 2021. 

Škola je zapojena do dvou projektů, které jsou financovány z rozpočtu EU. Jedná se o 

projekty „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“. Díky těmto projektům dostává každý žák 

školy jedenkrát týdně mléčný výrobek a se stejnou periodicitou zeleninu nebo ovoce. Projekt byl 
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realizován pouze z části. Mléčné výrobky, ovoce a zelenina byly dodávány pravidelně žákům, kteří 

plnili prezenční formu výuky. 

Škola i nadále realizuje projekt MŠMT a ASŠK „Sportuj ve škole“, do kterého jsou zapojeni 

žáci 1. až 3. tříd navštěvující školní družinu, projekt byl ovlivněn zákazem tělesné výchovy ve 

školách. 

Ve školním roce 2020/2021 měl pokračovat projekt, který zaštiťuje město Příbram. Projekt 

s názvem „Trenéři do škol“ vychází z tandemové výuky, kdy do jedné hodiny tělesné výchovy týdně 

(letos v 1. a 2. třídách) vstupuje trenér některého ze sportovního klubu v Příbrami a společně 

s vyučujícím tělesné výchovy vede vyučovací hodinu. Několik těchto hodin bylo realizováno po 

rozvolnění protiepidemických opatření a povolení tělesné výchovy ve školách v období květen, 

červen 2021. 

Škola byly zapojena do participačního projektu. Řešení tohoto projekt bylo v rukou žáků, 

kteří z nabízených projektů vybraly jeden, který byl realizován – byla vytvořena ve vestibulu školy 

klidová zóna s akváriem, klavírním křídlem a taburety na sezení. 

 
 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

Přehled subjektů, se kterými škola spolupracuje - Preventivně informační skupina PČR  

(okresní ředitelství Příbram), Člověk v tísni o. s, Helpík o.s., Středisko výchovné péče, Středočeský 

kraj, Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje pracoviště Příbram.  

Ředitel školy se v minulém školním roce připojil k výzvě Státního fondu životního prostředí 

České republiky a požádal o dotaci na revitalizaci školní zahrady. Státní fond životního prostředí ČR 

posoudil žádost nazvanou „Vždyť na čerstvém vzduchu to jde samo“ jako úspěšnou a přidělil škole 

finanční prostředky ve výši 429.622,92Kč. V tomto školním roce 2020/2021 za finanční spoluúčasti 

školy vznikla krásná školní zahrada – učebna v celkové hodnotě  810.167,-Kč. 

 

 

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

Ve školním roce 2020/2021 pokračovalo v činnosti „Školní informační a vzdělávací centrum“ 

(ŠIVC). Činnost ŠIVC nezasahuje do hlavní náplně základní školy, neomezuje ji a ani nezužuje 

širokou nabídku volnočasových aktivit žáků školy. Činnost ŠIVC byla ovlivněna situací ve školství a 

státě. 

Byla dána možnost žákům, studentům, pedagogům, rodičům a celé široké školské veřejnosti 

Příbramska využívat ve volných hodinách, tj. mimo výuku a zájmové útvary, odbornou učebnu 

informatiky Základní školy pod Svatou Horou, Příbram se stálým přístupem k síti internet a 

s širokou nabídkou výukových programů. 

Byl připraven, ale vzhledem k opatřením ministerstev a uzavření škol nebyl realizován  cyklus 

kurzů keramiky pro rodiče i jejich děti. 

Činnost ŠIVC napomáhá vedení školy ve vytváření komunitní školy a jejímu zapojení do 
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celoživotního vzdělávání. 

 

14. Autoevaluace 
Vedení školy provádí průběžné hodnocení podmínek vzdělávání u všech procesů a činností 

školy. Sleduje a vyhodnocuje stav a úroveň výsledků práce školy, výsledků a průběhu vzdělávání, 

účinnosti výchovného poradenství, podmínek ke vzdělávání, množství a kvality didaktické techniky 

a pomůcek, aprobovanosti pedagogického sboru, kvality dalšího vzdělávání  pedagogických 

pracovníků, podpory školy žákům, spolupráce s rodiči, vlivu vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů 

na vzdělávání, demografického vývoje a vývoje zaměstnanosti v regionu, referencí o škole, 

politických, legislativních nebo technologických vlivů na vzdělávání, konkurenčního prostředí, 

informačního systému školy apod. V průběhu školního roku 2017/2018 bylo realizováno 

dotazníkové šetření „Mapa školy“. Celková zpráva byla využita při realizaci vzdělávacího procesu a 

plánování činnosti školy pro následující školní roky. 

 

 

15. VZ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím za období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021. Při poskytování informací veřejnosti 

postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 

pozdějších předpisů a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění 

jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ze dne 8. 11. 1999,  ve znění pozdějších předpisů. 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

      informace: 0 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici 

     v ředitelně školy. 

 

 
 
V Příbrami dne 15. září 2021                                                         Mgr. Roman Behún 

      ředitel školy 
      

                                                                                                             

          S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2020 - 2021 byl pedagogický sbor seznámen 
dne 15. 9. 2021. Výroční zpráva byla Školskou radou schválena dne 23. 9.  2021. Rada rodičů byla 
s výroční zprávou o činnosti školy seznámena u příležitosti rodičovských schůzek dne 11. 1. 2021. 
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Příloha č. 1 
 

Úspěchy žáků v soutěžích ve školním roce 2020/2021 
 
Velká část olympiád a předmětových soutěží se neuskutečnila z důvodu uzavření škol z důvodu 
pandemie nemoci civid-19. Některé soutěže a předmětové olympiády byly realizovány distanční 
formou. 

 

Olympiády a vědomostní soutěže: 

Matematický klokan – žáci Martin Měchura a Jan Mauric obdrželi ocenění prof. RNDr. Josefa 

Molnára, CSc. z Univerzity Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (garant a pořadatel 

soutěže Matematický klokan) za 1. místo v celostátním měřítku v kategorii CVRČEK s plným 

počtem bodů. 

Matematická olympiáda, kategorie Z8 – 5. – 8. místo Michal Koudela. 
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Příloha č. 2 

Závěrečná zpráva a hodnocení 
Programu minimální primární prevence  

pro rok 2020/2021 
 

V tomto školním roce nebylo možné, vzhledem k epidemiologické situaci, naplnit v plném rozsahu 
plán preventivních aktivit. Částečně se podařilo realizovat vlastní program školy na podporu 
sociálních vztahů ve třídách a program v oblasti bezpečnosti v kyberprostoru. Tyto aktivity jsou 
součástí práce Školního poradenského pracoviště.  

Z plánovaných preventivních aktivit se podařilo převést do prostředí online výuky pouze jeden 
program MP Education. Ostatní aktivity, na kterých s námi spolupracují osvědčené organizace jako 
Elrond, Tilius nebo PČR, byly odloženy. Nově se podařilo mezi preventivní aktivity zařadit program 
Finanční a digitální gramotnost, který byl realizován formou projektového dne v rámci Šablon II, 
pro 8. a 9. ročník.  

K plnění preventivní strategie naší školy v oblasti nespecifické prevence – s ohledem na sportovní 
zaměření školy - osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu došlo 
v omezené míře především v době prezenční docházky dětí. Propagace zdravého životního stylu a 
plnohodnotného trávení volného času byla tedy hlavně důležitou součástí hodin v online výuce.    

Spolupráce s OSPOD, Střediskem výchovné péče, Pedagogicko-psychologickou poradnou je velmi 
dobrá. 

Nejzávažnější problém v době distanční výuky byly případy záškoláctví, kde i přes veškerou snahu 
školy (náhradní řešení online výuky, podpůrná práce s rodinou), nedošlo k nápravě a situace 
musela být řešena ve spolupráci s PČR a OSPOD. K dalším řešeným přestupkům docházelo po 
nástupu dětí na prezenční výuku, kde nejzávažnějším problémem bylo porušování GDPR – 
pořizování videí, fotografií a vkládání tohoto materiálu bez souhlasu dotčených osob na sociální 
sítě. S ohledem na tyto řešené případy bude v následujícím školním roce navýšena prevence 
především v této oblasti.   

 

 

 

 

Mgr. Petra Poslušná, školní metodik prevence 



             Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 – Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 

44 

 

Příloha č. 3 

Závěrečná zpráva a hodnocení 
výchovného poradce 
pro rok 2020/2021 

 

Ve školním roce 2020/2021 v rámci prezenční výuky probíhala reedukace žáků 
s diagnostikovanými specifickými poruchami učení a chování a žáků zdravotně znevýhodněných 
v kmenových třídách. Pedagogičtí pracovníci školy využívali vhodné metody a postupy při práci 
s těmito žáky také v rámci výuky distanční.                                         

Databáze žáků se specifickými poruchami učení / chování a žáků zdravotně znevýhodněných pro 
školní rok 2020/21 obsahovala až 46 žáků. Po konzultaci s rodiči, ostatními pedagogy, školním 
psychologem či výchovným poradcem byli třídním učitelem doporučeni na odborné vyšetření nebo 
kontrolní vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, pracoviště Příbram 
a jiných odborných centrech 3 žáci/žákyně I. stupně a 2 žáci/žákyně II. stupně, kteří měli obtíže ve 
výchovně-vzdělávacím procesu. Další vyšetření dětí ve specializovaných zařízeních proběhla na 
žádost rodičů bez asistence školy. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo statisticky vykazováno až 17 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kterým byl Pedagogicko-psychologickou poradnou SK, Příbram doporučen a školou 
přiznán 1. stupeň podpůrných opatření, 20 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým byl 
doporučen 2. stupeň podpůrných opatření a 7 žáků s doporučeným 3. stupněm podpůrných 
opatření. 13 žákům /z toho 1 žák talentovaný/ byl na základě doporučení PPP SK, Příbram 
vypracován individuální vzdělávací plán a dle IVP byl výchovně-vzdělávací proces realizován.                

Třídní učitelé a vyučující jednotlivých vyuč. předmětů spolu průběžně konzultovali speciální 
pedagogické postupy vedoucí ke kompenzaci obtíží specifických poruch učení a chování žáků 
vyžadujících využití podpůrných opatření ve výchovně vzdělávacím procesu. Pedagogové reagovali 
na písemné připomínky zákonných zástupců těchto žáků /dotazníky předkládány vždy při 
rodičovské schůzce/, probíhaly také osobní konzultace vyučujících se zákonnými zástupci žáků. 

Pedagogická personální podpora -  6 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pracovalo ve 
vyučování po celý školní rok či jeho část s pomocí šesti asistentů pedagoga. Žákům s poruchami 
chování byl poskytován, pokud to bylo potřebné, pedagogický dohled i v době přestávek. 

V tomto školním roce pracovaly na naší škole 4 školní asistentky, jejichž pomoc byla nasměrována 
k žákům, u kterých hrozila školní neúspěšnost. 

Ve školním roce 2020/21 byla zajištěna speciální pedagogická péče. V průběhu školního roku 
využívalo 5 žáků  /dle doporučení PPP SK, Příbram/ ke kompenzaci specifických poruch učení a 
chování po jedné vyučovací hodině týdně - vedeno speciálním pedagogem. 

Několika žákům byla v době distanční výuky poskytována podpora formou individuálních 
konzultací v prostorách školy - intervence, podpora přípravy na školu - poskytovaly 2 školní 
asistentky. 

 Pro znevýhodněné žáky se na naší škole snažíme zlepšovat podmínky jak ve výuce (vhodné 
učebny, speciální pedagogické pomůcky, výukové programy, prostor pro relaxaci aj.) tak v sociální 
oblasti. Vzhledem k psychologickým dopadům jmenovaných obtíží na osobnost dítěte ověřujeme 
sociální klima i v jednotlivých třídách. Snahou školního metodika prevence, školního psychologa, 
výchovného poradce a všech ostatních pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou 
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kompenzaci a odstranění obtíží ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků, stejně jako odstraňování 
jejich možných negativních důsledků (stres, odmítání, šikana). 

                                                                                            

 
 
 
Mgr. Gabriela Baumruková, výchovný poradce
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 Příloha č. 4 

Závěrečná zpráva a hodnocení 
programu EVVO 

pro rok 2020/2021 
 
 
Plnění plánu EVVO v letošním školním roce bylo značně omezeno nástupem epidemiologických 
opatření. Vzhledem k tomu, že žáci nechodili téměř celý školní rok do školy, nebylo možné 
uskutečnit plánované akce, či využívat park školy jako obvykle. 
 
Rovněž sběr recyklovatelných materiálů byl natolik neefektivní, že nebylo nutné objednávat svoz 
vybraných materiálů (odpadu bylo malé množství). 
 
Témata EVVO zařazená do tematických plánů byla plněna v rámci distanční výuky. 
 
Mléko a ovoce do škol zajišťovali firmy COME a OZ Brázda vždy pro třídy, které se momentálně 
mohly učit prezenčně. 
 
Po návratu žáků byla hojně využívaná venkovní učebna, jak k běžné výuce za příznivého počasí, tak 
v rámci přírodovědného semináře. 
 
Dne  16. 6.  absolvovali všichni žáci naší školy program společnosti SEIFEROS- LETOVÉ UKÁZKY 
DRAVCŮ A SOV. 
 
Žáci 6.C navštívili 24. 6.  Národní přírodní rezervaci Karlštejn, kde se na sedmikilometrové trase 
seznámili se zdejší faunou a flórou. 
 
Přihlášení školy do soutěže Zmatené plechovky bylo s nástupem epidemiologických opatření 
s omluvou zrušeno, neboť distanční výuka byla náročná a plnění soutěže v této době by znamenalo 
zbytečnou zátěž zejména pro žáky. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martina Vondráková, koordinátor EVVO 
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Příloha č. 5 

Závěrečná zpráva a hodnocení 
metodika ICT 

pro rok 2020/2021 

 

Rámcový plán činnosti ICT metodika byl plněn, a to především z hlediska řešení a odstraňování 
zjištěných hardwarových či softwarových závad. Na začátku školního roku byly jednotlivých 
vyučujícím přiděleny pracovní notebooky – celkem 33 kusů. V průběhu školního roku pak probíhala 
další fáze modernizace počítačového vybavení nákupem nových PC, z nichž většina byla umístěna 
do MMU. V návaznosti na zmíněnou modernizaci průběžně probíhá postupný přechod všech 
pracovních stanic na operační systém Windows 10. 

S ohledem na nutnost přechodu na distanční výuku byla v jednotlivých učebnách vytvořena 
bezdrátová síťová připojení instalací wi-fi routerů. Pro zkvalitnění distančního vzdělávání bylo 
vyučujícím pořízeno 15 ks grafických tabletů, které vyučující využívali v on-line hodinách. 

Počítačová síť a školní pošta fungovala bez výraznějších výpadků. Vzniklé problémy byly řešeny s 
externí servisní firmou, která počítačovou síť a poštovní server pro školu spravuje. 
 

 

 

Mgr. Tomáš Kozmér, metodik ICT 
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Příloha č. 6 

Závěrečná zpráva a hodnocení 
činnosti školní družiny 

pro rok 2020/2021 
 
 

Ve školním roce 2020/2021 bylo do školní družiny zapsáno 270 žáků prvního stupně a otevřeno 9 
oddělení školní družiny. Všechna oddělení ŠD pracovala pod stejným, celoročním tématem 
nazvaným „ Já svou zemi znám“. Všechny naplánované činnosti bohužel nemohly být splněny, 
vzhledem k nepříznivé situaci v koronavirové době, která se měnila po celý školní rok 2020/2021. 

V době tohoto nouzového stavu škola - školní družina, poskytovala službu dle NV č. 1378. Stala se 
tak spádovou školou pro děti zdravotnického personálu, Policie ČR…. Těmto dětem jsme 
zabezpečili distanční výuku, vypracování domácích úkolů a zajistili jsme jim aktivně vyplnit volný 
čas ve ŠD a to až do května,  kdy došlo k rozvolnění 1. stupně základních škol a postupnému 
obnovení školní docházky do ŠD.  

I tak byla situace složitá, vzhledem k zvýšeným bezpečnostním opatřením a ve ztížené době, která 
nás v tomto školním roce potkala. Přesto dokázaly vychovatelky školní družiny děti zaujmout a 
zapojit je do náhradních činností ŠD. 
 

Na konci školního roku byly ve školní družině realizovány projektové dny financované z Šablon II. 

Byly zaměřené na seznámení žáků se základy robotiky. Projektové dny se jmenovaly „Ozobot ve 

školní družině, aneb programování hrou“. 

 

 

 

Lada Podzimková, vedoucí vychovatelka školní družiny
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Příloha č. 7 

Závěrečná zpráva a hodnocení 
činnosti školního klubu 

pro rok 2020/2021 
 

V letošním školním roce se přihlásilo do školního klubu 120 žáků 6.- 9.ročníků. 

Pro náš školní klub je důležitá vzájemná tolerance, kamarádství a vytváření nových přátelských 
vazeb. 

Jako každý školní rok, tak i ten letošní byl plný plánů. V září jsme mezi sebou přivítali nové žáky ze 
6.tříd a společně s ostatními už dlouholetými ,,klubáky“ jsme je seznámili s chodem a pravidly 
školního klubu.  

Co může školní klub nabídnout? Žáci mohou využívat kulečník, stolní fotbálek, herní stůl pro stolní 
tenis, stolní hry. Oblíbené je i ruční tvoření, kde se zapojují žáci všech ročníků. 

Po celý školní rok probíhají ve školním roce vědomostní soutěže, jak  mezi jednotlivci, tak i mezi 
týmy. Vše se děje v zábavném duchu a všichni si to užijeme. 

Sportovně založeným žákům nabízíme  soutěže ve stolním fotbálku nebo kulečníku. 

Ve škole fungují po celý rok zájmové kroužky, které se těší u žáků ve velké oblibě. 

V nabídce je kroužek keramický, včelařský, sportovní a mnoho dalších. Myslím si, že si vybere 
každý. 

Školní klub se i letos chystal společně navštívit příbramské divadlo. 

V letošním školním roce  jsme se všichni těšili na uskutečnění sbírky pro pejsky v útulcích 

a uspořádání vánočního jarmarku. Obě akce se těší velkému zájmu žáků celé školy. 

Bohužel, letošní rok  byl jiný. Z důvodu pandemie COVID-19  byla uzavřena škola téměř sedm 
měsíců. Tento čas, který jsme mohli společně strávit , nám velmi chybí. Snažili jsme se spoustu 
plánů uskutečnit ještě v květnu a v červnu. Dokázali jsme realizovat v rámci Šablon II projektové 
dny  ,,Ozobot ve školním klubu, aneb programování hrou“ a projekt ,,Příbram, očima fotografa“. O 
projektové dny byl velký zájem a bylo to zajímavé zpestření dnů ve školním klubu. Pořádali jsme 
malé turnaje ve fotbálku, vymýšleli výzdobu chodeb s letní tématikou a nakonec se nám povedlo i 
závěrečné rozloučení s přáním, ať se v příštím školním roce vidíme co nejvíce. 
 
 
 
Vlasta Šmídová, vedoucí vychovatelka školního klubu 
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Škole udělené tituly a certifikáty 
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      OSVĚDČENÍ 

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

ZA ROK 2020  

 

 

  

Tato škola odevzdala v roce 2020 k recyklaci celkem 118 kg použitých baterií.  
  

Z tohoto množství bylo recyklací získáno 77 kg kovonosných druhotných surovin,  

které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.  
  

 
  

  

  

ZŠ Balbínova 328   
    IČ: 42730686   

pro   
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Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.  
Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.  

  

  

RNDr. Petr Kratochvíl  jednatel 
společnosti ECOBAT s.r.o.  

  
Osvědčení vydal ECOBAT s.r.o., provozovatel kolektivního systému přenosných baterií a akumulátorů  

 


