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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 

Adresa školy Základní škola, Komenského 886, 252 10 Mníšek 
pod Brdy 

IČ 70995001 

Bankovní spojení 390848399/0800 

DIČ CZ 70995001 

Mobilní telefon 732 458 092 

Telefon/fax 318599465 

E-mail zskomenskeho886@seznam.cz 

Adresa internetové 
stránky 

www. zsmnisek886.webnode.cz 

  

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 2.3.2006; č.j.: 5442/2006-21 

Název zřizovatele Město Mníšek pod Brdy 

Součásti školy Základní škola, Speciální škola, družina 

IZO ředitelství  102486514 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Účetní externí: Hana Slavkovská, Marie Volfová 
 
 

Přehled hlavní činnosti 
školy (podle zřizovací 
listiny) 

Příspěvková organizace je zřízena podle §16 odst.9 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým 
nebo sluchovým postižením, závažnými vadami 
řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, 
závažnými vývojovými poruchami chování, 
souběžným postižením více vadami nebo 
autismem. 
Činnost organizace pro základní školu je vymezena 
§ 44 zákona č.561/2004 Sb. a činnost organizace 
pro základní školu speciální je vymezena §48 
zákona č. 561/2004 Sb. 
 

Školská rada Zástupci zřizovatele – Věra Landová, Hana 
Kotoučová 
Zástupci rodičů –  Hana Mačková, Simon Podepřel 
Zástupci pedagogů –Markéta Kopalová , Lucie 
Bělská 

 
 
 
1.2 Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Základní škola 35 



Speciální škola 12 

Družina  18 

 
 
 
1.3. Charakteristika školy 
  

Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 886 je základní školou, v níž se 

vzdělávají  žáci s různými druhy postižení. V rámci školy jsou vyučováni především 

žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, žáci s kombinovanými 

vadami, autisté a žáci s vývojovými poruchami učení a chování.  Ve třídách působí 

s pedagogem zpravidla asistent pedagoga. 

Škola patří mezi málotřídní školy rodinného typu. Ve čtyřech třídách se vyučuje vždy 

3 až 5 ročníků společně. Škola je umístěna nedaleko náměstí v půdní nástavbě nad 

zdravotním střediskem. Pro žáky slouží moderně vybavené učebny (počítačová 

učebna, dílna, cvičná kuchyně). K výuce tělesné výchovy je využívána herna školy a 

při příznivém počasí zahrada u městské knihovny s venkovní učebnou, dále 

tělocvična a hřiště u Základní školy Komenského 420. Ve škole se také nachází 

školní knihovna, která je vybavena knihami pro mladší i starší žáky, i pro pedagogy. 

Žáci mají možnost stravování v nedaleké školní jídelně u Základní školy, Mníšek pod 

Brdy, Komenského 420. Součástí školy je i školní družina. 

 
2. Vzdělávací program školy 
 

2.1. Vzdělávací program 
 

ŠKOLA PRO ŽIVOT, školní vzdělávací program pro žáky s lehkým 
mentálním postižením č.j.112/2007 (dobíhající vzdělávací program) 

Ve školním roce vzděláváni 3 žáci.. 

SLUNÍČKO, školní vzdělávací program pro základy vzdělávání pro ZŠ 
speciální č.j. 73/2010 

Ve školním roce vzděláváni 3 žáci. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Ve školním roce vzděláváno 28 žáků. 
 
- počet žáků v základním vzdělávání ke konci školního roku: 34 
- počet žáků ve školní družině (dvě oddělení) k 30.6.2018:    14:                         
 
Žáci základní školy se vzdělávali ve čtyřech třídách podle věku a druhu postižení. Školní 
družina otevřela 2 oddělení. 

 



 
3. Personální údaje 
 
 

3.1. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 30.6.2018 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

doplňující si 
odbornou 
kvalifikaci 

učitel              5 0 0 

vychovatel ŠD 0 2 0 

asistent pedagoga 5 1 0 

I přes intenzivní snahu (Úřad práce, inzeráty, webové stránky) se během roku nepodařilo 
zajistit kvalifikovaného vychovatele školní družiny na zkrácený úvazek. I přes 
nekvalifikovanost vychovatelek, probíhala činnost družiny standardně a bez problémů.  
 

4. Průběh vzdělávání a počty žáků 

 

4.1 Počty žáků školy k 30.6.2018 
 
 

Třída / ročník počet žáků z toho chlapců z toho dívek 

1. 0 0 0 

2. 2 2 0 

3. 2 0 2 

4. 4 4 0 

5. 2 1 1 

6. 10 7 3 

7. 7 7 0 

8. 5 5 0 

9. 2 2 0 

celkem 34 28 6 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  

2 0 

 
 
 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2017/2018 
 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků     2     1     0     1     1    3     0     0 

 

4.4 Žáci přijati k dalšímu vzdělávání  
typ školy počet přijatých žáků 

Střední odborné učiliště 2 

Odborné učiliště 2 



Praktická škola 0 

Jiné 0 

Nepodali přihlášku 0 

 

4.5 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 
1. pololetí 

Ročník prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. 0 0 0 

2. 0 1 0 

3. 2 0 0 

4.  4 1 0 

5. 0 1 0 

6. 3 7 0 

7. 2 4 0 

8. 0 4 0 

9. 0 2 0 

Celkem 11 20 0 

 
2. pololetí 

Ročník prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. 0 0 0 

2. 1 1 0 

3. 2 1 0 

4.  3 1 0 

5. 0 1 1 

6. 0 10 0 

7.             1 6 0 

8. 0 4 0 

9. 0 2 0 

Celkem 7 26 1 

3 žáci hodnocení podle ŠVP Sluníčko – Základní škola speciální. 

 
 
4.6 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 
1. pololetí 

stupeň uspokojivé chování neuspokojivé chování 

I. stupeň 0 0 

II. stupeň 0 0 

celkem 0 0 

 
2. pololetí 

stupeň uspokojivé chování neuspokojivé chování 

I. stupeň 0 0 

II. stupeň 2 0 

celkem 2 0 
. 

 

4.7. Výchovná opatření – pochvaly 
 

stupeň pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 



I. stupeň 0 9 

II. stupeň 8 16 

celkem 8 25 

 

 
4.8. Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 
 

stupeň napomenutí 
třídního učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

I. stupeň 1 1 0 

II. stupeň 1 5 2 

celkem 2 6 2 

 

 
 
 
4.9. Podmínky pro vzdělávání 
 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením a zdravotním znevýhodněním 

ano částečně ne 

uplatňování principu diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při 
stanovování obsahu, forem i metod výuky 

x   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné 
kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební 
pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám  

x   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 
znevýhodnění při hodnocení výsledků 

x   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování 
individuality a potřeby žáka  

x   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací 
nabídky 

x   

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků 
pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

x   

působení asistenta pedagoga v případě potřeby  x   

spolupráce s rodiči     x   

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti 
se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

x   

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním 
znevýhodněním 

ano částečně ne 

individuální nebo skupinovou péči x   

pomoc asistenta pedagoga   x 

menší počet žáků ve třídě  x   

odpovídající metody a formy práce x   

specifické učebnice a materiály x   

pravidelná komunikace a zpětná vazba x   

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - 
etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími 
odborníky 

x   



    

 
 
5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

5.1 Prevence sociálně patologických jevů 
 
Ve škole je vytvořen Minimální preventivní program, jehož cílem je ve spolupráci s rodiči 

formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané 

problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat správná rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, 

bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. 

 
 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Bělská 

Výchovný poradce Krákorová 

Pedagogičtí pracovníci školy Všichni vyučující, asistenti pedagoga, 
vychovatelky školní družiny 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova Zejména VO, Čjl, Řv, Prv, Čas, Čas, P, D, 
Čt, Vv, Pv 

Výchova ke zdravému životnímu stylu Zejména VO, Čjl, Řv, Prv, Čas, Čas, P, Z, 
Čt, Vv, Pv, Tv 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů 

Zejména VO, Čjl, Řv, Prv, P, Čas, Čt, Vv, 
Pv, Tv 

Formy a metody působení na žáky, které se 
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 
chování 

ano 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program ano 

Využití volného času žáků Ve školním roce byl nabídnut kroužek 
sportovní hry a dramatická výchova. .Žáci 
projevili zájem o dramatický kroužek, který 
fungoval 1. pololetí. Po odchodu vedoucí 
kroužku na MD a snížený zájem žáků, 
činnost kroužku ve II. pololetí 
nepokračovala. Žáci využívají před 
vyučováním a v době polední přestávky 
učebnu, kde mohou hrát společenské hry, 
číst si, pracovat s počítačem či relaxovat. V 
odpoledních hodinách je k dispozici program 
školní družiny.. 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 
patologických jevů 

Ano, pravidelně sledováno, v případě 
potřeby realizována opatření. 

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

Ano – pozorování žáků, rozhovory se žáky, 
zákonnými zástupci, spolupracujícími 
organizacemi, nabídka volnočasových aktivit 
a školní družiny, nabídka různých organizací 



(Daveláček) 

Poradenská služba školního metodika 
prevence 

dle plánu a aktuálně dle potřeby podrobnosti 
na webu) 

Poradenská služba výchovného poradce dle plánu a aktuálně dle potřeby 
(podrobnosti na webu) 

Zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení 

seznam ve škole 

Vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami 

ano 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 
distribuci a zneužívání návykových a zdraví 
škodlivých látek v areálu školy a odpovídající 
sankce) 

ano 

Akce školy pro žáky k prevenci sociálně 
patologických jevů 

Viz bod 8 

 

5.2. Počet výskytu sociálně patologických jevů 
Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 
 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 2 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 3 

Šikanování 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

Evaluace v oblasti sociálně patologických jevů byla prováděna  kontinuálně v průběhu 

celého školního roku 2017/2018 zejména formou plnění harmonogramu akcí, neformálních 

rozhovorů, hospitací a neřízeného pozorování. S žáky byly vedeny řízené i neřízené 

rozhovory a bylo sledováno klima tříd a školy. Porušení norem chování je průběžně písemně 

monitorováno, následně je veden pohovor, rozbor situace se žáky. Žák sám navrhuje, jak by 

mohl zlepšit svoje chování. V případě závažnějšího provinění jsou vedeny pohovory se 

zákonnými zástupci, příp. navázána spolupráce s OSPOD. 

Opakovaně byl řešen problém záškoláctví s několika žáky, většinou se jednalo u každého 

z nich o ojedinělý jev. Vždy bylo řešeno pohovorem se žákem, se zákonnými zástupci, 

případně kázeňským opatřením. Žákům byly průběžně prezentovány preventivní programy na 

konkrétní téma s následnou diskuzí.  Spolupráce byla navázána s organizací Sananim, 

Prevcentrum a Ponton. 

 



Silné stránky Opatření pro příští školní rok 

 Činorodé, přátelské klima ve škole. 

 

 Komunikace probíhá horizontálními i 

vertikálními směry (žák – žák, žák – 

učitel a zpět). 

 Vzdělávací a výchovné akce pořádané 

pro žáky. 

 Komunikace s poradenskými 

zařízeními,  střediskem výchovné 

péče , s OSPODEM. 

 Výborná spolupráce s většinou 

zákonných zástupců. 

 

 

 Vytvořena pravidla tříd včetně 

sankčního řádu 

  

 Daří se začleňovat nové žáky. 

 

 Zařazovány sociální hry. 

 Udržet přátelské klima, zapojit nové 

žáky do kolektivu. 

 Pokračovat v otevřené komunikaci 

všemi směry 

. 

 Plán akcí sestavit v minimálně 

obdobném počtu. 

 Udržet komunikaci alespoň na 

stávající úrovni 

 

 S rodiči komunikovat pokud možno 

osobně, telefonicky, písemně, 

pokračovat v účasti rodičů při akcích 

školy  

 Vytvořit srozumitelná pravidla 

v každé třídě během září – zodpovídá 

třídní učitel. 

 Vytvoření důvěry mezi žáky a 

pedagogy.  

 žáci se většinou zapojují, neodmítají 

práci v komunitním kruhu 

Slabé stránky Opatření pro příští školní rok 

 

 Chování žáků s poruchami chování. 

 Ojedinělé výskyty nevhodného 

chování ke spolužákům či dospělým 

(nadávky, provokativní chování, 

v menší míře odmítání práce 

v hodinách.  

 Opakovaný výskyt záškoláctví. 

 

 

 Pokračovat v práci s třídními a 

školním kolektivem, vyhledávat dobré 

zkušenosti v jiných školách. 

 Vytvořit pro všechny žáky bezpečné a 

motivující prostředí. 

 

 

 Pozitivně motivovat žáky k docházce 

a k učení, více žáky zapojit do 

školního a třídního kolektivu, 



vysvětlovat žákům dopady jejich 

chování, úzce spolupracovat se 

zákonnými zástupci, příp. 

OSPODEM. 

Příležitosti Opatření pro další školní rok 

 spolupráce s organizacemi 

zabývajícími se prevencí, 

vyhledat vhodné programy pro 

žáky, canisterapie 

 kulturní rozvoj žáků – divadelní 

představení, kino, společné 

exkurze a výlety 

 spolupráce s jinými školami 

 nabídka účasti v soutěžích 

 spolupráce s rodiči 

 zajištění sponzorů pro realizaci 

pestré nabídky různých školních 

aktivit 

 doladit termíny 

 realizovat preventivní program 

dlouhodobějšího charakteru 

 DVPP v oblasti primární prevence 

 dodržovat pravidla tříd, 

pokračovat v komunitních kruzích 

 pokračovat a iniciovat spolupráci 

s jinými školami 

 motivovat žáky k účasti soutěží 

(např. výtvarných), podporovat 

zájmy žáků  

Hrozby, ohrožení Opatření pro další školní rok 

 nedůslednost kontroly 

 problematické kontakty a 

přátelství žáků mimo školu 

 

 

 výrazný nárůst administrativy pro 

pedagogy a vedení školy 

 důslednost při dodržování 

pravidel 

 zdůrazňovat pravidla společensky 

přijatelného chování a důsledky 

nevhodného chování, konkrétní 

životní příběhy 

 pro další opatření v této oblasti 

není příliš prostoru – snažit se 

pracovat systematicky a plánovitě 

 

Zpracovala: Mgr. Marcela Krákorová a Mgr. Lucie Bělská 

 
 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření 

Témata prevence sociálně patologických jevů jsou průběžně zařazována do výuky a do 
třídnických hodin. Nežádoucí jevy se řeší s žáky, případně s jejich zákonnými zástupci. 
V některých případech je kontaktován OSPOD. Probíhá i účast pedagogů na případových 



konferencích. Pedagogové důsledně trvají na podporování žádoucích jevů, slušném 
chování, dodržování školního řádu, vedou žáky ke spolupráci a k vzájemnému 
respektování. K dodržování pravidel pomáhá i prostředí školy (menší prostory) a důsledně 
dodržovaný dohled nad žáky o přestávkách.  
 

 

 
 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
6.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017 
 
Jméno 
pracovníka 

Datum 
školení 

Název školení Pořadatel 

 
M. Krákorová 21.9.2017 Konference Školství 2018 UZS ČR 

 

M. Krákorová 25.9.2017 Vnitřní předpisy škol a 
školských zařízení 

Mgr. Jitka Blechová-
Vzdělávací agentura 
Praha 
 

Z. Nohejl 10.10.2017 Jak porozumět autismu. 
Myšlení a chování lidí 
s autismem 
 

Nautis Praha 

M. Kopalová 16.10. Netradiční a zážitkové hry v 
TV 

Mgr. Jan Sauer, 
Boskovice 
 

D. Havlíková 2.11.2017 Asistent pedagoga ve škole Pasparta Praha 
 

M. Krákorová 31.1.2018 GDPR Městský úřad M.p.B. 
 

Z. Nohejl 26.4.2018 Abeceda práce s čítankou Tvořivá škola Brno 
 

M. Krákorová 14.5.2018 Konference-Vaše škola pod 
palbou inkluze a GDPR 
 

Forum Praha 

    

 
 
6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd  

b) Studium pro asistenta pedagoga Věra Bělská 

c) Studium pro ředitele škol  

d) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Lucie Bělská – UK Praha – Výchova ke zdraví 

 

6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 



a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

 

b) Studium pro výchovné poradce  

c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

 

d) Specializovaná činnost – tvorba a 
následná koordinace školních 
vzdělávacích programů 

 

e) Specializovaná činnost – metodik 
prevence sociálně patologických jevů 

 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti environmentální výchovy 

 

g) Specializovaná činnost v oblasti 
prostorové orientace zrakově postižených 

 

e) moderní trendy v řízení škol  

 
 
 

6.4 Samostudium 
 
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 
nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona). 
  
 

 
 
7. Zájmové vzdělávání: školní družina  
 
7.1. Školní družina - žáci navštěvující školní družinu u ZŠ- stav k 30.10.2017 
Oddělení Počet žáků – 

pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

1 14 0 2 

celkem 14 0 2(přepočteno na 0,7 
úvazku) 

 
Činnost školní družiny vychází ze ŠVP družiny a ročního plánu. Pravidelná činnost je 
zaměřena na sounáležitost žáků s přírodou, velká část programu je věnována pohybovým 
aktivitám a tvořivým činnostem. žáci jsou vedeni ke vzájemnému respektu, pomoci a 
spolupráci, k úctě k rodině a tradicím.  
 
7.2. Materiálně technické vybavení 
 

Prostory školní družiny, školního klubu Školní družina se provozuje v prostorách 
I.třídy, využívá také prostor herny, cvičné 
kuchyńky, venkovní učebny.a zahrady u 
Městské knihovny. 

Vybavení školní družiny, školního klubu Vybavení je postupně pořizováno. 
Doplňováno je o společenské a didaktické 
hry, sportovní náčiní, relaxační pomůcky.  



Hodnocení činnosti Průběžně byly plněny tematické plány a 
plánované akce. Žáci pravidelně pracovali 
na výzdobě školy, zúčastnili se také přípravy 
výrobků na zdobení vánočního stromu, 
Knoflíkového trhu, Vánoční besídky a 
Zahradní slavnosti apod. Vychovatelky ŠD 
pravidelně připravují pro žáky sportovní hry. 
Činnost družiny byla také zaměřena na 
tradiční svátky a zvyky a spojení člověka s 
přírodou. 
 

 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření 

 
Prostory jsou vyhovující, vybavení je postupně dokupováno z prostředků zřizovatele školy. 
Hojně byla také na odpolední sportovní a relaxační činnosti využívána venkovní učebna a 
zahrada. Pravidelně byly zařazovány vycházky do přírody. 

  

 
8. Akce školy (výjezdy, kulturní a sportovní akce, 
vystoupení, soutěže) 
 

8.1. Akce školy 
 
Typ akce (název) Počet zúčast.tříd datum 

Divadlo Příbram – Ať žijí duchové 2 18.9.2017 

Čechova stodola-Buková u Příbrami-
Staré pověsti české 

4 19.9.2017 

Divadlo Dobříš 3 11.10.2017 

Černé divadlo Praha 2 18.10.2017 

Ivo Vrba-interaktivní hudební 
vystoupení 

4 31.10.2017 

PS Příbram-plavecký výcvik 1 20.11., 27.11.,  

Sférické kino-Astronaut 4 21.11.2017 

Divadlo Pod čepicí-Hopem skokem za 
Ezopem 

4+ZŠ Dobříš 30.11.2017 

Hornické muzeum Příbram, výstava 
betlémů 

4 15.12.2017 

Vánoční besídka 4 19.12.2017 

Čechova stodola Buková u Příbrami – 
Masopustní zvyky 

4 23.1.2018 

Projektový den 1. Pomoc 4 31.1.2018 

Divadlo Příbram Čertův švagr 4 26.3.2018 

Cirkus Jung 3 5.4.2018 

Projektový den EVVO – Minulost a 
současnost obce 

4 12.4.2018 

Techmánia Plzeň 4 18.4.2018 

Den Země-úklid okolí školy 4 27.4.2018 

Pražský hrad-100. Výročí ČR 4 11.5.2018 

Škola na farmě 4 17.5.2018 

Kino Příbram-Planeta Česko 4 23.5.2018 

SSPŠ Smíchov Praha exkurze VT 4 30.5.2018 



Sportovní den u příležitosti Dne dětí 4 1.6.2018 

Sklárna Nižbor, město Beroun 4 6.6.2018 

Zahradní slavnost 4 19.6.2018 

Skalka-turistická vycházka 4 26.6.2018 

 
  

 
9. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty  
9.1 Program environmentálního vzdělávání 
 

Vzdělávání komentář 

Školní metodik environmetálního 
vzdělávání 

Z. Nohejl 

Pedagogičtí pracovníci školy Všichni vyučující 

Školní vzdělávací program  

Problematika environmetálního 
vzdělávání je zapracována v jednotlivých 
předmětech ŠVP 

Je zpracována v plánu en. výchovy a v 
tematických plánech 

Samostatný předmět environmetálního 
vzdělávání 

ne 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, 
udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem 
při naplňování klíčových kompetencí 

Zejména v předmětech prvouka, člověk 
a svět, přírodověda, přírodopis, 
vlastivěda, člověk a zdraví a zeměpis 

Vzdělávání a výchova ve školní družině 
je také zaměřena na environmetální 
vzdělávání 

ano 

Organizace environmetálního 
vzdělávání 

 

Škola má zpracovaný program 
environmetálního vzdělávání 

ano 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, 
podnikovou sférou, ostatními subjekty 

ano 

Organizování celoškolních aktivit 
zaměřených na environmetální 
vzdělávání 

Celoškolní a třídní projekty např. 
turistická vycházka do zimního lesa 
spojená s krmením zvířat, Den Země – 
úklid školní zahrady, ekologicky 
zaměřený výlet na Skalku,  
Projektové dny – 1. Pomoc, zásady 
bezpečnosti, Minulost a současnost 
obce, úklid okolí školy na Den Země, 
pomoc při úklidu zahrady MŠ 5. Května, 
návštěva farmy v Uhříněvsi, kino 
Planeta Česko. 

Spolupráce školy s dalšími základními 
školami a institucemi 

ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy, 
MŠ 9.května,  ZŠ Dobříš Lidická ul. 
Městský úřad v Mníšku pod Brdy, 
Městská knihovna v Mníšku pod Brdy,  

Využívání středisek a center ekologické 
výchovy 

ne 

Kontakty školy s nevládními 
organizacemi, zaměřenými na 
ekologickou výchovu 

ano 



Vybavení školy učebními pomůckami pro 
environmentální vzdělávání 

ano 

Ekologizace provozu školy (šetření 
energií, třídění odpadů) 

ano 

  

 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření 

Vyučující zařazují průběžně prvky ekologické výchovy do vyučovacích předmětů. Žáci se 
učí šetřit suroviny, třídit odpad, uvědomovat si, že zdroje na Zemi nejsou nevyčerpatelné a 
že je potřeba respektovat zákony na ochranu přírody. 

  
  

10. Prevence rizik a školní úrazy 
 

10.1 Počet úrazů žáků 
 

Počet záznamů v knize úrazů 2 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 1 

 
 

10.2. Prevence rizik 
 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

Preventivně opakované poučení žáků a zaměstnanců školy, preventivní programy pro žáky, 
školení o bezpečnosti práce pro zaměstnance školy. 

 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření 

Pedagogové a žáci dodržují BOZP pravidla při své práci. Ve škole je průběžně prováděna 
kontrola stavu budovy a tříd. Škola spolupracuje s bezpečnostním technikem na přijatých 
opatřeních. Pedagogové jsou pravidelně proškolování v oblasti BOZP a PO. 

  

 
11. Spolupráce školy s rodiči, odbornými pracovišti 
11.1 Formy spolupráce 
 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada Schvaluje a projednává potřebné 
dokumenty. 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 2x ročně, konzultace po předchozí dohodě 
průběžně během školního roku 

Školní akce pro rodiče Oznamovány písemně zápisem v žákovské 
knížce, na nástěnce školy a na webu školy. 
Rodiče se školou spolupracovali při 
projektových dnech, při vystoupeních žáků, 
při výrobě výrobků na Knoflíkový trh. 

SPC, PPP, SVP, OSPOD škola intenzivně spolupracuje s SPC a PPP 
v rámci vytváření IVP žáků a konzultuje 
průběh vzdělávání žáků. Součinnost dle 
potřeby probíhá i se SVP a s OSPODEM. 

Odborová organizace není 

Střední školy, učiliště Spolupráce probíhá formou nabídky dne 
otevřených dveří,  konzultacemi při výběru 



dalšího studia žáků.  

Spolupráce s jinými školami a školskými 
zařízeními. 

ZŠ Komenského 420 –využívání tělocvičny a 
atletického hřiště, partnerství v projektech „ 
Vybavení odborných učeben“ výzva č. 47 
IROP a  „Družina plná zájmů“ výzva č. 57 
IROP,  
ZŠ praktická Dobříš – společná návštěva 
divadelního představení, návštěva 
dopravního hřiště 
MŠ 9. května Mníšek pod Brdy – úklid  
zahrady.MŠ 
Školní jídelna Komenského 420 – stravování 
žáků školy 
Život dětem, o.p.s, Daveláček 

 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření: 

 
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Ve velké míře se účastní projektových dnů, 
exkurzí, turistických vycházek apod. Intenzivní spolupráce probíhá také na úrovni 
poradenství v oblasti vzdělávání a chování žáků a dalšího vzdělávání žáků po ukončení 
povinné školní docházky.  

  

 

 
12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 
 
Inspekční činnost v tomto školním roce neproběhla. 
 

13. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
13. 1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 
 

Prostředí, prostory a vybavení školy Komentář 

budovy, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň 

Učebny vybaveny výškově stavitelným 
nábytkem, moderní vybavení, nábytek je 
průběžně doplňován a obměňován. 
Výzdoba je tvořena převážně pracemi 
žáků. 

odborné pracovny, knihovny, studovny, 
multimediální učebny 

dílna, PC učebna společně s cvičnou 
kuchyní, knihovna, herna, venkovní 
učebna jsou využívány při výuce i 
v rámci činnosti ŠD, průběžně je 
vybavení obnovováno 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště venkovní učebna a zahrada jsou v hojné 
míře využívány za příznivého počasí 

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací studia, 
akustické a případné další fyzikální vlastnosti 
prostorů používaných pro výuku 

0 

vybavení učebními pomůckami, stavebnicemi, 
hudebními nástroji, sportovním nářadím apod. 

odpovídá standardu, každým rokem se 
fond obnovuje 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty učebnicový fond je průběžně 



aktualizován. 

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Průběžně obnovováno a doplňováno. 

 

 

13.2 ICT pracovní stanice – počet 
 

Počet skutečnost plán 

Počet žáků  34  

Počet pedagogických pracovníků 10  

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 9 0 

Pracovní stanice umístěné ve třídách 3 0 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

5 0 

Tablety pro žáky 8                                   0 

Tablety pro pedagogy 8 0 

Počet pracovních stanic celkem 33 0 

 
 
 
13.3 Prezentační a grafická technika 
 
Technika skutečnost plán 

Druh   

Datový projektor 3  

Dotyková tabule 2  

Tiskárny  3  

Kopírovací stroj 1  

   

 
 
13.4 Hospodaření školy  
 

rozpočet v roce 2017 Příspěvek Město 
Mníšek pod Brdy  
 
416.000,- 

Hospodářský zisk 2017 
ve výši 12..512,74 
rozdělen do rezervního 
fondu ve výši 6.512,74 
a do fondu odměn ve 
výši 6.000,- Kč 

Rozpočet 2018 Příspěvek Město 
Mníšek pod Brdy 
424.000,- 

 

   

Sponzorský dar 101.000,- Kč Ze sponzorského daru 
jsou převážně 
financovány didaktické 
a speciální pomůcky  
pro žáky,  doprava a 
vstupy na školní akce. 

 
 



13.5. Zapojení do projektů ve školním roce 2017/2018 
 
Zapojení do projektů a grantů je i nadále jednou z priorit školy. Ze získaných 
prostředků lze hradit různé pomůcky pro žáky, vybavení školy, další vzdělávání 
pedagogů a další aktivity. Z dotačních titulů Ovoce a Mléko do škol je pečováno o 
zdraví žáků a jsou tak vedeni ke zdravému způsobu života. 
 

název projektu využití projektu 

Výzva č.66 IROP- Vybavení 
odborných učeben 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v rámci 
projektu se Základní školou, Komenského 420, 
Mníšek pod Brdy- rozšíření dovedností počítačové 
gramotnosti 

MAP II Vzdělávání pedagogů, setkávání ředitelů 

„Ovoce do škol“ žáci dostávají každý týden ovoce nebo zeleninu 
zdarma 

 
„Školní mléko“ 

 
Všichni žáci dostávají 1x týdne mléko zdarma 

„Aktivní škola“ do projektu jsou zapojeni žáci, učitelé i rodiče – 
všichni mají přístup na webové stránky projektu, kde 
mohou využívat různé výchovné a vzdělávací 
materiály 

 

 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření: 

 
Vybavení školy je průběžné doplňováno a obměňováno podle potřeb a možností rozpočtu. 
Škola vyhledává další možnosti zapojení do projektů, a tím navýšení prostředků pro školu. 
Dále je vyvíjena snaha o podporu školy formou sponzorských darů, kdy tyto slouží 
převážně na nákup didaktických a speciálních pomůcek pro žáky a na financování dopravy 
a vstupů pro žáky na různé kulturní akce, exkurze apod. Zážitkové učení a prožitek je pro 
žáky se speciálně vzdělávacími potřebami velmi přínosný. 

 

 

Příloha: 

Příloha č. 1 -  Fotodokumentace z činností v průběhu roku 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                           ………………………….. 

Mgr.Marcela Krákorová                                                   razítko školy 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

      
Požární poplach-spolupráce s mníšeckými hasiči      Den dětí – sportovní dopoledne 



         
   100.výročí ČR- návštěva Pražského hradu                  Exkurze ve SSPŠ Smíchov 
 
 

 

 
Návštěva cirkusu Jung 



 

      
 
Interaktivní hudební vystoupení                                    Projektový den 1. pomoc 
 
 
 
 
 

    
 
Vánoční divadelní představení  „Ať žijí duchové“ 



   
 
Úklid listí v MŠ 9. května                                                    
 
 
 

   
 
Návštěva farmy  


