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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 

ID e4bmpw4 

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 

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

nástavbě nad zdravotním střediskem. Pro žáky slouží moderně vybavené třídy, 

k dispozici je počítačová učebna, dílna a cvičná kuchyně. K výuce tělesné výchovy je 

využívána herna školy, tělocvična a hřiště při Základní škole Komenského 420. Při 

příznivém počasí probíhá řada školních činností na blízké zahradě s venkovní 

učebnou u městské knihovny. Ve škole se také nachází školní knihovna. Žáci mají 

možnost stravování v nedaleké školní jídelně 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.74/2010 (dobíhající vzdělávací program) 

Ve školním roce vzděláváni 2 žáci. 

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

Ve školním roce vzděláváno 5 žáků. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Ve školním roce vzděláváno 22 žáků. 
 
- počet žáků v základním vzdělávání k 30. 6. 2019: 29 
- počet žáků ve školní družině k 30. 6. 2019: 14                            
 



Žáci základní školy se vzdělávali ve čtyřech třídách podle druhu postižení a věku. Školní 
družina otevřela 2 oddělení. 

 

3. Personální údaje 
 
 

3.1. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 30.6.2019 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

doplňující si 
odbornou 
kvalifikaci 

učitel              5 0,2728 0 

vychovatel ŠD 0 2 0 

asistent pedagoga 4 1 0 

Všechny asistentky pedagoga absolvovaly vzdělávací program pro asistenty pedagoga nebo 
CŽV na VŠ se zaměřením na pedagogiku, jedna asistentka nemá minimálně požadované 
maturitní vzdělání. I přes snahu (inzeráty, webové stránky) se během roku nepodařilo zajistit 
kvalifikovaného vychovatele školní družiny na zkrácený úvazek. 
 

4. Průběh vzdělávání a počty žáků 
 
ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

V měsíci září byla tradičně činnost zaměřena na zpracování IVP, konzultace s pedagogy, 

schůzky s rodiči, kde byl IVP projednán, konzultace s SPC a PPP dle potřeby. Dále probíhaly 

konzultace mezi pedagogy pod vedením VP ohledně nových Doporučení pro žáky, které 

přišly během prázdnin, ale i dosud platných. K 30. 9. 2018 bylo ke školní docházce přijato 30 

žáků, z čehož  27 žákům byl doporučen IVP. Nastavený IVP  je v průběhu roku monitorován, 

konzultován s pedagogy a poradenskými zařízeními.  2x ročně vyučující ve svých předmětech 

vyhodnotí IVP písemně a toto vyhodnocení je zasláno do poradenského zařízení a 

projednáno s rodiči.  

VP průběžně během celého roku kontroloval platnost Doporučení k vřazení, informoval o 

blížícím se konci platnosti zákonné zástupce a konzultoval navrhovaná podpůrná opatření  

s SPC a PPP. Připravoval také návštěvy jednotlivých pracovníků poradenských zařízení ve 

škole. Dále s vedením školy a po konzultaci s pedagogy realizoval personální i věcná 

doporučená podpůrná opatření. 

K zápisu do 1. ročníku se dostavili čtyři žáci, z čehož tři doložili platná Doporučení pro vřazení 

do typu naší školy, která jsou nezbytná pro přijetí. Jeden žák nebyl tedy přijat. 

Během celého školního roku probíhala intenzivní spolupráce se školním metodikem 

prevence a ostatními pedagogy, jak na plánu a realizaci preventivních akcí, monitoringu 

rizikových jevů, vedení preventivních a výchovných pohovorů s žáky, jednání s rodiči a 

organizacemi (PPP, SPC, OSPOD, PČR apod.) V průběhu měsíců října až února vedl VP ve 

spolupráci s třídními učiteli pohovory s vycházejícími žáky ohledně jejich dalšího studia a 

následného uplatnění. Jednání o tomto byla také vedena se zákonnými zástupci. Škola také 



pomohla žákům vyplnit přihlášky na střední školy. Základní vzdělání ukončili dva žáci.  Jeden 

z žáků byl přijat na Střední školu obchodní – obor prodavač specialista, druhý na Střední 

odborné učiliště Hluboš – obor opravář zemědělských strojů.   

Během roku bylo žákům uděleno 36 pochval, z toho 11 pochval ředitele školy a uloženo 5 

kázeňských opatření, z toho 2 důtky ředitele školy. Nejčastěji bylo kázeňsky řešeno 

opakované nevhodné chování žáků k pedagogům a spolužákům a záškoláctví.  Snížený 

stupeň z chování obdrželi čtyři žáci II. stupně, z čehož jeden v I. pololetí a tři ve druhém 

pololetí. S žáky jsou neprodleně kázeňské přestupky projednány, je učiněn zápis, kde je 

situace s žáky rozebrána a jsou vedeni k nápravě svého chování. Při závažnějším nebo 

opakujícím se problému jsou do školy zváni zákonní zástupci a situace je řešena i s nimi, 

v odůvodněných případech se zástupci OSPOD. Se zástupci OSPOD je ze strany školy 

součinnost i v případě pravidelně požadovaných zpráv u některých žáků, kdy tyto jsou 

vypracovány ve spolupráci VP a třídní učitel. 

V I. pololetí školního roku prospělo s vyznamenáním 7 žáků, 22 žáků prospělo.  Na konci 

školního roku prospělo s vyznamenáním 9 žáků, 18 žáků prospělo a dva žáci neprospěli, 

z čehož jeden žák úspěšně složil opravnou zkoušku a postoupil do dalšího ročníku, další žák 

se k opravné zkoušce nedostavil a opakuje ročník. Termín opravných zkoušek byl stanoven 

na poslední týden v srpnu.  

Během celého školního roku je průběžně plněn plán akcí, který je aktualizován dle potřeb 

žáků a nabídek organizací. Filosofie školy je zaměřena na pozitivní prožitek a zdravý životní 

styl, které vedou k lepšímu zvládání praktického života žáků, jejich výchovných problémů a 

často i složitých životních situací.  

Vzhledem k velikosti, organizaci a uspořádání školy jsou mezi všemi pedagogy vedeny časté, 

v podstatě každodenní, konzultace a předávání zkušeností ohledně vzdělávání a chování 

žáků, metod práce, výběru didaktických a speciálních pomůcek apod. I vzhledem k této 

skutečnosti se daří úspěšně zamezovat větším a častějším výchovným problémům. 

VP poradce měl pevně stanoveny úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek a po předchozí domluvě. 

Většina konzultací probíhala se žáky dle potřeby a se zákonnými zástupci po předchozí 

domluvě.  

Vypracovala: M. Krákorová  

 

4.1 Počty žáků školy k 30.6.2019 
 
 

Třída / ročník počet žáků z toho chlapců z toho dívek 

1. 1 1 0 

2. 0 0 0 

3. 2 2 0 

4. 2 0 2 



5. 5 4 1 

6. 1 1 0 

7. 9 5 4 

8. 6 6 0 

9. 3 3 0 

celkem 29 22 7 

Jeden žák devátého ročníku se vzdělává v oboru základní školy speciální, pokračuje v 10. 
ročníku. 

 
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 
 

počet dětí přijatých do prvních 
tříd 

počet odkladů pro  školní 
rok  

Počet nepřijatých 

3 0 1 

 
 
 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2018/2019 
 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků     0     0     0     0     0    0     0     0 

 

4.4 Žáci přijati k dalšímu vzdělávání  
typ školy počet přijatých žáků 

Střední odborné učiliště 2 

Odborné učiliště 0 

Praktická škola 0 

Jiné 0 

Nepodali přihlášku 0 

 

4.5 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 
1. pololetí 

 prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. stupeň 6 3 0 

2. stupeň 1 19 0 

Celkem 7 22 0 

 
2. pololetí 

 prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. stupeň 5 4 0 

2. stupeň 4 14 2 

Celkem 9 18 2 

4 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 1 0 

celkem 1 0 

 
2. pololetí 

stupeň uspokojivé chování neuspokojivé chování 

I. stupeň 0 0 

II. stupeň 2 1 

celkem 2 1 
. 

 

4.7. Výchovná opatření – pochvaly 
 

stupeň pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

I. stupeň 5 9 

II. stupeň 6 16 

celkem 11 25 

 

 
4.8. Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 
 

stupeň napomenutí 
třídního učitele 

důtka třídního 
učitele 

důtka ředitele 
školy 

I. stupeň 1 2 0 

II. stupeň 0 0 2 

celkem 1 2 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 

x   



potřebami 

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   

 
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, 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. Žáci neprojevili zájem, 
většinou z důvodu dojíždění.  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 monitorováno, v případě 
potřeby realizována opatření, intenzivní 
spolupráce se zákonnými zástupci. 

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí 

ano – pozorování žáků, rozhovory se žáky, 
zákonnými zástupci, spolupracujícími 
organizacemi, nabídka volnočasových aktivit 
ve škole a v dalších organizacích ve městě. 
Nabídka činností  školní družiny.  

Poradenská služba školního metodika 
prevence 

dle plánu a aktuálně dle potřeby  

Poradenská služba výchovného poradce dle plánu a aktuálně dle potřeby 

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 2 
Alkohol 0 
Kouření 0 
Kriminalita a delikvence 1 
Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 
Patologické hráčství (gambling) 0 
Záškoláctví 2 
Šikanování 0 
Vandalismus 0 
Násilné chování 0 
Xenofobie 0 
Rasismus 0 

 

Evaluace sociálně patologických jevů probíhala převážně v oblasti preventivních akcí, 

třídnických hodin, neformálních rozhovorů, prostřednictvím anonymních dotazníků (např. 

dotazník na výskyt kouření u žáků, klima třídy) a pozorováním.  

S žáky byly vedeny preventivní a výchovné rozhovory. Probíranými tématy byly aktuální 

výchovné problémy žáka, motivace ke zlepšení chování – jakým způsobem lze předcházet 

problémovým situacím, problémy v rodině ve vztahu ke škole, jakým způsobem zvládat 

emoční vypětí a neklid atd.  



Dále byla monitorována oblast vztahů žáků ve škole i mimo školu (vrstevnické skupiny), 

které směřovalo k vyhodnocování klima ve škole. V průběhu školního roku žáci absolvovali 

sebehodnotící dotazníky zaměřené na vyučovací předměty a chování.  

Ve školním roce 2018/2019 bylo realizováno několik preventivních akcí. Na počátku září 

proběhl, u příležitostí 100. výročí založení republiky, výlet na zámek Lány, kde jsme se 

zaměřili na oblast vlastenectví, občanství a dějin České republiky. V měsíci září jsme se 

zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů pod vedením Besipu (vyhlašuje Ministerstvo 

dopravy) , téma dopravní výchovy bylo zapracováno během školního roku do řady předmětů, 

jako člověk a svět, výchova k občanství apod. 

 V měsíci prosinci byl realizován metodikem prevence Mgr. Lucií Bělskou program 

Kočičí zahrada (Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování). 

Program byl realizován u vybraných oblastí, která byla zaměřena na téma: strach, odvaha, 

rozdílné prožívání strachu; odvaha na nesprávném místě a v nevhodnou dobu může být 

nebezpečná, druhá část byla věnována tématu: kulturní odlišnost, tradice, předsudky, 

tolerance, zvědavost.  

V měsíci únoru proběhl pro žáky projektový den na téma poskytování první pomoci. Po 

společné teoretické části, formou prezentace, se konaly praktické ukázky pro žáky prvního i 

druhého stupně, následně si žáci pod vedením třídního učitele osvojovali praktické dovednosti 

z poskytování první pomoci.  

V návaznosti na tento projektový den byl v měsíci březnu realizován projekt Zdravé 

zoubky, který vedla Mgr. Markéta Kopalová. Tento projekt byl zaměřen na prevenci zubního 

kazu a zdravé zuby pro žáky prvního stupně. 

V měsíci červnu byl realizován program od společnosti AcetČR, z.s. – Plavba po on-line 

moři pro oblast bezpečnosti na internetu a na sociálních sítích pro žáky prvního stupně. 

V měsíci červnu byla realizována přednáška bývalého profesionálního vojáka 

v souvislosti s POKOS (Příprava občana k obraně státu). 

V případě porušení norem chování nebo porušení školního řádu, byly jednotlivé události 

prošetřeny, byl proveden rozbor situace se žáky a dále probíhaly výchovné rozhovory, 

případně situace byla řešena v souladu se Školním řádem. Tyto rozhovory probíhaly 

prostřednictvím třídních učitelů, metodika prevence, výchovného poradce a ředitelky školy.  

Žáci jsou vedeni ke zhodnocení situace, k navržení případných opatření nebo jakou 

formou lze (z pohledu žáka) daným situacím předcházet, případně jak jim pomoci. 

Průběžně monitorujeme situaci ve škole, jako výchovné obtíže žáků, výskyt rizikových 

jevů, klima školní třídy a klima školy. Během roku se zapojujeme do činností a akcí 



pořádaných městem Mníšek pod Brdy (zdobení vánočního stromečku, Knoflíkový trh aj.). 

V oblasti sociálně patologických jevů se zaměřujeme na primární prevenci (návykové látky, 

energetické nápoje, šikana, elektronické cigarety). Preventivní akce jsou realizovány vždy ve 

spolupráci metodik prevence,  výchovný poradce a třídní učitel.    

V ostatních případech, kdy se nejedná o primární prevenci, řešíme jednotlivé situace 

individuálně. V těchto situacích zohledňujeme psychický, mentální a zdravotní stav žáků, 

dosavadní výchovné problémy, situaci v rodině, případně medikaci a její vliv na výchovné 

problémy. 

 

Některé preventivní a projektové dny za školní rok 2018/2019: 

12.10. 2018 – projektový den EVVO – „V sedle kola do budoucnosti“ 

31.10.2018 – Oslavy 100.výročí založení republiky – práce s knihami a tiskem. 

28.11.2018 – hudební vystoupení p. Vrby 

4.12.2018 – Česká mše vánoční – kostel sv.Judy 

14.12.2018 – školení žáků – POKOS – příprava k obraně států, o evropských a mezinárodních 

organizacích, které zajišťují mezinárodní mír.  

15.2.2019 – tematická přednáška na téma Ovce a zpracovávání produktů z ovčí vlny 

17.4.2019 – projektový den Velikonoce 

30.4.2019 – projektový den Den Země – povídání o přírodě, úklid v okolí školy a na Skalce. 

13.5.2019  - přednáška o náhradní rodinné péči  – MěÚ Černošice  

3.6.2019 – muzikál Praha – „O líné babičce“ 

6.6.2019 – PVA EXPO – Veletrh vědy a techniky 

Zpracovala: Lucie Bělská a Marcela Krákorová 
 

 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
6.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 
 
počet 
zaměstnanců 

Datum 
školení 

Název školení Pořadatel 

 
1 16.10.2018 AAK konference SPC Jivenská Praha 

4 

1 17.10.2018 Financování regionálního 
školství 

Seminaria Praha 

1 25.10.2018 Kurz 1. pomoci MŠ Nová, Mníšek 

3 25.10.2018 Formativní hodnocení MAP Dobříš 

1 30.10.2018 Povinná dokumentace ve Seminaria Praha 



školách 

1 2.11.2018 Agresivní žák ve třídě VA Jitka Blechová, 
Praha 

1 3.11. a 
10.11.2018 

Didaktika AJ tvořivě ve 3.-
5.ročníku ZŠ 

Tvořivá škola Brno 

1 13.11.2018 Hodnocení není jen 
klasifikace 

Dita Olchavová Praha 
5 

1 15.11.2018 Konference školství UZS Praha 

1 28.11.2018 Asistenti kavárna KAP Praha 5 
1 26.3.2019 Motivace a rozvoj 

zaměstnanců 
Ped. Fakulta UK 
Spálená, Praha 

1 2.4.2019 Matematika pro život – 
základní školy 

NIDVPraha 

1 24.4.2019 MPP – bezpečně v 
kyberprostoru 

NIDV Praha 

1 22.5.2019 Leadership jako proces 
vedení lidí 

NIDV Praha 

1 5.6.2019 Ma a VV NIDV Praha 
1 6.6.2019 ADHD – výchovné 

působení 
Vzdělávací centrum 
pro veřejnou správu 
ČR, Praha 8 

1 20.6.2019 Webinář Bakaláři  

 
Každý rok probíhají také pravidelná školení všech zaměstnanců v oblasti PO a BOZP. 
 

6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd  

b) Studium pro asistenta pedagoga 1 

c) Studium pro ředitele škol  

d) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
1 – Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň 
ZŠ a SŠ 

 

6.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

0 

b) Studium pro výchovné poradce 0 

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

0 

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

0 

e) Specializovaná činnost – metodik 
prevence sociálně patologických jevů 

0 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti environmentální výchovy 

0 

g) Specializovaná činnost v oblasti 0 



prostorové orientace zrakově postižených 

e) moderní trendy v řízení škol 0 

 
 
 

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). Studijní volno bylo čerpáno 
převážně o prázdninách. Pedagogové získávali nové znalosti z odborných publikací a 
z webových stránek.  
 
 
 

7. Zájmové vzdělávání: školní družina  
 
7.1. Školní družina - žáci navštěvující školní družinu u ZŠ- stav k 30.10.2018 
Oddělení Počet žáků – 

pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

1 9 0 1 

2 6 0 1 

    

celkem 15 0  (přepočteno na 0,8 
úvazku) 

 
Činnost školní družiny vychází ze ŠVP družiny a ročního plánu. Pravidelná činnost je 
zaměřena na sounáležitost žáků s přírodou, žáci jsou vedeni ke vzájemnému respektu, 
pomoci a spolupráci, k úctě k rodině a tradicím. Ve školní družině působil i asistent 
pedagoga. 

 
7.2. Materiálně technické vybavení 
 

Prostory školní družiny, školního klubu Školní družina se provozuje v prostorách I. 
třídy, využívá také prostor herny, cvičné 
kuchyňky, 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. Pravidelně jsou do činností školní 
družiny zařazovány prvky etické výchovy. 
V letošním roce se ŠD zapojila do akce 



UNESCO – výroba panenek pro děti 
v rozvojových zemích. 

 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření 

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

  

 
8. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
 

8.1. Akce školy 
 
Typ akce (název) datum 

Návštěva zámku v Lánech 6.9.2018 

Soutěž mladých cyklistů BESIP 19.9.2018 

Projektový den: Jablkový den 21.9.2018 

Projektový den: V sedle kola do budoucnosti 12.10.2018 

Česká mše vánoční 4.12.2018 

MS ve florbale 5.12.2018 

Zdobení vánočního stromku 7. 12  2018 

Knoflíkový trh 8. 12. 2018 

Preventivní program Kočičí zahrada 12.12.2018 

Vánoční vystoupení pro rodiče 18. 12. 2018 

Ukázková hodina TV 8.2.2019 

Zpracování ovčí vlny 15.2.2019 

Projektový den: 1. pomoc 22.2.2019 

Projektový den: Za čistou přírodou 13.3.2019 

Zdravé zoubky 15.3.2019 

Hradišťan – kostel sv. Judy Praha 21.3.2019 

Divadlo Dobříš 9.4.2019 

Projektový den: Včely 5.4.2019 

Projektový den: Můj nádherný, krásný lese! 30.4.2019 

Muzeum Nový Knín, Chotilsko 16.5.2019 

Divadlo Praha – O líné babičce 3.6.2019 

Preventivní program – piráti útočí 4.6.2019 

Veletrh vědy Praha 6.6.2019 

Návštěva provozu místní pekárny 12.6.2019 

Zahradní slavnost-setkání s rodiči a přáteli školy 18. 6. 2019 

Návštěva výstavy Kostičky Příbram 20. 6. 2019 

Beseda s veteránem a ukázky golfu 24.6.2019 

 
 
8.2. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 
 

Název akce Výsledek, umístění 

Výtvarná soutěž Požární ochrana 
očima dětí a mládeže 

1., 2. a 3 místo v kategorii K1 
1.,2. a 3. Místo v kategorii K2 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 6. místo v obou kategoriích 

 
  



 
9. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty  
 

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 člověk a svět, 
přírodověda, přírodopis, vlastivěda, 
člověk a zdraví, zeměpis a věcné učení 

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 

Školní aktivity probíhají převážně 
formou projektových dnů. Ve školním 
roce 2018/19 byly realizovány tyto: 
Jablkový den – září 
V sedle kola do budoucnosti – říjen 
Za čistou přírodou – březen 
Včely – duben 
Můj nádherný, krásný lese – duben 
Kromě tematických projektů jsou 
pravidelně realizovány vycházky do 
okolní přírody a programy ve škole, 
např. zpracování ovčí vlny. 
 

Spolupráce školy s dalšími základními 
školami a institucemi 

MŠ 9.května,  Městská knihovna 
v Mníšku pod Brdy, Sběrný dvůr 
v Mníšku pod Brdy 

Využívání středisek a center ekologické 
výchovy 

ne 

Vybavení školy učebními pomůckami pro 
environmentální vzdělávání 

ano 

Ekologizace provozu školy (šetření 
energií, třídění odpadů) 

ano 

 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření 

Vyučující zařazují prvky ekologické výchovy do vyučovacích předmětů. Žáci se učí šetřit 
suroviny, třídit odpad, uvědomovat si, že zdroje na Zemi nejsou nevyčerpatelné. 

  



 10. Spolupráce školy s rodiči, odbornými pracovišti 
 

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 a při vystoupeních žáků. 

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, školní jídelny,  partnerství 
v projektech „ Vybavení odborných učeben“ 
výzva č. 66 IROP  
ZŠ praktická Dobříš –konzultace, srovnávací 
testy žáků 
MŠ 9. května Mníšek pod Brdy – úklid  
zahrady.MŠ 
MŠ Nová Mníšek pod Brdy – školení 1. 
Pomoc 
 

Spolupráce s dalšími subjekty KAP Praha – vzdělávání pedagogů 
MAS Dolnobřežansko - .vzdělávání 
pedagogů 
MAP Dobříš vzdělávání pedagogů 
Městská knihovna Mníšek pod Brdy – 
pravidelné návštěvy 
Spolek Amélie – výroba tulipánů pro akci 
Tulipánový měsíc na podporu onkologicky 
nemocných pacientů 
 

 

Komentář ředitele školy, nápravná opatření: 

 
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Účast rodičů na vánočním představení a 
zahradní slavnosti je velmi dobrá. Intenzivní spolupráce probíhá také na úrovni poradenství 
v oblasti vzdělávání a chování žáků a dalšího vzdělávání žáků po ukončení povinné školní 
docházky.  

  

 
 
 



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

12. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
12. 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, 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, a učeben pomůckami průběžně obnovováno a doplňováno. 

 
 
12.2 Prezentační a grafická technika 
 
Technika skutečnost plán 

Druh   

Datový projektor 3  

Dotyková tabule 2  

Tiskárny  3  

Kopírovací stroj 1  

   

 
 
12.3 Hospodaření školy  
 

rozpočet v roce 2018 Příspěvek Město 
Mníšek pod Brdy 424 
tis.  

Hospodářský výsledek ve výši 
26 472,95 byl rozdělen takto. 
14 472,95 do rezervního fondu 
a 12 000 do fondu odměn 

Sponzorský dar 
 

101.000,- Kč Průběžně čerpáno na nákup 
didaktických a speciálních 



pomůcek, na zajištění vstupů  a 
dopravu pro žáky na školní 
akce. 

 
 
12.4. Zapojení do projektů ve školním roce 2018/2019 
 
 

název projektu využití projektu 

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

 
„Školní mléko“ 

 
žáci dostávají každý týden zdarma jedno neochucené 
mléko 

„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 

Se ZŠ Komenského 420, 
Mníšek p.B. jsme uzavřeli 
Smlouvu o partnerství a 
vzájemné spolupráci 
„Vybavení odborných 
učeben“ výzva č. 66 IROP 

Rozšíření dovedností počítačové gramotnosti žáků. 

 

 

 

 

Příloha: 

Příloha č. 1 -  Fotodokumentace z činností v průběhu roku 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr.Marcela Krákorová                                                   razítko školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 – fotodokumentace 
 

 

 

 
                                                   Exkurze na zámku Lány 

 

 



 
                                               Cyklistická soutěž BESIP 

 

 

 

 

    
                  Netradiční hudební nástroje             Velikonoce 

 

 



 
                                                            Mistrovství světa ve florbale 

 
                                                  Tradiční mikulášská nadílka 

 



 

      
                       Zimní radovánky         Vyrábění z ovčí vlny 


