1.Základní škola
Prim. Kareše 68
Sedlčany
264 01
okres: Příbram
tel.:318 822 572
605 202 217
e-mail: skola@1zs-sedlcany.cz
www.1zs-sedlcany.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY
2015/2016

-1-

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
Škola pracuje v souladu se školským zákonem.
Do sítě škol byla zařazena 1.4. 1996.
ředitel: Libor Novotný
zástupce ředitele: Markéta Boumová
Třídní učitelé:
1.A – Ivana Dvořáková
1.B – Eva Moulíková
2.A – Dagmar Kopřivová
2.B – Naděžda Lachoutová
3.A – Bohumila Doubravová
3.B – Jaroslava Rozvoralová
4.A – Iveta Reinischová
4.B – Dana Šestáková
5.A – Jiřina Bílková
5.B – Hana Paroubková

6.A – Martina Novotná
6.B – Hana Ulrichová
7.A – Vladimír Krejčí
7.B – Markéta Jarešová
8.A – Tomáš Heller
8.B – Jana Macháčová
9.A – Jan Koňarik
9.B – Petr Stoupa

Výchovný poradce: Jaromír Hes
Vyučující bez třídnictví:
Blanka Čížková, Milena Hellerová, Miluše Kodetová, Helena Koňariková,
Petr Novotný, Veronika Sasinová, Martina Tomášková
vedoucí ŠD:
Marcela Kolářová
vychovatelky ŠD: Marie Střihavková, Jana Matoušková, Jitka
Machačová
vedoucí ŠK:
Irena Dvořáková
ekonom: Jana Karasová
Provozní zaměstnanci: Miluše
Kadeřábková, Jana Vacková

školník: Josef Toužimský
Boučková,

-2-

Iveta

Heranová,

Zuzana

Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího plánu „1.základní škola
Sedlčany, Primáře Kareše 68“, vypracovaného naší školou .
Ve škole učilo 28 učitelů, 5 vychovatelek ve školní družině a o provoz se
staralo 5 provozních zaměstnanců.
1.st. – v 1.tř. se stále učí „genetickou“ metodou čtení. Tato metoda se
dlouhodobě osvědčila.
Také se stále osvědčuje vyučování matematiky podle prof. Hejného. Děti
přestávají mít strach z matematiky a sami se stávají součástí nových postupů
a ověřování si svých možností. Také se sami učí pracovat s chybou.
Žáci se účastnili mnoha soutěží např. Dublovický slavík, Sedlčanská růže,
Velikonoční šplh, turnaj ve vybíjené, kopané atd. Také navštívili hvězdárnu v
Sedlčanech, kde shlédli noční oblohu s odborným komentářem, planetárium
Praha a další exkurze.
V rámci dramatické výchovy nacvičili programy pro akce Děti dětem a Den
dětí. Na Den dětí byl učiteli připraven dopolední zábavný program. Pro děti
1.st. formou her, pro děti 2.st. formou soutěží.
Učitelé se zúčastnili vzájemných hospitací, aby se seznámili s různými
metodami výuky a porovnali znalosti dětí.
Pro děti s vývojovými poruchami jsou vypracovány „Individuální
vzdělávací plány“.
Během školního roku se konaly besídky, např. Mikulášská, Vánoční (k této
besídce si žáci zhotovili výrobky, které prodávali na „Jarmarku“ v předsálí
kulturního domu), Děti dětem a Pohádkový les. Žáci se také zúčastnili celé
řady koncertů, filmových a divadelních představení. S městskou policií
proběhla beseda o bezpečnosti na silnicích. Na dopravním hřišti si žáci
ověřili získané vědomosti v praxi. Děti z MŠ, které se rozhodovaly o škole, si
mohly projít s rodiči celou školu a plnit různé úkoly, které pro ně připravili
vyučující s dětmi. Žáci z 1. a 2.tř. se účastní několikrát do roka „Vítání
nových občánků“
Ve všech třídách jsou počítače, dataprojektory a keramické tabule. Děti tak
mají možnost ověřit a procvičit si své znalosti na výukových předmětech.
Všechny počítače jsou připojeny na školní síť a internet.
Na 2.stupni si žáci mohli vybrat z několika volitelných předmětů. Využívají
učebnu pro výuku IVT, ale i jiných předmětů. Každý učitel může vybírat pro
svůj předmět z bohaté nabídky výukových programů pro důkladnější
procvičení učiva a zpestření výuky. I děti z 1.stupně se díky počítačům
mohou zdokonalovat například ve vyjmenovaných slovech, vlastivědě a v
násobilce. Internet je využíván dětmi celé školy a bez něj by bylo získávání
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informací a komunikace obtížnější. Správce učebny IVT udržuje a
aktualizuje internetové stránky školy www.1zs-sedlcany.cz.
Pro lepší sportovní vyžití našich žáků je stále v nabídce nepovinných
předmětů „Tělesná výchova – fotbal“, který je u chlapců velmi oblíbený.
Využíváme tak zkušeností kolegů. Petr Novotný má ve fotbale splněné státní
zkoušky na trenéra pro 1.ligu a tak jsou děti v těch nejlepších rukách. Stále
tak pokračujeme v lepším sportovním vyžití žáků a využíváme všech
možností, které máme.
Jako každý rok proběhly besedy o rybářství a včelařství.
Všechny děti 1.st. měly možnost přispívat svými pracemi do školního
časopisu „Vlaštovka“ a některé jejich hezké příspěvky byly otištěny v
místním týdeníku Sedlčanský kraj.
Žáci se zúčastnili olympiád v českém jazyce, anglickém jazyce, biologii,
matematice a dějepise, ve kterých dosáhli dobrých výsledků. Mnozí žáci jsou
členy „Klubu mladých diváků“, se kterým jezdí do pražských divadel s paní
učitelkou Kodetovou a Čížkovou.
Děti se s výbornými výsledky umístily v mnoha soutěžích – recitačních,
pěveckých, výtvarných, sportovních (vybíjená, Atlet Sedlčan, Velikonoční
šplh, Zátopkova štafeta, Pohár rozhlasu atd.). Škola organizovala „Atletický
čtyřboj“ pro 2.stupeň a „Atletickou všestrannost“ pro 1.stupeň. Obě akce jsou
velice dobře hodnoceny zúčastněnými školami.
Nechybělo ani vystupování na veřejnosti – „návštěva“ deváťáků ve školce,
pořad pro důchodce a další.
Uskutečnil se opět sběr starého papíru, pomerančové kůry a sběr hliníku,
který probíhá během celého školního roku. Nejlepší žáci jsou odměňováni a
zbylý výtěžek zůstává Školnímu parlamentu jako mimořádný výnos.
Ve spolupráci s MěLK proběhla bibliografická příprava, výstavy
výtvarných prací žáků a kroužku paličkování.
Pro děti 2.stupně jsme opět zajistili koupání v areálu Ministerstva financí ve
Smilovicích. Dětem 1. až 5. tříd jsme zajistili plavecký výcvik v Příbrami.
Všechny děti mohou také využít bruslení na zimním stadionu.
V listopadu jsme pořádali „Týden otevřených dveří“, při kterém se mohli
rodiče seznámit s prací učitelů a s chováním svých dětí ve škole.
Žáci se v rámci celoškolního projektu „Olympijské hry“ seznámili se vším
co k této události patří. Žáci byli rozděleni do družstev podle výkonnosti, od
1. do 9. třídy. Každé družstvo si zvolilo stát, který budou reprezentovat.
Za 1. místo v kraji za natočené video - ,,To je basketbal“- režie M. Hes - se
na naší škole konala - Basketbalová show - ,,Česko sportuje“ (4.- 5.třída –
pro 60 dětí + dar – sada dresů (12) a 5 míčů na basket)
Po celý rok probíhají ukázkové hodiny pro kolegy. Každý se snaží tím
nejlepším přispět k rozvoji školy. Všichni učitelé se zúčastňují DVPP
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v Příbrami a Praze. Bohužel stále není vytvořena koncepce dalšího
vzdělávání, která by měla určitý cíl a mnoho nabízených akcí, na které se
učitelé přihlásili, se nakonec neuskutečnilo.
Zajistili jsme přednášku pro 9.roč. – Finanční gramotnost aby si žáci lépe
osvojili práci s penězi a úskalí s tím spojené.
Počátkem října – navštívily třídy 8. a 9. ročníků v rámci literárně-historické
exkurze Pražský hrad. Zúčastnily se hry Příběh Pražského hradu, prohlédly
si celý areál za doprovodu pana Radka Pechače, pracovníka Správy
Pražského hradu. Poté Nerudovou ulicí přes Karlův most absolvovaly
Královskou cestu. Celodenní exkurze se žákům velice líbila.
Již v průběhu této akce přijaly pí učitelky nabídku Pražského židovského
muzea na instalování putovní výstavy Zmizelí sousedé. Pracovnice muzea
vyškolily 10 našich žáků, kteří se stali ve dnech 5. – 11. října průvodci po
této výstavě. Osudy židovských obyvatel děti z 5. – 9. ročníku opravdu
zaujaly.
Žáci vyšších ročníků navštívili v rámci výuky jazyků Anglii, kde si ověřili
svoje znalosti.
Žáci 9.tříd si na jeden den opět zavzpomínali na rané dětství a šli navštívit
budoucí prvňáky do mateřské školky.
Ve výtvarné výchově se žáci zúčastnili projektu „Lukášek“ - Městská
knihovna Sedlčany, téma „Strom v nás a kolem nás“. Soutěže „Terezín“, na
téma „Učení přísně zakázáno“, soutěže „Karel IV. očima dětí“ a připravili
práce do akce „Noc kostelů“.
Kolega Heller spolu se žáky přírodovědného praktika pracují na pozorování
rorýsů, kteří hnízdí na budově naší školy. Za tímto účelem kolega sestrojil
budky, se žáky je instaloval na budovu a umístili k nim reproduktory a
kamery, které jsou napojeny na počítač, který vysílá potřebné zvuky a snímají
dění v budkách.
Škola je stále zapojena do testů SCIO, které pomáhají jak žákům, kterým
pomohou v jejich orientaci do dalších studií, ale i škole pro zpětnou vazbu ke
zkvalitnění výuky a zvládnutí učiva.
V době prázdnin byly provedeny opravy školy (kompletní oprava
elektroinstalace ve 2. poschodí).
V pěti odděleních školní družiny bylo zapsáno 150 dětí. Hlavními akcemi
byla Mikulášská diskotéka, masopustní karneval a masopustní týden, barvení
kraslic, výroba a pouštění draků, vánoční jarmark, a výlet do ZOO Praha.
Postupně se daří vybavit školu potřebným nábytkem a opravovat všechny
nedostatky. Velmi nám pomohl grant EU.
Akce organizované školou i pro okolní školy:
Malá kopaná
Vytrvalostní běh
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Florbal – okresní kolo
Velikonoční trojboj
Vybíjená
Atletická všestrannost
Kopaná Coca Cola Cup
McDonald Cup
Sedlčanská růže – recitace 1.st.
Soutěží se zúčastnilo přes 1000 dětí
Úspěchy žáků:
recitační soutěž Sedlčanská růže
1.místo Matyáš Bartoš, Magdy Nelly Ashraf, 2. místo Zuzana Hermová,
3.místo Eliška Volková,
Natálie Hulanová – čestné uznání
pěvecká soutěž Dublovický Slavík
1. místo– Jaromír Kunc, Miroslav Klimeš
2.místo - Petra Cihelková
3. místo - Natálie Vršecká
4. místo - Karolína Moščovičová
atletická všestrannost
1.místo – Tereza Pacovská David Nováček Alice Mašková, Marie
Vokrouhlíková Tomáš Hodouš Miroslav Klimeš
2.místo – David Barták.
3. – Marie Kadeřábková Jan Všetečka,
5. - Gabriela Sobotková, Štěpán Vrbický, 7. – Karolína Moščovičová, 9. –
Jakub Krbec,
Velikonoční trojboj – 1.místo – Marie Vokrouhlíková, Matěj Pešta
2. místo David Nováček
3.místo – Tomáš Hodouš 3.B
Michal Růzha 4.B – 1. místo v celostátní soutěži Karlovarský skřivánek, 1.
místo Dublovický slavík
Žáci ze včelařského kroužku se zúčastnili celostátní soutěže Zlatá včela
v Rakovníku. (J. Jandera 4.B, M. Jaroš 4.B, M. Růzha 4.B)
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Okresním kolo olympiády Aj, Alžběta Strýčková - 2. místo a David Váňa 6.
místo
Okresní kolo dějepisné olympiády. Po usilovné přípravě obsadila 1.místo
Alžběta Strýčková s postupem do krajského kola
skřivánek – Karlovy Vary
1. místo Michal Růzha (4.B)
4. místo Čestné uznání Kateřina Cihelková (8.B)
Finanční gramotnost – okresní kolo – 2. místo
(R. Novotná, R. Štrynková, M. Procházka)
Okresní kolo německého jazyka. Alžběta Strýčková obsadila 3. místo
Okresního kola Biologické olympiády se zúčastnilo pět dětí:
Kategorie D:
Michal Pokorný - 7. místo
Jan Vokrouhlík - 29. místo
Kategorie C:
Jindřich Kolín – 11. místo
Matěj Pecholt – 18. místo
Kateřina Slabová – 22. místo
Okresní kolo olympiády v českém jazyce.
Eliška Krajdlová obsadila 23. místo a Pavlína Spilková 28. místo.
Dne 17. 3. 2016 se konalo školní kolo v recitaci. Celkem se ho účastnilo 16
žáků 6. – 9. tříd
Finanční gramotnost – okresní kolo – 2. místo
(R. Novotná, R. Štrynková, M. Procházka)
Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády
kategorie A – Kateřina Hermová – 8. místo
kategorie B – Jakub Mošnička – 5. místo
kategorie C – Vojtěch Burda – 7. místo
OVOV – okresní kolo Příbram Družstvo 2.místo
Jednotlivci:
1. místo - K. Ballane, D. Krbec, O. Budka
2. místo - P. Chocholoušek, S. Doležal, K. Jíchová, P. Cihelková
3. místo – O. Weigert
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OVOV Slaný – krajské kolo
Družstvo 11.místo
Jednotlivci: O.Budka-1.místo, K.Cihelková – 3.místo
postupují do celostátního finále do Brna
Škola obsadila v celkovém pořadí (Česko sportuje) 13. místo v ČR a 2. místo
v kraji v kategorii škol nad 450 žáků.
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Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Seminář čtenářské dílny
Seminář mat. Hejný
Seminář mat. Hejný

Reinischová,Paroubková,Moulíková,La
choutová
Reinischová
Lachoutová,Paroubková

ČŠI - hodnocení,zaměření
Výzva 57 - Technické práce
Zkušenosti s realizací vzděl. Programů
Výtv. Technika -Big shot
Logopedie
Výchovné poradenství
Global Story line
Kritické myšlení
Big-shot
Metoda Hejný pro 4.roč.
Metoda Hejný pro 3.roč.
Zdravá pětka
Školení preventistů
Metoda Hejný pro 4.roč.
Jak vyučovat novodobé dějiny
Metoda Hejný pro 1.stupeň-p.Michnová
Čtenářské dílny a jejich využití
Metoda Hejný pro 3.roč.
Anglic. Jazyk-výuka ve skupinách
Inkluze
RVP
Metoda Hejný pro 2.roč.
Výtvarné , sportovní dílny

Novotný L.
Hes,Krejčí
Novotný Libor
Kolářová,Heřmánková
Matoušková
Hes
Lachoutová,Reinischová
Lachoutová
Matoušková,Macháčová,Střihavková
Rozvoralová,Doubravová
Kopřivová
Novotná
Stoupa
Doubravová,Rozvor.,Reinischová
Kodetová,Čížková
vyuč. 1.St.
Ulrichová
Lachoutová,Kopřivová
Tomášková,Jarešová
Novotný
Novotný,Hes
Bílková,Dvořáková,Moulíková
Matoušková,Machačová

Několik akcí bylo zrušeno pro malý počet přihlášených.
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12.9.2015
19.9.2015
dvousemestrální kurz
20.10.2015
4.11.2015
5.11.2015
27.11.2015
říjen-listopad
2.12.2015
9.3.2016
9.2.2016
9.3.2016
14.3.2016
6.4.2016
31.3.2016
20.4.2016
4.5.2016
12.5.2016
18.5.2016
18.5.2016
3.5.2016

Ve školním klubu žáci navštěvovali tyto kroužky:
angl. jazyk
paličkování
modelář
keramika
keramika
keramika pro ŠD
aerobic + Zumba
aerobic
sportovní hry
hra na flétnu
výtvarný kroužek
volejbal
cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry
gymnastická průprava
včelařský
rybolovná technika
přírodovědný
fotografický
košíková
florbal
pěvecký sbor
hrajeme si s řemesly

1.tř.
4.-9.tř.
4.-9.tř.
1.-4.tř.
5.-9.tř.
1.-7.tř.
1.-5.tř.
1.-5.tř.
1.-5.tř.
1.-5.tř.
4.-9.tř.
1.-5.tř
1.-9.tř.
3.-7.tř.
1.-9.tř.
1.-5.tř
3.-9.tř
5.-9.tř.
1.-6.tř.
4.-9.tř.

V průběhu školního roku byli přihlášeni 462 žáci.
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Volitelné předměty:
7.třídy:
Domácí nauky
Sportovní činnosti
IVT
Technická praktika
8.třídy:
Společenskovědní seminář
Sportovní činnosti
IVT
9.třídy:
Domácí nauky – péče o dítě
Konverzace v Aj
Sportovní činnosti
Technické práce

Nepovinné předměty
Košíková
Florbal
Kopaná 3x
Pohybové hry 2x
Odbíjená
Anglický jazyk

Plán činností výchovného poradce 2015/2016
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září
příprava adaptačního kurzu pro šesté ročníky
utváření sociálních vazeb v kolektivu, sebepoznání a poznání spolužáků prevence proti šikaně,
rodiče - protidrogová problematika
kontrola termínů vyšetření žáků s SPU, objednat nová vyšetření, zajistit spolupraci s PPP
Příbram, SVP Příbram
Beseda s rodiči žáků prvních tříd
zajistit přednášející z PPP Příbram - psycholog a spec. pedagog,
Obnova kartotéky žáků
Nové seznamy tříd, aktualizace seznamů integrovaných žáků
kontrola katalogových listů
Příprava individiálních vzdělávacích plánů
beseda s učiteli k vyplnění IVP, průběžná kontrola při vyplňování
Volba povolání
upozornění žáků 9. tříd na informace k volbě povolání
Spolupráce s PPP - přihlášky na profi vyštření
zajistit informační schůzku na IPS UP Příbram
říjen
Projednání IVP s učiteli, popř. s rodiči žáků
rozhovory s problémovými žáky
pravidelná aktualizace nástěnek k volbě povolání
Informační schůzka na IPS UP
seznámit žáky 9. roč. s trhem práce a možném uplatnění
návštěva hornického muzea (alternativa k polovině na UP)
listopad
třídní schůzky v 9. ročnících
volba povolání - prezentace škol našeho regionu
průzkum volby škol u žáků 9. ročníku
15.11. přihlášky na umělecké školy
rozhovory s problémovými žáky
čtvrtletní ped. rada - nadaní a problémoví žáci
spolupráce s PPP mapování problémových žáků popř. doporučit vyšetření
prosinec
Volba povolání
individuální konzultace s žáky 9. tř. a jejich rodiči
koordinace dnů otevřených dveří na SŠ - informovat žáky
vyplnit dotazníky k volbě povolání v nižších ročnících
rozdat přihlášky
kontrola plnění IVP
leden
Volba povolání
individuální konzultace s žáky 9. tř. a jejich rodiči
prezentace pro rodiče k vyplnění přihlášek na SŠ
schuzka pro rodiče žáků 5. tříd k přijímacím zkouškám do primy a vyplnění přihlášek
koordinace přípravy na přijímací zkoušky
pololetní ped.rada
kontrola nadaných žáků, prospěch a chování problémových žáků a žáků s SPU
individuální rozhovory s problémovými žáky
kontrola katalogových listů
únor
Volba povolání
kontrola vyplnění přihlášek na SŠ
odeslání přihlášek na SŠ
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březen
15.3. Poslední termím k odeslání přihlášek na SŠ
uspořádat besedu s tematem "Nebezpečí drog", "Sexuální výchova" (podle nabídky a věku žáků)
rozhovory s problémovými žáky
Nadaní žáci
zveřejnění úspěchů nadaných žáků (olympiády, soutěže…)
duben
Volba povolání
přijímací zkoušky na SŠ
individuální konzultace žákům, kteří nebyli přijati na SŠ
uspořádat besedu s tematem "Nebezpečí drog", "Sexuální výchova" (podle nabídky a věku žáků)
spolupráce s PPP - zajistit přihlášky na přešetření žáků s SPU a kontrola platnosti posudků
květen
Volba povolání
připravit žáky na druhé kolo přijímacích zkoušek
vypracovat přehled výsledků přijímacích zkoušek po jednotlivých kolech
spolupráce s PPP - vyšetření žáků s SPU
červen
Volba povolání
dokončit přehled o umístění žáků
kontorla katalogových listů

Celoroční plán 1.stupně
2015/2016
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Druh akce

zodpovídá p:

Vzájemné hospitace
vyučující 5.tříd do 1.tř. -metoda Hejný
prezentace pro rodiče 1.tříd
Ukázkové hodiny:

ved.MS
po celý rok
Bílková,Paroub,Moulíková,Dvořáková únor, březen
Moulíková,Dvořáková

anglický jazyk pro 1.st
matematika

Rozvoralová
Doubravová

březen
březen

Návštěvní den
matematika pro vyučující v 6.roč
český jazyk pro vyučující v 6. roč
spolupráce s knihovnou
Prověrky čtení
Časopis Vlaštovka
Vánoční besídka
Příprava zápisu
Matematická soutěž pro 4. a 5.tř.
Recitační soutěž Sedlčanská růže
Den Země - celodenní projekt
Velikonoční šplh
Dublovický slavík
Den dětí
Sportovní soutěže,LA,kopaná,vybíjená
KMČ
Bibliografická příprava v MěK podle ročníků
Plavecký výcvik - Aquapark Příbram 1.- 5.r.
Besídka Děti dětem
mléko,ovoce
Exkurze a výlety
Divadelní představení-podle nabídky a
zájmu
Filmové představení
Výchovný konzert /podle nabídky/
Za jediný rok o veliký krok
Vyřazení žáků z 5.roč

Lachoutová
Paroubková,Bílková
Paroubková,Bílková
1.-5.tř
Tu a vzáj. výměna
TU 5.tříd a žáci
Lachoutová,Kopřivová
Doubravová,Boumová

listopad
květen
květen
celoročně
září/říjen - květen
čtvrtletně
prosinec
leden
průběžně
březen
duben
březen
květen
červen
průběžně
průběžně
průběžně
únor-červen
červen

Rozvoralová
TU
Lachoutová
Bílková
TU
Moulíková,Lachoutová
Kopřivová
TU
Bílková
Rozvoralová,Doubravová
Moulíková
TU
TU
TU
TU
Moulíková,Dvořáková
Paroubková,Bílková,Moul,Dvoř

termín

podle plánů
4krát do roka
1 za rok
1 až 2 ročně
červen

Celoroční plán 2.stupně 2015/2016
září
Častoboř ,OČMU

adaptační
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6.třídy

kurz
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Psycholog pro rodiče

1.-9.tř
1.tř
vítězové
kr. kol
výběr
žáků
9.tř
výběr
žáků
výběr
žáků
5.tř
9.tř
výběr ž.

celorepublikové závody OVOV
Běh kolem rybníka Příbram
Exkurze - SPŠ Příbram
T-ball Pegas
Coca-Cola cup
Planetárium Praha
Živá kniha 2.sv.válka -knih.
KMD Praha
říjen
72 hodin
knihovna -vyhodnocení soutěže
Beseda s R.Malým
Vytrvalostní běh
Dopravní výchova-teorie a hřiště
Lesní pedagogika
Exkurze - hasiči
Zájezd s výukou Anglie
Historické hudeb. Nástroje
První pomoc-záchranáři
Tonda na cestách

parlament
5.tř
vyučující
1.-9.tř
5.A,B
3.A,B
2,4,6.tř
9.tř
2.-7.tř
4.-6.tř
1.-9.tř
výběr
žáků
9.tř
7.A,B
6.-9.tř
1.tř
6-9.třvýběr
8-9.třvýběr
výběr
žáků

KMD Praha
Beseda s p. Melicharovou -úřad práce Pb.
Beseda Indonézie
Minikopaná
Beseda se spis Šoltézem
Florbal
Ping-pong turnaj
KMD Praha
listopad
Exkurze Červ.Hrádek
Větrníkový den
Návštěvní den pro předškoláky
Scio testování
Turnaj kopaná Benešov
plavání Pb, Smilovice
Muzeum-pásmo o V.Havlovi
Exkurze Mediterra
Exkurze STROS
Nestlé -zdravá výživa
A je to Č.H.
Beseda M.Vítková - nevidomí

9.tř
celá škola
9.tř
7.-8.tř
1,2.st.
9.A,B
výběr 9.tř
výběr 9.tř
4,5.tř
výběr 9.tř
výběr 9.tř
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KMD Praha
Exkurze -Výr.uzenin J.Dvořák Příčovy
bruslení

7.-9.tř
9.tř
2.st.

prosinec
Adventní ťukání ZUŠ
Borec Sedlčan
Hornické muzeum
Vánoční besídka a jarmark KDJS
Prevence-právní povědomí-předn.
beseda se spis. Frantovou
Exkurze -tech. Služ a KDS Sedlč.
Turnaj -košíková

2 a 4.tř
výběr ž.
3.A,B
1.st.druž.
9.tř
5.A,B
9.tř.
2.st.

Leden
beseda v knihovně
Návštěvní den pro předškoláky, MŠ
Beseda s rodiči předškoláků
Zápis na šk. Rok 2016-17
Loutkové divadlo
KDJS - divadlo Sněhurka
Okresní kolo DO-Příbram
Přednáška o etiketě-p.Březinová
Exkurze-Česká pošta
Prezentace SOU Dubno
Halová kopana šk.turnaj
Vzpomínka na holocaust -Synagoga K.H.

5.A,B
1.st.

2.A?B
1.st.
9.roč.
9.roč.
8,9.tř
2.st.
8.A

únor
Okr. Kolo NjO
Okr. Kolo ZO
Vývoj svět. Rocku 2.díl+pís. Kolotoč
Bláznivé dějiny-vzdě. pořad
Hudební těleso z USA -KDJS
Přednáška o fresce v kostele sv.Martina
Exkurze Jatka Sedlčany
Okres. Kolo ČjO
Volejbal- okres. Turnaj
Karlovarský skřivánek -kraj. Kolo
Masopustní týden

všichni
4.tř
2.st
9.tř

všichni

březen
Karlovarský skřivánek
LVVZ
A´T žijí duchové-KDJS-divadlo
Loutkové divadlo Našlose
Řízková párty-knihovna
Bláznivé dějiny- výuk. Program
Veselé zoubky-výuk. Program
Recitační soutěž souborů-Mě.knih.
Koncert- kapela USA
Sedlčanská růže-recit. Soutěž-oblast

7.ročníky
1.st
1.A,B
5.roč
4.roč.
1.roč.
1.st.
2.st.
1.st.
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Velikonoční trojboj-škol.a oblast.kolo
Beseda-právní minimum - 7.roč.
Beseda- M.Macík-Dakar
Knižní veletrh-odměna od knihovny
Velikonoční trojboj-škol.a oblast.kolo
Scio - čt. Gramotnost

1.st.
7.roč
8.roč
5.B
1.st.
5.roč

duben
Turnaj ve vybíjené ,školním a oblastní kolo
Muzikoterapie
Testování Scio Scate
Scio- stonožka
Štafetový pohár Příbram
Lukášek - knihovna
Biol. Olympiáda -Pb
Temat. Exkurze- botan, zahrada
OKNA - knihovna
Video - Česko sportuje
MaC Donald s Cup
Den Země
KMD Praha
Exkurze temat. Proch. Prahou

1.st.
2.B
8.roč
5.roč
1.st.
2.st
výběr ž.
1.st.
2.st.
1-5.tř
všichni
výběr ž.
výběr ž.

květen
Poet. Májový podvečer
Anglické divadlo
KMD Praha
Parlament - příspěvek ze sběru víček na konk. Dívku
Sedlčanská vonička
Pasování na čtenáře
Volejbalový turnaj Benešov
OVOV - Příbram
Pražský Hrad-tem exk.
Beseda o Vietnamu
Mc Donlds Cup
Den dětí - film. Dokument
Pohár rozhlasu
Atletická všestrannost
Dublovický Slavík
Zasáhni to
OVOV Slaný
t-ball - turnaj

výběr ž.
7-9.tř
výběr.ž.
parlament
1.st
1.A,B

7.tř
všichni
1.st
1.st
2.st.
3-7.tř

červen
celá škola
všichni
9.tř
9.tř
1.st
1.st
1.st
1.A,B
1.st
2.st.

Projekt OH
Basketbalová show
Přednáška FG
Návštěva školek
Listování
Divadlo Rebelky-Dublovice
Divadlo Popelka -Kamýk
Za jediný rok o veliký krok
Děti dětem
Slavnostní vyřazení 9.roč.
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Školní výlety

Školní družina – školní rok 2015/2016
1. oddělení:
2. oddělení:
3. oddělení:
4. oddělení:
5. oddělení:

1. třída
Marcela Kolářová
2. třída
Marie Střihavková
3. třída
Jana Matoušková
1.-2. třída
Jitka Machačová
4. třída
Irena Heřmánková
Žáci 5. tříd budou rozděleny do jednotlivých oddělení.

- 18 -

Kroužky:
Keramika
Výtvarný
Flétna
Paličkování
Sportovní

► J. Matoušková, M. Střihavková, I. Heřmánková
► M. Kolářová, J. Machačová
► I. Heřmánková
► I. Heřmánková
► I. Heřmánková

Plán hlavních akcí :
1. Výzdoba oken a chodem.
2. Výroba odměn a dárků (zumba,MŠ apod.).
3. Spolupráce s Městskou knihovnou.
4. Městské muzeum – návštěva výstav a různých akcí.
5. Přírodovědná soutěž – podzimní plody.
6. Pečení perníčků na jarmark.
8. Bruslení na zimním stadionu.
7. Návštěva pekla v Hornickém muzeu Pb
9. Příprava opony na vánoční besídku.
10. Vánoční besídka, jarmark.
11. Výroba dárků k zápisu.
12. Závody na bobech, saních.
13. Masopustní týden.
14. Velikonoční tradice.
15. Výlet s třídami
16. Výroba medailí pro 1. a 9. třídy.
17. Den dětí – hry a soutěže.
18. Výroba dárků pro budoucí prvňáčky.
19. Recyklohraní.
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průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
listopad
listopad
listopad – březen
27.listopadu
prosinec
prosinec
leden
leden - únor
únor
24.března
červen
květen – červen
červen
červen
průběžně

UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY:
školní vzdělávací plán „1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68“
ZŠ 16847/96-2
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH:
Pracovníků celkem: 39
z toho mužů: 7
žen: 32
Pedagogičtí pracovníci celkem: 33
z toho
učitelé: 28
vychovatelé: 5
THP
: 1
Dělnická povolání
: 5
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 47 roků.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: K zápisu přišlo 65 dětí.
PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
1.ročník – 54 dětí – 48 vyznamenání – 6 prospělo
2.ročník – 52 dětí – 44 vyznamenání – 8 prospělo
3.ročník – 40 dětí – 30 vyznamenání – 10 prospělo
4.ročník – 56 dětí – 22 vyznamenání – 24 prospělo
5.ročník – 42 dětí - 22 vyznamenání – 20 prospěli
6.ročník – 57 dětí – 18 vyznamenání – 37 prospělo – 2 neprospěli
7.ročník – 60 dětí – 9 vyznamenání – 49 prospělo – 2 neprospěli
8.ročník – 47 dětí – 12 vyznamenání – 32 prospělo – 3 neprospěli
9.ročník – 50 dětí – 13 vyznamenání - 36 prospělo – 1 neprospěl
Po splnění 9. let školní docházky odešlo z 9. ročníku 50 žáků.
Z osmého ročníku odešli 2 žáci.
Umístění žáků na víceletá gymnázia
Celkový počet
5
Rozmístění žáků 9.ročníku
Celkový počet žáků
51
- gymnázium
9

- střední odborné školy
- 3leté uč. obory

33
9

chlapci
2

dívky
3

25
1

26
8

18
6

15
3

Ukončili docházku v nižším ročníku:
8.ročník
2
2
0
Ve školním roce 2015/2016 bylo umístěno 58 žáků – 29 chlapců, 29 dívek
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KONTROLY HOSPODAŘENÍ:
Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnila kontrola ověření účetní závěrky
auditorem. Neshledali žádné nedostatky.

V Sedlčanech 30.9.2016

Libor Novotný
ředitel školy
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