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
2016/2017

-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 – Jiřina Bílková
1.B – Hana Paroubková
2.A – Ivana Dvořáková
2.B – Eva Moulíková
3.A – Dagmar Kopřivová
3.B – Naděžda Lachoutová
4.A – Bohumila Doubravová
4.B – Jaroslava Rozvoralová
5.A – Iveta Reinischová
5.B – Dana Šestáková

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

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

školník: Josef Toužimský
Boučková,
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Iveta

Heranová,

Zuzana

Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího plánu „1.základní škola
Sedlčany, Primáře Kareše 68“, vypracovaného naší školou .
Ve škole učilo 29 učitelů, 6 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 atd.. 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“. Všichni prvňáci byli v městské knihovně pasováni na čtenáře. Za
přítomnosti čerta, Jakuba Krčína a rodičů
Ve všech třídách jsou počítače, interaktivní dataprojektory a keramické
tabule. Děti tak mají možnost ověřit a procvičit si své znalosti na výukových
předmětech. Díky počítačům se mohou zdokonalovat například ve
vyjmenovaných slovech, vlastivědě a v násobilce. Všechny počítače jsou
připojeny na školní síť a internet.
Všechny děti také mají možnost přispívat svými pracemi do školního
časopisu „Vlaštovka“ a některé jejich hezké příspěvky byly otištěny v
místním týdeníku Sedlčanský kraj.

-3-

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. Internet je využíván dětmi celé školy a
bez něj by bylo získávání informací a komunikace obtížnější. Správce
učebny IVT udržuje a aktualizuje internetové stránky školy www.1zssedlcany.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.
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 „Zdravá výživa a sport“. Žáci 2.
stupně byli rozděleni do 18 skupin. Na 18 stanovištích plnili teoretické a
praktické úkoly ze zdravé výživy a sportu.
7.A,B mezitřídní projekt - výživa
9.A,B mezitřídní projekt – globální rizika
Velkého úspěchu v krajském kole soutěže OVOV dosáhla Petra Cihelková,
když svoji kategorii vyhrála a postoupila do celostátního kola, které se
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uskutečnilo v Brně. Družstvo naší školy skončilo na pěkném devátém
místě.
Škola obdržela v prostorách ČNB v Praze hlavní výhru v projektu Sazka
Olympijský víceboj. Šek v hodnotě 20000 Kč na sportovní vybavení
předávali čeští olympionici. Na slavnosti naší školu reprezentovaly vynikající
atletky Petra a Kateřina Cihelkovy. Proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců
naší školy v celorepublikovém sportovním projektu Sazka Olympijský
víceboj. Olympijské odznaky se sportovním vysvědčením nám připravil ČOV
v akci "ČESKO SPORTUJE", která podporuje zdravý životní styl.
Zajistili jsme přednášky pro 9.roč. – Finanční gramotnost aby si žáci lépe
osvojili práci s penězi a úskalí s tím spojené a „O etiketě aneb jak se chovat“.
Žáci se podívali do Velké Británie. Nejdříve si užili Londýn, pak skotský
Edinburgh, Saint Andrews, Stirling, kde byli ubytováni v rodinách a měli tak
možnost procvičit a zdokonalit svoji angličtinu. V dalších dnech navštívili
oblast vysočiny Highlands s nejvyšší horou Velké Británie Ben Nevis, jezero
Loch Ness, anglický Liverpool, Manchester a poslední den univerzitní město
Oxford.
Za neskutečně horkého dne se někteří z žáků 8. a 9. ročníků vydali na
exkurzi s cílem prohlédnout si Hitlerovo letní sídlo nazvané příznačně Orlí
hnízo a okolní jezerní oblast Königsee.
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.
Žáci 9.tříd si na jeden den opět zavzpomínali na rané dětství a šli navštívit
budoucí prvňáky do mateřské školky.
Dívky se zúčastnily krajského kola Středočeského tanečního poháru v
Benešově, kam postoupily z okresních kol v Příbrami a Benešově. Naše
nejmladší dívky, soutěžící v kategorii týmy 1. stupně ZŠ si vedly výtečně,
oslnily porotu a vytancovaly si zasloužené 3. místo z 16 týmů. Dívky
soutěžící v kategorii skupin za 2. stupeň ZŠ v těžké konkurenci 19 týmů
obsadily krásné 4. a 12. místo.
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“.
Uskutečnilo se malování dveří v 2. patře naší školy. Pomáhaly žákyně 8.a 9.
ročníku v rámci volitelných předmětů.
Kolega Heller spolu se žáky přírodovědného praktika pracují na pozorování
rorýsů, kteří hnízdí na budově naší školy. Za tímto účelem kolega sestrojil
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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.
Po celý rok probíhají ukázkové hodiny pro kolegy. Každý se snaží tím
nejlepším přispět k rozvoji školy. Všichni učitelé se zúčastňují DVPP
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.
Žáci měli možnost se seznámit s různými provozovnami v Sedlčanech a
okolí – pekárna Biozemanka a Křepenice, jatka Sedlčany atd.
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 v přízemí 1. stupně).
V šesti odděleních školní družiny bylo zapsáno 180 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.
Akce organizované školou i pro okolní školy:
Malá kopaná
Vytrvalostní běh
Florbal – okresní kolo
Velikonoční trojboj
Vybíjená
Atletická všestrannost
Kopaná Coca Cola Cup
McDonald Cup
Sedlčanská růže – recitace 1.st.
T-balová liga
Soutěží se zúčastnilo přes 1000 dětí
Úspěchy žáků:
1.tř.: projekty: - Den Země – Jak žijí zvířátka
- Člověk
- „Setkávání “ 5x 1.B a žáci 9.B
Ve třídě 1.B byla celoročně přítomna asistentka pedagoga Aneta Čejdová.
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Ve třídě 1.B probíhala v rámci Šablon tandemová výuka Paroubková Čejdová.
Zde také probíhala šablona společné výuky (Paroubková, Reinischová,
Lachoutová).
2.TŘ. Velikonoční trojboj (1.Štěpán Vrbický, 2.Kuba Krbec, 3. Gabriela
Sobotková)
Recitační soutěž Sedlčanská Růže (2. B – Magdy Nelly Ashraf, Zuzana
Hermová. Obě získaly čestné uznání),
Pěvecká soutěž Dublovický slavík (2.B Miroslav Klimeš – 2.místo, Markéta
Hamplová, Julie Kopková)
Atletická všestrannost (2.B Miroslav Klimeš, Karolína Moščovičová, 2. A
Štěpán Vrbický, Alex Hron, Gabriela Sobotková, Tereza Zelenková)
Děti ze 2.B postoupily v taneční soutěži do okresního kola v Příbrami, kde
obsadily 3. místo
3.TŘ. - meziškolní vybíjená 1.-3. tříd – 2. místo ( Barták, Machek, Dembélé,
Krištof, Pšenička, Vejvodová, Nedbalová, Šmejkalová Lucie, Mašková,
Jiráčková, Bártová, Sirotek)
- MC Donald´s Cup – okresní finále ( 1.-3. třída) – 3.místo ( Matoušek,
Machek, Barták, Dembélé, Beňo, Mrázek)
- T ball – meziškolní kolo – 1. místo – ( vybrané děti ze třídy 3.A a 3.B)
4.TŘ. Velikonoční trojboj – Oblastní kolo – 1.místo – Jan Všetečka, Marie
Vokrouhlíková ze 4.A, 2.místo – Tomáš Hodouš ze 4.B
Vybíjená – družstvo 4. ročníku – 1.místo
T-ball – družstvo 4.ročníku-2.místo
5.TŘ. Velikonoční trojboj – J. Přibylský 2.A – 2.místo, K.Šemberová 5.B –
2. místo
Recitační soutěž – Matyáš Bartoš 5.B– 1. místo
Dublovický slavík – Michal Růzha 5.B – 1. místo
Velikonoční trojboj
Karlovarský skřivánek Mělník , krajské kolo – Michal Růzha 2. místo
Soutěž OVOV:
Zlatý odznak - D. Nováček, J. Jindrák – bronzový, E. Písaříková – J.
Pšenička
T - ball – 1. místo
vybíjená – 2. místo
MěK: 5.A získala 1.místo a byla vyhlášena nejlepší čtenářskou třídou
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Třídní projekty - 5.A, 5.B - Rodinné erby ( práce zařazeny do projektu
městské knihovny)

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, Michal Růzha
2.místo - Petra Cihelková, Míra Klimeš
3. místo - Natálie Vršecká, Julie Kopková
4. místo - Karolína Moščovičová
Karlovarský skřivánek:
Michal Růzha získal 2. místo s postupem do celostátního kola
Kateřina Cihelková získala 1. místo s postupem do celostátního kola
Celostátní kolo Karlovy Vary: 3. místo Kateřina Cihelková
Finanční gramotnost – okresní kolo – 3. místo: (Radek Zdvihal, Martin Jirák,
Adam Šofka)
Okresní kolo německého jazyka K. Balane se umístnila na 6. místě a T.
Skalická na 7.-8. místě.
Úspěšně proběhla přírodovědná exkurze do Enviromentálního střediska NP
Šumava
Žáci ze včelařského kroužku se zúčastnili celostátní soutěže Zlatá včela
v Rakovníku. (J. Jandera 4.B, M. Jaroš 4.B, M. Růzha 4.B)
Okresním kolo olympiády Aj, Alžběta Strýčková - 2. místo a David Váňa 6.
místo
Okresního kola Biologické olympiády se zúčastnilo pět dětí:
Kategorie D:
Michal Pokorný - 7. místo
Jan Vokrouhlík - 29. 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
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okresního kola zeměpisné olympiády:
kategorie A – Bohumil Švagr – 9. místo
kategorie B – Lukáš Vejvoda – 8. místo
kategorie C – Vojtěch Burda – 7. místo
Tv
OVOV Příbram – Petra Cihelková -1.místo: postup na republiku do Brna
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.
OVOV a Olympijský diplom
odměna stůl na stolní tenis +2 pálky a síťka
Sazka Olympijský víceboj - slavnostní předávání
hlavní ceny – 20 000Kč na sportovní vybavení
Vytrvalostní běh na dráze – Taverny-pořádání
- 24 dětí (1. místa – A. Mašková, D. Barták, T. Pacovská
D. Nováček, 2. místa – K. Rezková, A. Řezáč, P. Velebil
3. místa – P. cihelková, V. Varga,
Přespolní běh – Příbram
- 31 dětí (2. místo – T. Pacovská. 3. místo – A. Mašková)
- 5. místo družstva
Coca – Cola Cup (Taverny) - 16 žáků – 2. místo
Minikopaná okrsek (Taverny) 12 žáků-2. místo
Florbal – D+CH 6. – 7. tř. okrsek GaSOŠE – 24. žáků - 4. místo
Florbal – D+CH 8. – 9. tř. okrsek GaSOŠE – 24. žáků - 4. místo
Florbal 4.-5. třída okresní kolo Dobříš
- 10 žáků - 3.místo
Halová kopaná – okres-Benešov – 12 žáků
- 3. místo ve skupině
Florbal 4.- 5. třída – Dobříš okres
- 10 dětí, 3. místo
Český florbalový svaz nám daroval hokejky v ceně 3.000 Kč
atletická všestrannost
1.místo – Tereza Pacovská David Nováček Alice Mašková, Marie
Vokrouhlíková Tomáš Hodouš Miroslav Klimeš
2.místo – David Barták.
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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
Vv
projekt „Lukášek“-účast:
-1. B- H. Paroubková-„Naše rodiny, naše kořeny“
-2. B – E. Moulíková-„Mé kořeny a erby“
-3. A – D. Kopřivová- „Oči mé rodiny“
- 4. B – J. Rozvoralová –„Kdybych byl stromem“
- 5. A – I. Reinischová – „Kořeny v nás, To jsem já“
- 7. tř. – H. Ulrichová – „Domovní znamení“
- 8. tř. – H. Ulrichová – „Žijeme se stromy“
příprava výkresů do soutěže „Hasiči zachraňují lidské životy a majetek“
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Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Logopedie
Šest desetiletí pop. Hudby
Praha současná a minulá
Vyjmenovaná slova
Konference k metodě Hejného
Konference k metodě Hejného
Konference-valná hromada
Semin. Matematika

Matoušková Jana
Tomášková Martina
Čížková,Kodetová
Kopřivová,Lachoutová
Reinischová,Paroubková,
Lachoutová
Novotný Petr
Reinischová

40+20 hodin
14.11.
5.10.
17.10.
22,10.2016
22.10.2016
25.10.2016
5.XI

8x4 hod - Hejného metoda 2.stupeň

Macháčová,Novotný
L.,Stoupa,Hes,Krejčí,Boumová

leden-duben

8x4 hod - Hejného metoda 1.stupeň

Doubravová,
Bílková,Paroubková,Dvořáková,Moulíková,
Rozvoralová,Šestáková,Reinischová,Kopřivová,
Lachoutová

leden-duben

Čtenářská gramotnost 4x8
hod.
Čtením a psaním ke kritic.
Myšlení

Anglic. Jazyk
Vykazování podpůrných
opatření
Myšlenkové mapy
Koordinátor ŠVP
Žák s probl. Chováním
Výuka Tv a školská legislativa

Reinischová, Paroubková, Lachoutová,Ulrichová

Reinischová, Macháčová, Lachoutová

leden-březen
únor-duben
32 hod
únorprosinec60hod.

Hes
1.st.
V.Krejčí
Jarešová, Tomášková
Novotný P.

3.3.2017
13.3.2017
5.5.2017
25.4.
16.5.

Reinischová, Paroubková, Lachoutová

Několik akcí bylo zrušeno pro malý počet přihlášených.
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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
Přírodovědná praktika
Technické práce
8.třídy:
Společenskovědní seminář
Sportovní činnosti
Informatika
Technické práce
9.třídy:
Domácí nauky – péče o dítě
Sportovní činnosti
Technické práce

Nepovinné předměty
Florbal
Kopaná 3x
Pohybové hry 2x
Odbíjená
Anglický jazyk 3x
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Plán činností výchovného poradce 2016/2017
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
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kontrola vyplnění přihlášek na SŠ
odeslání přihlášek na SŠ
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
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Celoroční plán 1.stupně
2016/2017
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
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termín

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

Celoroční plán 2.stupně 2016/2017
září
Častoboř ,OČMU
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Psycholog pro rodiče
Běh kolem rybníka Příbram
Exkurze - SPŠ Příbram
T-ball Pegas
Coca-Cola cup
Živá kniha 2.sv.válka -knih.
Dopravní výchova
Lesní pedagogika
Exkurze Praha
Vytrvalostní běh
Divadlo Praha

adaptační kurz

říjen
72 hodin
Hud. Pořad -. Hrabě
KMD
minikopaná
Dopr. Výchova Štětkovice
Florball-GaSOŠE
Florball-GaSOŠE
Exkurze Planetárium
Florbal-Pb

6.třídy
1.-9.tř
1.tř
výběr žáků
9.tř
výběr žáků
výběr žáků
9.tř
5.roč.
3.roč.
7.roč.
1.st.
5.roč.

parlament
3,4,8.tř
výběr ž.
3.tř
6-7.tř
8.-9.tř
5.tř
4-5.tř
výběr
zájemců
9.tř
5,7,8.tř
8.9.tř-výběr
9.A,B
výběr ž.
7,8,9.tř
6,7,9.tř
8,9.tř

Den, kdy se mlčelo-workshop
Volba povolání-beseda
Div. Jednoho herce-Karel IV
Temat ex. -fyzika-Nový Knín
Exkurze mlékárna
KMD
Trapas nepřežiju-etiketa-KDJS
Prevence soc. patol. Jevů
Prevence AIDS
listopad
knihovna -vyhodnocení soutěže
Exkurze Červ.Hrádek
Návštěvní den pro předškoláky
Turnaj kopaná Benešov
plavání Pb, Smilovice
Exkurze jatka Sedlčany
KMD Praha
bruslení
Div. Jednoho herce-Karel IV
Temat ex. -fyzika-Nový Knín
Exkurze mlékárna
Trapas nepřežiju-etiketa-KDJS
Prevence soc. patol. Jevů
Prevence AIDS

5.tř
9.tř
7.-8.tř
1,2.st.
výběr 9.tř
7.-9.tř
2.st.
5,7,8.tř
8.9.tř-výběr
9.A,B
7,8,9.tř
6,7,9.tř
8,9.tř
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schůzka s rodiči žáků 9.tř v KDJS-zást. Stř škol
Prosinec
Borec Sedlčan
Vánoční besídka a jarmark KDJS
Turnaj -košíková
Adventní ťukání KDJS
ZUŠ - Roráty
Přání Ježíškovi
Zkusme si to SšZ-učil.
A je to Čer.Hrádek
Bovýsek -ovoce, zelenina do škol
Peklo -Příbram

1.st.druž.
2.st.
1.st.
1.st.
družina
9.tř
8.-9.tř
1.st.
družina

Leden
beseda v knihovně
Divadlo Kamýk Fik mik KDJS
exkurze Proratio
Okresní kolo DO-Příbram
KMD Praha
Přednáška k volbě povolání-právo…
Pietní akt K.H.
Okr. Kolo NjO

5.A,B
1.st.
9.tř

9.tř
8.tř

únor
Okr. Kolo ZO
Volejbal- okres. Turnaj
Karlovarský skřivánek -kraj. Kolo
Masopustní karneval, soutěž
šk. kolo Pythagoriáda
3k. Turnaj florbal
beseda -etiketa-p.Březinová
šk. turnaj- volejbal
knihovna-lid. Pohádka
okr. Kolo Oaj
knihovna-Prezentace lehce
Tři bratři - muzikál-ochotníci
Beseda .Macík-Dakar

všichni
5.-8.tř
9.tř
1.tř
vybr. Žáci
1.st
8.tř

březen
LVVZ
Soutěž rec. Souborů-Růže pro Marii Š
koncert Poutníci KDJS
Řízková párty-knihovna
Veselé zoubky-výuk. Program
Sedlčanská růže-recit. Soutěž-oblast
Autorská pohádka -knih.
Carmina recit. Soutěž
Prevence agrese, závislostí
Karlovarský skřivánek-pěv. Soutěž
KMD div. Praha
Kraj. Kolo Olym. RJ
Spolupráce s DD-velikonoční tvoření
Exkurze - čistička

7.ročníky
3.B
2.st.
5.roč
1.roč.
1.st.
2.tř
2.st.
8.B,7.B

2.st
9.tř
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duben
Turnaj ve vybíjené ,školním a oblastní kolo
Taneční soutěž -parlament
Testování Scio Scate
Štafetový pohár Příbram
Lukášek - knihovna
Biol. Olympiáda -Pb
Velikonoční trojboj-škol.a oblast.kolo
MaC Donald s Cup
Den Země
exkurze Biozemanka

1.st.
8.roč
1.st.
2.st
1.st.
1-5.tř
všichni

květen
Poet. Májový podvečer
Anglické divadlo
KMD Praha
Sedlčanská vonička
Pasování na čtenáře
Volejbalový turnaj Benešov
OVOV - Příbram
Pražský Hrad-tem exk.
Přednáška o Indii
Mc Donlds Cup
Den dětí - film. Dokument
Pohár rozhlasu
Atletická všestrannost
Dublovický Slavík
Zasáhni to
OVOV Slaný
t-ball - turnaj
testování ČŠI
Předníška -etiketa p.Březinová
Pythagoriáda o.kolo
Projekt Zdraví

výběr ž.
7-9.tř
výběr.ž.
1.st
1.A,B

7.tř
všichni
1.st
1.st
2.st.
3-7.tř
8.r
5tř
2.st.

červen
Výstava BODY Praha
exk. Mela
závod Dračí lodě
SŠ Sez. Ustí - exk.
zájezd Skotsko
zájezd Orlí hnízdo
Olymp. Víceboj Praha-vyhodn.
Přednáška FG
Návštěva ve školkách
Listování-Dublovice
Divadlo -Dublovice
Divadlo -Kamýk
Za jediný rok o veliký krok
Děti dětem
Slavnostní vyřazení 9.roč.
Školní výlety

8.tř
4.tř
všichni
8.tř
8,9tř
8,9tř
9.tř
9.tř
1.st
1.st
1.st
1.A,B
1.st
2.st.
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Tematické exkurze 2016-2017
vyuč . př edmě t

přírodopis
dějepis, Vv, český
jazyk,
zeměpis

vyuč ující (3-4)
Heller, Hájková ,

exkurze
Lidské těloPraha,Šumava

Ulrichová,Kodetová,
Čížková, Sasinová

Liter. Histor.ex.
Praha-Číž, Ulr,
Kod.

Novotný, Koňarik,
Novotná

měsíc exkurse
Jare,Novotný,
Hájková, Heller

září 22.9.2016
cyklo výlet-Český
Merán
červen
Výzk.ústav-Nový
Knín
listopad

fyzika, chemie,
matem.,IVT

Hes, Stoupa,
Krejčí,Novotný

cizí jazyky, Hv

Tomášková,
Skotsko, Orlí
Jarešová, Koňariková hnízdo
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Hellerová,Tomášková,
Kodetová,Čížkováčerven

Kulturní a ostatní akce 2016-2017
Exkurze - SPŠ Příbram
Živá kniha 2.sv.válka -knih.
Dopravní výchova
Lesní pedagogika
Exkurze Praha-histor. A souč.
Divadlo Praha
72 hodin
Hud. Pořad -. Hrabě
KMD
Dopr. Výchova Štětkovice
Exkurze Planetárium
Den, kdy se mlčelo-workshop
Volba povolání-beseda
Exkurze Červ. Hrádek
Div. Jednoho herce-Karel IV
Temat ex. -fyzika-Nový Knín
Exkurze mlékárna
KMD
Trapas nepřežiju-etiketa-KDJS
Prevence soc. patol. Jevů
Prevence AIDS
Adventní ťukání KDJS
ZUŠ - Roráty
Vánoční besídka
Divadlo Kamýk Fik mik KDJS
Přednáškak volbě povolání-právo
Pietní akt Kos. Hora -oběti
holocaustu
beseda -etiketa-p.Březinová
knihovna-Prezentace lehce
Soutěž rec. Souborů-Růže pro Marii
Š
koncert Poutníci KDJS
Sedlčanská růže-recit. Soutěž-oblast
Tři bratři-muzik. Ochotníci KDJS
Carmina recit. Soutěž
Prevence agrese, závislostí
Karlovarský skřivánek-pěv. Soutěž
KMD div. Praha
Taneční soutěž -parlament
Přednáška Indie
Přednáška etiketa
kino Anděl Páně
divadlo Praha
divadlo Praha
Muzejní noc
Beseda včelaři
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Školní družina – školní rok 2016/2017
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.

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: 41
žen: 34

z toho mužů:

7

Pedagogičtí pracovníci celkem: 35
z toho
učitelé: 29
vychovatelé: 6
THP
: 1
Dělnická povolání
: 5
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 48 roků.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: K zápisu přišlo 69 dětí.
PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
1.ročník – 54 dětí – 47 vyznamenání – 7 prospělo
2.ročník – 55 dětí – 44 vyznamenání – 11 prospělo
3.ročník – 54 dětí – 41 vyznamenání – 13 prospělo
4.ročník – 43 dětí – 17 vyznamenání – 26 prospělo
5.ročník – 57 dětí - 24 vyznamenání – 33 prospěli
6.ročník – 47 dětí – 20 vyznamenání – 27 prospělo
7.ročník – 57 dětí – 14 vyznamenání – 42 prospělo
8.ročník – 58 dětí – 16 vyznamenání – 42 prospělo
9.ročník – 45 dětí – 12 vyznamenání - 32 prospělo – 1neprospěl
Po splnění 9. let školní docházky odešlo z 9. ročníku 45 žáků.
Ze sedmého ročníku odešli 2 žáci.
Umístění žáků na víceletá gymnázia
Celkový počet
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Rozmístění žáků 9.ročníku
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Ukončili docházku v nižším ročníku:
7.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 2016/2017 se uskutečnila kontrola ověření účetní závěrky
auditorem. Neshledali žádné nedostatky.

V Sedlčanech 30.9.2017

Libor Novotný
ředitel školy
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