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1. Úvod

     Školní rok 2012/2013 byl slavnostně zahájen v pondělí 3. 9. 2012 za účasti rodičů i 
zástupců obce, zejména pak starosty obce Jana Havelky.
     Škola je zapojena do programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podporovaného z 
prostředků EU.  Ve 2. etapě tohoto programu byla pořízena druhá interaktivní tabule, která 
je  umístěna  ve  2.  podlaží  budovy.  Z prostředků  EU  bylo  dále  financováno  vzdělávání 
pedagogických pracovníků a tvorba digitálních učebních materiálů.



2. Základní údaje o škole     
 
Název: Základní škola Nová Ves pod Pleší, okres Příbram
Právní forma:    příspěvková organizace
IČO:    70989672
Identifikátor právnické osobyIZO:600 054 675
Zřizovatel:  Obec Nová Ves pod Pleší

Kontaktní údaje:
e-mail:                                     st.vacek@volny.cz
telefon:                                        + 420 318 581 838 
adresa, sídlo:                                ZŠ Nová Ves pod Pleší 

202 04 Nová Ves pod Pleší 86
ředitel  školy - statutární orgán: Mgr. Stanislav Vacek 
vedoucí vychovatelka ŠD:           Bc. Hana Zemanová 
Školská rada:
Zřízena dle  §  167 a  169 zákona č.   561/2004 Sb.  o  předškolním,  základním,  středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě  usnesení Zastupitelstva 
obce Nová Ves pod Pleší: 
počet členů – 3
paní H.N. - obec Nová Ves pod Pleší
paní I.D. - zástupce rodičů
Mgr. J.H. - učitel ZŠ 
Součásti školy:        školní družina, provoz  6,30 - 16,00 h

základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník)
Vzdělávací program:

RVP Základní  škola, č.j. 79-1-C/01 v  1. až 5. ročníku, 
školní vzdělávací program Hravá škola – č.j. 109/2007

Učební plán:



Výuka cizích jazyků:
Výuka cizích jazyků je realizována v rámci aktuálních vzdělávacích programů ve 3. 

až 5. ročníku, a to v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně.
Dále mají žáci možnost navštěvovat školou pořádaný kroužek anglického jazyka, který vede 
zkušená lektorka.

Integrované děti:
V rámci pravidelné výuky je věnována péče žákům s vývojovými poruchami učení, 

či  jiným typem postižení.  Péče je  realizována na  základě vypracovaných individuálních 
vzdělávacích plánu, a to jednak v běžných vyučovacích hodinách a také formou speciální 
péče,  která je zajišťována zkušenou učitelkou, která je již v důchodovém věku a má se 
školou uzavřenu dohodu o pracovní činnosti.

Charakteristika  školního roku 2012/2013
Na začátku školního roku 2012/2013 do školy nastoupilo 81 žáků.  Počet  žáků se 

vyvíjel. V průběhu školního roku odešla jedna žákyně třetího ročníku. Školní rok byl tedy 
ukončen se 80 žáky.



Žáci byli do tří tříd rozděleni následovně:
I.třída -  Mgr. S.V.       1.ročník       15 žáků   
ředitel školy
II. třída – Mgr. B.N. 2. ročník 18 žáků
dramatická výchova ve škole
III.třída-  Ing. H.D. 3.ročník        16 (15) žáků  
přírodní vědy  
IV.třída- Mgr. P.K. 4.ročník      15 žáků  
výtvarná výchova ve škole    
V.třída - Mgr. J.H. 5.ročník 17 žáků  
sportovní zázemí školy
žáci s SPU - A.M. 
8 hodin, péče o žáky se SPU – na dobu určitou
školní družina – Bc. H.Z.
celý úvazek a 9 hodin vyuč. ZŠ na dobu určitou
Další charakteristiky školy:
·        individuální přístup k dětem
·        příjemně upravené  vyučovací prostory
·        klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem
·        moderní vybavení, zapojení do projektu „Aktivní škola“
·        zajištění pitného režimu
·        počítačová učebna, neomezený přístup na internet
·        vzdělávání dětí bez drog a šikanování
·        návštěvy divadla, knihovny, bazénu, exkurzí a dalších aktivit (např. Kouzelnické   
         představení v MŠ, exkurze ve Štefanikově hvězdárně, divadlo Příbram: O Človíčkovi,
         lední revue Příbram, divadlo Příbram: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dřevíčkova dílna) 
·        menší počty žáků ve třídách (vhodné i pro nápravu výchovně-vzdělávacích    
         problémů některých dětí)
·        vše pod jednou střechou – základní  vzdělávání  v ZŠ, zájmové vzdělávání ve
         školní družině mimoškolní aktivity
·        výuka cizích jazyků pro děti od MŠ
·        zapojení do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“

Materiálně technické zajištění:
Škola  se  nachází v  nově  zrekonstruované  budově  s  malou  tělocvičnou-hernou  a 

hřištěm s umělým povrchem v bezprostředním sousedství školy. V tomto školním roce došlo 
k technickým  opravám  školy,  konkrétně  k opravám  nejnovější  přístavby  školy,  opravě 
okapů, vymalování schodiště a 3. nadzemního podlaží. Byla zpracována studie s návrhem 
řešení  oprav  na  fasádě  školy  (viz.  technická  zpráva  Ing.  arch.  Petra  Kouřimského). 
V přízemí školy byly provedeny opravy malby ve vestibulu a školní družině.

1., 2., 4. a 5. ročník měl vlastní třídu, 3. ročník se o třídu dělil se školní družinou.
Škola  je  vybavena  počítačovou  učebnou  s  nainstalovaným  operačním  systémem 

Windows 7,  v  ostatních třídách fungují  repasované i  nové počítače  s  OS Windows 7 a 
Windows XP. V každé učebně je funkční připojení na internet a přístup na tisk. 2 učebny 
jsou vybaveny interaktivní tabulí s veškerým příslušenstvím.

Jsme vybaveni výukovými programy, které jsou průběžně doplňovány a inovovány, a 
to v závislosti na výši finančních prostředků.

Všichni žáci i zaměstnanci mají neomezený přístup na internet. 



Bezpečnost a ochrana zdraví:
     V přípravném týdnu na konci srpna 2012 bylo provedeno základní školení BOZP a PO. 
Odborné  proškolení  pracovníků z  hlediska  ochrany  zdraví  a  bezpečnosti  práce  provedl, 
včetně závěrečného přezkoušení, ředitel školy, který získal v rámci DVPP oprávnění pro 
provádění základního školení bezpečnosti práce a požární ochrany. 
 Všichni  zaměstnanci  školy  absolvovali  v  průběhu  tohoto  školního  roku  preventivní 
lékařskou prohlídku, a to na základě smlouvy uzavřené s praktickou lékařkou MUDr. V.K., 
nová pracovnice absolvovala vstupní lékařskou prohlídku.

Kontroly:
V průběhu roku byly provedeny následující kontroly:

− inspektorát bezpečnosti práce
− kontrola čerpání provozních prostředků z rozpočtu obce 
− kontrola z České správy sociálního zabezpečení
− kontrola čerpání prostředků z projektu Ovoce do škol
− revize hasicích přístrojů
− prověrka BOZP
− revize elektro a hromosvodů
− kontrola OHS Středočeského kraje, oblastní pracoviště Příbram

     Učitelům  byly  rozděleny  činnosti  nezbytné  pro  provoz  školy  (péče  o  pomůcky, 
organizace sportovních soutěží, školní mléko apod.) Provedena byla inventarizace majetku 
obhospodařovaného  školou.  Pedagogům  byly  zadány  další  úkoly  související  s 
rozpracováním školního vzdělávacího programu „Hravá škola“, podle kterého se vyučovalo 
v tomto školním roce v 1. až 5. ročníku. 
     Škola má zpracován a pravidelně aktualizován Minimální program prevence sociálně 
patologických jevů. Garantem tohoto programu je Bc. H.Z.
Všichni  pedagogové  byli  vyzvání  k  větší  aktivitě  v  dalším  vzdělávání  pedagogických 
pracovníků.  Splněno  bylo  plánované  vzdělávání  všech  pracovníků  v  rámci  čerpání 
prostředků z EU. Ředitel školy absolvoval povinné školení a ověření z oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany a obdržel certifikát s platností 3 roky.

 



3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

     Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti  -  právnická osoba vykonává činnost 
těchto škol a školských zařízení:
     Základní  škola  poskytuje  základní   vzdělávání  v souladu  s  §  44  až  56 zákona č.  
561/2004 Sb., o  předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  
(školský  zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

kapacita:  90 žáků
IZO: 114 002 100 

     Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004  Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon) a  
příslušnými prováděcími právními předpisy.

kapacita:  25 žáků
IZO: 114 002 118

4. Přehled pracovníků školy
paní učitelka Ing. H. D. 

-  vystudovala  VŠZ  v  Praze  Suchdole,  po  nástupu  do  školství  absolvovala  doplňkové 
pedagogické studium na PF UK s aprobací pro vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů 
na 2.stupni ZŠ a škol středních. Je zaměstnána 33 let, z toho ve školství 21 let. 
paní učitelka A. M. 
-  vystudovala  Gymnázium a  Střední  pedagogickou  .školu  pro  učitelky  MŠ v  Praze.  V 
současné době důchodkyně,  pracovní poměr na dobu určitou zaměřený na péči  o děti  s 
vývojovými poruchami učení. Je zaměstnána 47 let ve školství. 
paní učitelka a vychovatelka Bc.H. Z. 
- vystudovala dálkově Střední pedagogickou školu v Berouně a PedF UK v Praze, obor 
pedagogika volného času. Je zaměstnána 38 let,z toho ve školství 22 let. 

pan ředitel Mgr. S. V.
- vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, je plně aprobován pro učitelství na 1. stupni 
ZŠ. Ve školství je zaměstnán od roku 1978, zaměstnán je 34 let (z toho 8 let starosta města 
Dobříš – 1994 až 2002), ve školství působí 26 let.
školnice a uklízečka paní V. M. 
- vyučila se prodavačkou v SOU Praha. Je zaměstnána 27 let, ve školství 15 let. Vykonává 
funkci provozního pracovníka (uklízečka - školnice).
pan učitel Mgr. J. H. 
- vystudoval PedF UK v Praze, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ (ČJ-OV). Pracoval jako 
učitel ZŠ a jako tiskový mluvčí. Na ZŠ Nová Ves pod Pleší zaměstnán od srpna 2004 jako 
učitel - 9 let.
paní učitelka Mgr. P. K. 
-  vystudoval  PedF v  Českých Budějovicích,  obor  učitelství  pro  2.  stupeň ZŠ (ČJ-VV). 
Pracovala  krátce  jako  učitelka  MŠ,  na  škole  zaměstnána  jako  učitelka  od  srpna  2008. 
Aktuálně studuje druhým rokem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
paní učitelka Mgr. B. N.
- vystudoval PedF v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, na škole je zaměstnána jako 
učitelka od srpna 2010.



5. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce  a následném 
přijetí do školy

Zápis  dětí  do 1. ročníku
     Zápis prvňáčků proběhl dne 8. 2. 2012. K zápisu se dostavilo celkem 19 dětí, 18 dětí 
přišlo  k  zápisu poprvé,  po předchozím odkladu školní  docházky přišel  1  žák.  Žádost  o 
odklad  školní  docházky  o  jeden  rok,  následně  doplněnou  vyjádřením  specializovaného 
pedagogicko-psychologického pracoviště a dětského lékaře, byla podána u 6 dětí. Následně 
rodiče 1 žákyně vzali svou žádost zpět. Školní docházka byla odložena na základě vydaného 
rozhodnutí 5 žákům. 

Přijímací řízení
     Tři žáci 5. ročníku – žáci T.D, M.D., E.C., M.R. a žákyně M.K. podali přihlášku ke 
studiu  na  střední  škole.  Po  absolvování  přijímacích  zkoušek  a  vynikajícím  výsledku 
přijímacího řízení byli 2 žáci a 1 žákyně přijati ke studiu na víceleté Gymnázium Karla 
Čapka v Dobříši. Opět se tak potvrdila velká úspěšnost absolventů 5. ročníku v přijímacích 
řízeních  a  škola  se  tak  procentem úspěšnosti  v  tomto  ohledu  řadí  ke  špičce  v  regionu 
Dobříšska.  

     Do  školní  družiny  bylo,  vzhledem  ke  stanovené  kapacitě,  zapsáno  25  žáků.  Pro 
neúspěšné žadatele byl při školní  družině zřízen „Kroužek aktivit  školní  družiny,“ jehož 
vedením byla pověřena nově přijatá vedoucí kroužku paní A.S.



6.   Organizace školního roku 2012/2013  
v     základních školách, středních školách, základních uměleckých školách   

a konzervatořích

Organizace školního roku probíhala podle pokynu MŠMT ČR (viz níže) takto:

Č.j. 14269/2011-20
Dne  31. května 2011 

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. 
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

 11.3. -   17.3. 
2013

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  podle cílů stanovených školními vzdělávacími 
programy  a podle poskytovaného stupně

Klasifikace a chování  žáků
     Nikdo ze žáků školy nebyl ve školním roce 2012/2013 hodnocen celkovým prospěchem 
"neprospěl".  
     Z  předchozích  let  se  opakuje  problém  nepřipravenosti,  dětí  na  školní  docházku. 
Problémy  přetrvávají  ve  vadách  výslovnosti  a  nedostatcích  při  aplikaci  základních 
pracovních  a  hygienických  návyků.  Někteří  rodiče  nedocházejí  s  dětmi  na  doporučené 
logopedické  nácviky  a  ani  doma  s  dětmi  necvičí.  Stále  na  nízké  úrovni  je  kvalita 
čtenářských dovedností.  Nedostatečné jsou stále základní návyky nutné pro nácvik psaní, tj. 
nesprávné návyky v úchopu psacího náčiní a další. 
     Chování všech žáků bylo hodnoceno známkou 1. 
     Problémové situace se daří řešit v rámci školy, popřípadě pohovorem s rodiči, kdy se 
vždy podařilo najít řešení vedoucí alespoň ke zmírnění problémů.Třem žákům bylo uděleno 



napomenutí třídního učitele za opakové poklesy v chování, jednomu žákovi bylo uděleno 
napomanutí třídního učitele za narušování činnosti kolektivu a jednomu žákovi byla udělena 
důtka ředitele školy za závažné poklesy v mravním chování.
     Vyučování žáků se specifickými poruchami učení byla v rámci jejich integrace věnována 
patřičná péče,  a to jednak přímo ve vyučování,  jednak v individuálních hodinách – vše 
podle zpracovaných individuálních plánů. 
     

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání v oblastech: 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti  RVP 
Vzdělávání  v  ostatních  oblastech  DVPP vedoucích  k prohloubení  odbornosti  učitelů  ve 
specializaci, kterou vyučují 
V tomto školním roce se pedagogové účastnili seminářů a vzdělávacích akcí pořádaných 
různými subjekty, které většinou navazovaly na probíhající kurzy a školení.
 
V rámci  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  bylo  všem pedagogům uloženo 
aktualizovat tematické a časové plány pro jednotlivé předměty. 

     Třídní učitelé, kteří mají ve třídě integrované žáky se specifickými poruchami učení, 
vadami řeči a poruchami v oblasti chování, zpracovali individuální vzdělávací plány pro 
tyto děti.

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

     V letošním školním roce, probíhal opět sběr starého tříděného i netříděného papíru a 
plastových víček. 
     V rámci vyučování prvouky a přírodovědy žáci zažili přednášku o třídění odpadu a sami 
si třídění odpadu pomocí her vyzkoušeli. Přednášku pro školu pořádal EKOKOM. Akce se 
dětem velmi líbila.

Sportovní soutěže
Druh soutěže                                      Místo                             Účast ž.            Umístění/z počtu  
McDonald´s Cup Dobříš 15 7/8
Florbalový turnaj Nový Knín 12 4/4

Mezinárodní matematická soutěž 
     Matematického Klokánku se v tomto školním roce zúčastnilo 65 žáků 2. až  5. ročníku s 
dobrými až průměrnými výsledky.

Testování žáků 5. ročníku
Testování žáků 5. ročníku probíhalo od května do 3. června. Testováno bylo 17 žáků.

Testy byly realizovány na počítačích v počítačové učebně školy. Žáci byli testováni ve třech 
vyučovacích předmětech – český jazyk, matematika a anglický jazyk. Na každý předmět 
(test) měli stanoven časový limit a v jednom dni vyplňovali pouze jeden test. Výsledky testů 
dopadly velmi příznivě. 



 



Plavecký výcvik
Jako  každoročně  se  celá  škola  od  února  do  dubna  2013  zapojila  do  plaveckého 

výcviku organizovaného Službami města Příbram - Aquaparkem. Výcviku se zúčastnilo 52 
žáků, osvobozeni byli žáci se zdravotním omezením. Po dobu plavecké výuky se vyučovalo 
podle upraveného rozvrhu hodin.

Školní výlet 
Výletu do kempu Višňová Hájek u Křivoklátu od 24. do 26. 6.2013 se zúčastnilo 60 

žáků. V rámci programu školního výletu děti navštívily hrad Křivoklát. Děti se podívaly do 
okolí  kempu.  Pokud  to  počasí  dovolilo,  využívaly  hřiště  a  další  prostory  kempu  ke 
sportovním aktivitám. Jedno odpoledne byl pro děti připraven animační program „Banánová 
piškotéka“ (pohybové, taneční a soutěžní aktivity). Animační program si děti velmi užily. 
Ubytovány byly v chatách. Součástí pobytu byla i oblíbená  noční „stezka odvahy.“  

Akce pro veřejnost
     V předvánočním období děti vyráběly předměty a přáníčka s vánoční tematikou pro 
Vánoční jarmark a nacvičovaly pásmo koled pro vystoupení u Vánočního stromu. 

Ve  středu  5.  12.  2012  připravili  žáci  5.  ročníku  Mikulášskou  nadílku  pro  děti  z 
nižších ročníků. Poslední školní den v prosinci byl věnován tradiční Koledě, kdy koledující 
děti  obejdou celou vesnici  a obyvatelům zazpívají  vánoční koledu a popřejí  k vánočním 
svátkům.  Děti  si  pak  rozdělily  vykoledované  sladkosti,  potěšila  je  i  pochvala  a  uznání 
obyvatel Nové Vsi pod Pleší 
     16.  prosince  předvedly  děti  vystoupení  u  Vánočního  stromu  a  za  pomoci  učitelů 
zorganizovaly  Vánoční  jarmark,  na  kterém  prodávaly  svoje  vlastní  výrobky.  Součástí 
programu byla i Vánoční tombola, jejíž výtěžek rovněž obohatí program školního výletu v 
následujícím školním roce.

V květnu děti vystoupily v místní sokolovně s programem ke Dni matek. Program 
děti nacvičovaly ve třídách i v zájmových kroužcích.  

Kroužky,  zájmová   činnost
Při školní družině probíhala během školního roku úspěšně činnost několika zájmových 
kroužků:



1. Anglický jazyk
Také v tomto školním roce úspěšně pracoval kroužek anglického jazyka pod vedením 

paní J.W. Děti se seznamovaly se základními frázemi a pojmy z oblasti rodina, zvířata, části 
těla, oblečení,... formou různých her a soutěží či písniček. Kroužek navštěvovalo v průběhu 
školního roku 12 dětí. z 2. až 5. ročníku. Druhý kroužek zahájil svou činnost ve druhém 
pololetí pro žáky 1. ročníku. Tento kroužek vedla M. Š.

2. Turistika 
Sobotní turistické akce jako každoročně připravovala jedenkrát až dvakrát měsíčně 

Bc.  H.Z.  Během  školního  roku  s  dětmi  uskutečnila  12  opět  velmi  zdařilých  akcí  a 
turistických vycházek za účasti 9 žáků ZŠ a občas i jejich rodičů, kteří děti na turistických 
akcích doprovázeli.

 
3. Dramatika  

Ve  své  činnosti  pokračoval  kroužek  dramatiky  pod  vedením Mgr.  B.  N.  Děti  si 
vyzkoušeli různé metody a činnosti dramatické výchovy, které pak využily při vystoupení 
ke Dni matek v květnu 2013. Do činnosti kroužku se zapojilo 19 dětí z 1. až 5. ročníku. 

4. Hudba 
Kroužek  hudební  pracoval  ve  dvou  sekcích.  V  první  z  nich  se  děti  učily  a 

zdokonalovaly ve hře na zobcovou flétnu a kytaru pod vedením zkušeného učitele ZUŠ 
Dobříš  pana K.Č.  V druhém oddělení se děti  seznamovaly se základy hry na zobcovou 
flétnu  pod  vedením  paní  učitelky  Ing.  H.D.  Velmi  hezká  vystoupení  byla  zpestřením 
slavnostních akcí ke Dni matek i u Vánočního stromu. Do činnosti kroužku se zapojilo v 
tomto školním roce 17 dětí.

5. Výtvarný a keramický kroužek
V činnosti v tomto školním roce pokračoval také výtvarný a keramický kroužek pod 

vedením Mgr.  P.K.  Děti  měly  možnost  se  seznámit  s  různými  netradičními  výtvarnými 
technikami, vyzdobily školu zdařilými pracemi a odnesly si domů své výrobky z keramiky. 
Mnohé  z  výrobků  byly  také  prodávány  na  Vánočním  jarmarku.  Činnosti  kroužku  se 
účastnilo 12 dětí z 1. až 3. ročníku.

6. Orientální tanec 
Ve své činnosti nadále pokračoval kroužek orientálního tance vedený učitelkami Mgr. 

B.N. a Mgr. P.K. Dívky byl rozdělen do dvou skupin. Při této pohybově rytmické aktivitě se 
seznamovaly  s dalšími  prvky  orientálního  tance.  Skupina  začátečnic  se  seznamovala  se 
základy  orientálního  tance.  Obě  skupiny  nacvičily  taneční  sestavu,  kterou  předvedly  na 
vystoupení ke Dni matek. Kroužek navštěvovalo 20 dívek z 1. až 5. ročníku.
Dále pokračoval také orientální tanec pro dospělé.  

7. Florbal 
Pro zájemce z  2. a 5. byl pokračoval kroužek florbalu. Ten pracoval pod vedením 

jednoho z rodičů, pana P. P. Děti nacvičovaly základní herní činnosti a navíc se zúčastnily i 
turnaje  pořádaného  sousední  školou  v  Novém  Kníně.  Činnosti  kroužku  se  pravidelně 
účastnilo 18 dětí.



 
     Kromě této pravidelné činnosti organizované školou byli někteří z žáků zapojeni do 
individuální zájmové a sportovní mimoškolní činnosti.  V těchto svých aktivitách dosáhli 
někteří z nich vynikajících výsledků. Byly to zejména tyto aktivity:

− společenský tanec
− sportovní aerobik
− kopaná
− požární kroužek
− lední hokej
− jezdectví
− golf
− ochrana přírody
− výtvarná výchova
− hra na hudební nástroj
− další individuální činnosti.

Činnost školní družiny  
     

Také v letošním roce pokračovala úspěšná činnost školní družiny ve dvou denních 
blocích – ranní a odpolední části.
     Vedoucí vychovatelka školní družiny organizovala sportovních a volnočasové aktivity 
dětí  s  důrazem na  rekreační  charakter  činností.  Pozadu  nezůstávala  školní  družina,  ani 
pokud jde o činnosti výtvarné.
     Poněkud nepříznivě se na provozu tohoto zařízení projevila nutnost částečně využívat 
místnost pro školní družinu jako jednu z učeben. 
     Preferován byl i  nadále pobyt na čerstvém vzduchu a soutěže v přírodě.  Děti  jako 
každoročně  vyráběly  dárky a  upomínkové  předměty  na  Vánoční  jarmark,  kde  si  rodiče 
mohli koupit výrobky svých dětí. 
     K zápisu  dětí  do  1.  třídy  děti  opět  připravily  pro  své  budoucí  spolužáky  dárky  a 
upomínkové předměty, dárky a přáníčka vyrobily i k oslavě Dne matek v květnu 2011. 
Před koncem školního roku proběhla v družině opět akce „My se školy nebojíme.“    
     Tentokrát se do akce opět zapojily i děti ze školní družiny při ZŠ v Mníšku pod Brdy. 
Děti trávily společně s vychovatelkou ve školní družině nejen odpoledne, ale také večer a 
noc. Přespaly opět, tak jako v předešlém roce, v učebnách školy na karimatkách ve spacích 
pytlích.  
     Na konci školního roku byly děti odměněny cenami za soutěž pořádanou již tradičně po 
celý školní rok.

Ve  školním  roce  2012/2013  byl  při  školní  družině  zřízen  kroužek  aktivit,  který 
navštěvovaly  děti,  pro  které  už  ve  školní  družině  z kapacitních  důvodů  nebylo  místo. 
Kroužek aktivit fungoval pod vedením A. S. a jeho činnost byla úzce propojena právě se 
školní družinou. 



10. Pedagogické porady, kontroly

V průběhu školního roku probíhaly následující činnosti:
• pravidelná inventarizace majetku 
• prověrka BOZP 
• kontrola obce zaměřená na hospodaření s provozními prostředky školy
• kontrola ČSSZ
• kontrola projektů Ovoce do škol a Školní mléko
• revize a oprava hasicích přístrojů
• revize všech elektrozařízení 

Pedagogické rady:
     Během školního roku proběhlo pět pedagogických porad (viz zápisy z porad). Nutné 
problémy  byly  řešeny  okamžitě  před  vyučováním,  popřípadě  na  krátkých  pracovních 
poradách konaných jedenkrát týdně nebo pracovních poradách konaných jedenkrát měsíčně. 
Opět  byly  vyhlášeny  tři  termíny  třídních  schůzek-konzultací  pro  informaci  rodičů  o 
prospěchu a chování žáků a o důležitých akcích školy. V případě nutnosti se mohli rodiče 
informovat i mimo vyhlášené dny v předem dohodnutém termínu. 

11. Základní údaje o hospodaření školy  
(doplněno k 30. 6. 2013 – viz přílohy) 

     Provozní příspěvek od obce činil, tak jako v roce předchozím 550 tis. Kč. Významným 
vlastním příjmem školy byly zejména poplatky za školní družinu v celkové výši 53,4 tis. Kč 
a poplatky za zájmové kroužky 89,9 tis. Kč. Za tříděný i netříděný papír škola získala 26,67 
tis. Kč.

     V oblasti  materiálního  vybavení  se  velmi  významně  zlepšilo  vybavení  výpočetní 
technikou  a  digitálními  učebními  materiály,  a  to  z  prostředků  EU  v  rámci  programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jak již bylo výše zmíněno.
     Přehled o hospodaření školy je možno získat z příloh této zprávy, jak je dále uvedeno. 
Jsou to tyto dokumenty:

− Výsledovka střediska – provozní prostředky – příloha č. 1
− Výsledovka střediska – prostředky státního rozpočtu – příloha č. 2
− Výsledovka středisky – prostředky ESF „EU – peníze do škol“ - příloha č. 3.

 
 
V Nové Vsi pod Pleší 25. 8. 2013

Mgr. Stanislav Vacek
ředitel



Příloha č. 1

12. Přílohy
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