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1 Základní údaje o škole 
 

1.1 Škola 
 
Základní škola a mateřská škola Olbramovice 
příspěvková organizace 
Olbramovice 4 
259 01 Votice 
 
IČO 71001174 
IZO 600 041 905 
Identifikátor základní školy 102 002 061 
 
Ředitelka: Mgr. Květa Havlíková 
Zástupce ředitele: Miroslava Tŧmová 
 
Tel.: 317 812 468 
E-mail: kveta.havlikova@centrum.cz 
E-mail: kveta.havlikova@zsolbramovice.cz 
www: zsolbramovice.cz 
 

1.2 Zřizovatel 
 
Obec Olbramovice 
Starosta: Pavel Pohŧnek 
 
Obecní úřad Olbramocice 
Olbramovice 158 
259 01 Votice 
 
Tel. 317 813 354, 317 812 454 
Fax: 317 812 454 
E-mail: ouolbramovice@cmail.cz 
www: olbramovice.cz 
 

1.3 Součásti školy 
 

Mateřská škola kapacita 60 dětí 

Základní škola kapacita 60 ţákŧ 

Školní druţina kapacita 30 ţákŧ 

Školní jídelna MŠ a ZŠ kapacita 110 strávníkŧ 

mailto:kveta.havlikova@centrum.cz
mailto:kveta.havlikova@zsolbramovice.cz
mailto:ouolbramovice@cmail.cz
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1.4 Základní údaje o součástech školy 
 
 

Součást školy Počet tříd a 
oddělení 

Počet dětí / 
ţáků 

Počet dětí/ 
ţáků na třídu 

Počet ţáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 2 45 23 15 

Základní škola 
1. stupeň 

3 43 15 15 

Školní druţina 1 30   

Školní jídelna 1 (v MŠ) 45 MŠ, 43 ZŠ   
Komentář: 
1. ročník samostatný – I. třída 
3.ročník a 4..ročník společně – II. třída 
2. ročník a 5.ročník společně – III. třída 
Školní druţina 30 ţákŧ 

 
 

1.5 Materiálně – technické podmínky školy 
 
 
Učebny, herny:  3 učebny v ZŠ, 2 herny ve ŠD 
    (ZŠ nemá ţádnou tělocvičnu, cvičí se na sále v místní hasičské  
     zbrojnici) 
Odborné pracovny:  1 školní knihovna s mediální učebnou 
Odpočinkový areál:  zahrada s asfaltovým hřištěm vybaveným konstrukcí na 
    odbíjenou a košem na korfbal, 
    třída pod širým nebem( 5 dřevěných stolŧ, 10 lavic a  
    přenosná tabule) 
Dílny a pozemky:  pozemek na školní zahradě 
Ţákovský nábytek:  nový ţákovský nábytek ve všech třídách, do 1. třídy  
    dokoupeny 3 nové lavice s ţidlemi 
Vybavení: na dobré úrovni vybavení pomŧckami, sportovní nářadí 

dokoupena koza, gymnastický koberec, 2 doskokové 
ţíněnky, drobné náčiní je zajištěno (vybavení na florbal a 
lakros )potřeby na překáţkové dráhy, překáţky na nácvik 
jízdy zručnosti pro BESIP 

Ţákovské učebnice:  staré ve 4. – 5. ročníku, v 1. a 3. ročníku nakoupeny  
    učebnice Nové školy na Ma a Prvouku a Čj ve 2. roč.  
    a Alter na Čj v 1. ročníku-výuku podle ŠVP    
   
Vybavení kabinetu:  základní vybavení a běţné pomŧcky, výukové programy 
    na PC umístěny v ředitelně 
Audiovizuální technika: 8 počítačŧ ţákovských,4 počítače učitelské, 

    2 televizory, 1 video,  1video i s DVD přehrávačem 
4 tiskárny,1 kopírka, 1 dataprojektor, 1 interaktivní tabule, 
1 notebook 
1 MEOTAR( starý), 4 přenosné přehrávače CD a MC 
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2 Přehled pracovníků školy 
 

2.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 

Počet pracovníkŧ celkem 18 

Počet učitelŧ ZŠ 4 

Počet vychovatelŧ ŠD 2 

Počet asistentŧ pedagoga 1 v MŠ 

Počet učitelek MŠ 3 

Počet provozních zaměstnancŧ ZŠ 3 + * 

Počet provozních zaměstnancŧ MŠ 2 

Počet provozních zaměstnancŧ ŠJ 3 
Komentář: *účetní smluvně, placena OÚ, nebyla 
placena ze státních prostředkŧ 
 

 

2.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Roků 
ped. 
praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 učitelka 1,0 nad 20 VŠ 1. -  5. r. 

1 učitelka 1,0.  nad 6 SPgŠ, 
studuje VŠ (1. 
stupeň ZŠ) 

1. -  5. r. 

1 učitelka 0,136 (od 
8. 3.) 

nad 10 VŠ 1. – 5. r. 

1 ředitelka ZŠ 1,0 nad 32 VŠ 1. – 5. r. 

1 vychovatelka 
 
 
 
učitelka 

0,48 ( do 
5.3.) 
0,6 ( do 
30. 6.) 
0,5 

nad 9 
 

vychovatelství  
na VŠ 
 ( doplňkové 
studium) 

vychovatel 
a pedagog 
volného času 

1 vychovatelka  
 
učitelka 

0,803 (do 
5.3.) 
0,136 (do 
5. 3.) 
 
 

1 rok 
 
 

 Jazykové 
gymnázium 
 Maturitní  
zk. AJ 

 

1 vychovatelka 0,6 ( od 
8.3.) 

nad 11 DF ČVUT-
doplňkové 
studium 
pedagogiky 
na AJAK 
Praha 

Výchovný 
poradce-
vychovatelství 

1 učitelka MŠ 1,0 nad 17 SPgŠ učitelka MŠ 
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1 učitelka MŠ 1,0 nad 31 SPgŠ učitelka MŠ 

1 zástupce 
ředitele 

1,0 nad 35 SPgŠ učitelka MŠ 

1 asistent 
pedagoga 

0,4  nad 35 SPgŠ učitelka MŠ 

 

 

2.2.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 
 
 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupeň 75% 

Vychovatelky ŠD 100% 

Učitelky MŠ 100% 

 
 
 
 

2.2.2  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let Nad 55 let 
do důchod. 
věku 

V důchod. 
věku 

Celkem 

4 ţeny 3 ţeny 2 ţeny 1 ţena 2 ţeny 12 ţen 

 
 
  
 

2.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

 
Ostatní 
pracovníci 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 školnice na ZŠ 1,0 základní 

2 školnice v MŠ 0,75 SOU 

3 uklízečka v MŠ 0,60 SOU 

4 vedoucí ŠJ 0,60 SŠ 

5 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

6 pomocná kuchařka 1,0 základní 

7 mzdová účetní DOPČ SŠ 

8 správce poč. sítě DOPČ student VŠ 
 
Komentář: Na smlouvu pracuje ještě  kvalifikovaná účetní, kterou platí zřizovatel 
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3 Zápis k povinné školní docházce a přijímání 
ţáků do středních škol 

 
 

3.1 Zápis k povinné školní docházce 
 
 

Počet prvních tříd Počet dětí 
přijatých do 
prvních tříd 

Z toho počet dětí 
starších šesti  let    
(nástup po odkladu) 

Počet odkladů 
pro školní rok 
2010 / 2011 

1 13 1 1 

 
 

3.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
 
 

 Přijato z pátého ročníku Přijato ze sedmého ročníku 

gymnázium zřízené 
krajem 

2 0 

Komentář: Dvě ţákyně a dva ţáci 5. ročníku si podaly přihlášku na Gymnázium v Sedlčanech, byly 
přijaty pouze dvě ţákyně. 

 
 

4 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 
 

 

4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 
Přehled o prospěchu 1. stupeň 
 
Třída Počet 

ţáků 
Prospěl 
s vyzn 

Prospěl  Neprospěl Ţáci 
s nedostatečnou 

Nehodnocen 

1. A   8   8 0 0 0 0 

2. A 14 13 1 0 0 0 

3. A   8   7 1 0 0 0 

4. A   8   4 4 0 0 0 

5. A   5*   2 2 0 0 0 

Celkem 43* 34 8 0 0 0 
Komentář: *Jeden ţák odešel v březnu na jinou školu 
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Přehled o chování 1. stupeň 
 

Třída Počet 
ţáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

1. A   8 0  0(1) 0 0 0 

2. A 14 0  0(3) 0 0 0  

3. A   8 0  0(3) 0 (1) 0 (1) 0(3) 

4. A   8 0  0(3)  1 1 0 

5. A   5 0  1(3)  3  1 0  

Celkem 43 0  1(13)  4(1)  2(1) 0 (3) 

Komentář:  1. pololetí – první číslo ve sloupcích 
2. pololetí – čísla v závorkách 

 
 

4.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 

 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na ţáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na ţáka 

1. stupeň 2435 56,62 0 0 

 
 

4.3 Údaje o integrovaných žácích 
 

 
Na základní škole byli ve školním roce 2009 – 2010 integrováni 2 ţáci. Jeden se SPU 
(4. ročník ) a jeden ţák s jazykovou poruchou( 2. ročník). Oba ţáci měli vypracovaný 
individuální vzdělávací plán. Jeden realizoval nápravu mimo naší školu, druhý 
docházel na nápravu SPU k Mgr. Květě Havlíkové ( speciální pedagog) 
 

 

4.4 Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu 
 

4.4.1 Organizace výchovně – vzdělávacího procesu 

 

Vyučovací hodiny Přestávky 

1. hodina   8.00 -   8.45 h 
2. hodina   8.55 -   9.40 h 
3. hodina      10.00 - 10.45 h 
4. hodina 10.55 - 11.40 h 
5. hodina 11.50 - 12.35 h 
6. hodina 12.45 - 13.30 h 
7. hodina 13.40 - 14.25 h 

  8.45 -   8.55 h 
  9.40.- 10.00 h 
10.45 - 10.55 h 
11.40 - 11.50 h 
12.35 - 12.45 h 
13.30 - 13.40 h 
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4.4.2 Inkluzivní vzdělávání ţáků se zdravotním znevýhodněním 

V tomto školním roce docházel na speciální nápravu ve škole pouze jeden ţák 4. 
ročníku. Nápravu vedla Mgr. Květa Havlíková, vţdy podle moţností ţáka. 

 
 

4.4.3 Školní řád a klasifikační řád 

 
 
Školní řád  jehoţ součástí je i Klasifikační řád zŧstává v platnosti beze změn ,ale 
byl nově doplněn o Krizový plán, ve kterém je zpracován konkrétní postup  školy při 
výskytu nevhodných projevŧ chování u ţákŧ jako je šikana, záškoláctví, krádeţe, 
zneuţíváním rŧzných návykových látek a jejich případné přechovávání ve škole. 
Krizový plán byl předloţen školské radě, která jej projednala 8. ledna 2009 na své 
schŧzi. V tomto školním roce se ţádná část dokumentŧ neměnila. 
 
 

4.4.4 Informační systém vůči ţákům a rodičům 

 
 
Se řídí Směrnicí o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem 
č.106/1999 Sb. Veškeré  výše uvedené dokumenty jsou ve škole umístěny na volně 
přístupném místě k nahlédnutí. Většinu dokumentŧ postupně uveřejňujeme na 
internetových stránkách školy, které si škola zřídila na konci roku 2006 
www: zsolbramovice.cz. Pravidelně dáváme příspěvky do OLBRAMOVICKÉHO 
OBČASNÍKU, při větších akcích i do VOTICKÝCH NOVIN a BENEŠOVSKÝCH 
LISTŮ. Pravidelně se konají třídní schůzky se schváleným programem, rodičŧm 
jsou předkládány všechny práce ţákŧ k prohlédnutí v podobě portfolií. Jednou ročně 
se koná plenární schŧze Unie rodičů. Ve škole je pořizována z akcí 
fotodokumentace  a je zakládána do sloţky. O konaných akcích a výsledcích ţákŧ 
v soutěţích je veřejnost informována ve veřejné vývěsní skříňce umístěné na 
prodejně potravin v Olbramovicích. Nově byly upraveny i nástěnky v chodbě 
v přízemí základní školy, na kterých jsou prŧběţně zveřejňovány informace pro 
rodiče.Unie rodičŧ umístila jiţ v roce 2005 do přízemí také schránku důvěry, kam 
lze vhazovat případné připomínky. Školská rada, která se schází nejméně dvakrát 
ročně, schránku otvírá a zatím neřešila ţádný podnět. Na škole byla v lednu 2009 
zvolena nová školská rada, která bude opět pracovat tři roky. V tomto školním roce  
se řešila pouze otázka celkové rekonstrukce školy, která měla být realizována formou 
projektu finančně podpořeného EU a zabezpečovalo se umístění ochranných 
bezpečnostních krytŧ na tělesa ústředního topení v sále , kam chodíme cvičit.. 
Projekt na rekonstrukci školní budovy nebyl podpořen, ale obec jej podala ještě 
jednou. 
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4.4.5 Minimální preventivní program 

 
Je na škole pravidelně vypracováván a v následujícím školním roce 

vyhodnocen. Na základě výsledkŧ a poznatkŧ z rozboru situace v oblasti preventivní 
péče se pak provádí úprava programu pro následující období. Ze zprávy za  tento 
školní rok vyplynulo, ţe škola se věnovala všem oblastem uvedeným v MPP, hlavní 
cíl, který si kladla byl splněn, upevnil se školní kolektiv, vytvořily se lepší vzájemné 
vztahy mezi ţáky navzájem , ale i mezi učiteli a ţáky  a mezi učiteli a rodiči. Výrazně 
se zlepšilo vyjadřování ţákŧ ve škole, vulgarismy se objevují minimálně a našla se 
řada aktivních a spolupracujících rodičŧ, kteří škole pomáhali. Na škole se 
nesetkáváme s ţádnými návykovými látkami (alkohol, cigarety, drogy)Pozitivně klima 
ve škole opět ovlivnila škola v přírodě, uskutečněná 12. – 18. června 2010. V rámci 
třídních schŧzek byly poskytovány rodičŧm informace z oblasti protidrogové 
prevence, bezpečného internetu, rodiče byli podrobně seznámeni s obsahem 
Krizového plánu. Ve škole se v prvním pololetí neřešily ţádné závaţné přestupky. 
Ve druhém pololetí se objevil případ vniknutí ţákŧ 3. ročníku do stolku třídní učitelky 
v 1. třídě, kde ţáci o přestávce zcizili sladkosti. Tři ţáci dostali za přestupek 
ředitelskou dŧtku a jedna ţákyně třídní dŧtku. Byla přijata taková opatření, aby ţáci 
k takové činnosti neměli  v budoucnu příleţitost. Přetrvává u některých ţákŧ 
zapomínání školních potřeb a nenošení domácích úkolŧ, ale je to ve velmi malé míře. 
V tomto školním roce jsme se zaměřili na vysvětlování otázek spojených 
s holocaustem za 2. světové války. Zapojili jsme se do projektu „Jeden svět“ a 
zrealizovali 17. 9. velice poutavou besedu s olbramovickou rodačkou Hanou 
Pollakovou (Drori), která se po 70 letech přijela z Izraele podívat do školy, kam 
začala chodit v roce 1939. Po této besedě jsme si nechali poslat v rámci projektu film 
„O zlém snu“ ,který jsme 13. 11 dětem promítli a oni mohly porovnat vyprávění paní 
Drori a ţivotem jiné ţidovky . Komentátorem a vysvětlovatelem byl pamětník oněch 
časŧ., místní učitel a kronikář. Projekt se velmi zdařil. 

 

 
4.4.6 Plán environmentální výchovy 
 
 

Plán zahrnoval zařazování této tématiky: 
 

I. do výchovně vzdělávací činnosti v rámci vyučování 
- součást učebních osnov témata prvouky, přírodovědy, vlastivědy 

vyuţívání zásad z programu „ZDRAVÁ ŠKOLA“ v chodu školy 
- EKOLOGIZACE PROVOZU ŠKOLY- vyuţívání ekologických 

čistících prostředkŧ, rekuperace při odvětrávání radonu 
- zdravá strava ve školní jídelně, mléčný program 
- Školní ekologický projekt  „TÝDEN PRO ZEMI O ZEMI“ 
- realizovaný formou „ I. ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ KONFERENCE, kde 

byly prezentovány třídní ekologické projekty 
- ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
- členství školy v systému M.R.K.E.V. 
- zjišťování EKO STOPY školy 

II. do činnosti ve školní druţině 
- práce zájmového krouţku MOP ČSOP - oddíl SMAJLÍCI 
- vycházky 
- PROJEKTY VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ  o zdravé výţivě 
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       o domácích mazlíčcích 
       o pozorování počasí 

- spolupráce s myslivci- sběr kaštanŧ a ţaludŧ 
- péče o vysazené stromy v obci 

III. veřejné akce a kampaně 
CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ– celoroční sběrové akce 
ţákŧ školy ( třídění papíru, PETlahví, TETRAPAKU, vybitých baterií a 
víček od PETlahví) 

  Ukliďme svět ! 
   celoškolní projekt: DÁREK PRO ZEMI“ v rámci kampaně Ukliďme 
  svět! 

DEN ZVÍŘAT 
Dodrţování lidových tradic  
- rozsvěcení vánočního stromu v Olbramovicích 
- vánoční školní jarmark 
Spolupráce s ekocentry v regionu 
Aktivní účast v projektu RECYKLOHRANÍ- zaměřené na sběr 
drobných elektrospotřebičŧ a baterií 

V tomto školním roce se také Mgr. Květa Havlíková přihlásila k doplňkovému studiu 
pro koordinátora EVVO na škole. Studium bylo zahájeno před začátkem školního 
roku a bude ukončeno zkouškami v září 2010. 

 
 

 

 

4.4.7 Průběh a výsledky vzdělávání 

 

 

4.4.7.1   Hodnocení práce učitelů na základě hospitační činnosti 

 
 

Ve školním roce 2009/ 20 byly realizovány  3 celohodinové  hospitace 
ředitelkou školy  ( u J. Bienerové  MA 3 . a 4. roč. Mgr. A. Typové Přír. 4. a 5. roč. 
a H. Hrubé PRV. v 1: roč. ) a dále 14 vzájemných hospitací vyučujících mezi sebou.  
L. Fekete 2x v 1. r. ročníku,  pí. uč. J. Bienerové  a 2x ve 4. a 5. ročníku u pí uč. mgr. 
A. Typové. Paní učitelka Bienerová vykonávala 6hodinovou náslechovou praxi  
(v rámci svého studia) v 1. ročníku u Mgr. K. Havlíkové, kde realizovala i 1 hod 
výukovou hodinu Ma. 

Závěry z hospitací:Všechny hospitace potvrdily dobrou organizaci výuky, bez 
větších nedostatkŧ. Pouze u vyučující přírodovědy chybělo promyšlenější zkoušení a  
objevily se nesrovnalosti při hodnocení ţákŧ. Během tohoto školního roku byla 
kontrolní činnost opět zaměřena i na pedagogickou dokumentaci a na zápisy v ŢK 
ţákŧ. ( kontroly 3x ročně).Byly také kontrolovány klasifikační sešity učitelŧ, 
Chaotičnost a nepřesnost  v zapisování známek u ţákŧ se projevila pouze u jedné 
vyučující. Učitelkám bylo doporučeno, aby častěji zapisovaly známky do ŢK. Byla 
provedena kontrola portfolií, jsou zavedena a předkládána rodičŧm na třídních 
schŧzkách k nahlédnutí. 
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4.4.7.2   Čtenářská gramotnost  
 
 

Protoţe tuto  oblast sledovala i inspekce, věnujeme na naší škole velkou 
pozornost čtení, čtenářské technice a především čtení s porozuměním. Snaţíme se 
ţáky získávat pro čtení kníţek. Jiţ ve druhém ročníku si ţáci začínají vest 
jednoduché čtenářské deníky a vypráví svým spoluţákŧ o přečtených kníţkách. 
V 1. ročníku zase mají ve třídě svoji třídní knihovničku s texty vhodnými pro začínající 
čtenáře. Mgr. Alena Typová opět pracovala jako dŧvěrník KMČ a nabízí rodičŧm 
ţákŧ k zakoupení dětských knih z nakladatelství ALBATROS.  
 
 

 knihy MC 
 
kazety 

VHS CD 
audio 

CD-
PC 
hry 

DVD CD- ROM 
vzdělávací 

 

2006/07 11 0 1 2 2 0 0 ZŠ 
2007/08 28 0 0 6 13 5 6 ZŠ 
2008/09 27 0 0 0 0 0 0 MŠ 
2008/09 63 0 0 8 5 5 9 ZŠ 
celkem 90   8 5 5 9  
2009/10 14 0 0 0 0 0 0 MŠ 
2009/10 80 0 0 5 0 5 3 ZŠ 
celkem 94   5  5 3  

 
 
  Ve škole máme  také školní knihovnu s řadou titulŧ jak pro mimočítankovou 
společnou četbu  tak i pro vyhledávání údajŧ v   encyklopedických publikacích 
v rámci přípravy na vyučování. Knihovna se nachází přímo v prostorách školní 
druţiny společně se čtyřmi počítači připojenými na internet. Do knihovny bylo 
dokoupeno několik nových titulŧ, především encyklopedického charakteru  
 V tomto školním roce se také škola jiţ podruhé zapojila do programu  
NOC S ANDERSENEM, která proběhla  z 23. na 24. března 2010. V regionu jsme 
byli  opět jedinou školou, která se  akce účastnila. Do akce se zapojila letos i řada 
rodičŧ. Do programu bylo zařazeno 37 ţákŧ, kteří splnili hlavní podmínku, museli od 
počátku školního roku do konce března přečíst nejméně 5 kníţek. Tento ročník 
začínal beseda s místním spisovatelem panem Pavlovským nad jeho knihou „Pověsti 
z Voticka, následoval lampiónový prŧvod s hudebním doprovodem, s pohádkovými 
postavami z řad rodičŧ. a s noční pyţamovou párty dětí a učitelŧ v budově školy a 
dalšími aktivitami. 
 
 
4.4.7.3 Hodnocení průběhu vzdělávání podle ŠVP 

 
 
V 1. - 3. ročníku se v tomto školním roce vyučovalo činnostně podle ŠVP, 

práce se jevila pro ţáky mnohem zajímavější, mnohem více se rozvinulo vyjadřování 
ţákŧ a velmi se rozvinula matematická představivost. Matematika patřila 
k nejoblíbenějšímu předmětu a ţáci zvládli mnohem více učiva neţ poţadují UO. 
Činnostní zpŧsob výuky se nám jeví jako velmi nosný a v dnešní době velmi 
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potřebný. Práce v hodinách naplňuje ne jen ţáky, ale i učitele. Ve třídách se 
spojenými ročníky je přínosem činnostního učení především orientace na 
samostatnou práci . Práce s názorem činí některým ţákŧm problém. V tomto školním 
roce byly ve všech ročnících realizovány v rámci prŧřezových témat tyto projekty. 
Poprvé také dělali testy KALIBRO ve 3. ročníku ţáci vzdělávaní podle ŠVP ZV. 

 
 
 

Přehled školních projektů v rámci plnění průřezových témat ve školním roce 
2009/2010 

 
Přehled 
plnění témat 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní a 
sociální 
výchova 
Třídní projekt: 

listopad 
 
2. 19.11 
„U nás 
doma 
 

leden 
 
19. 22.1. 
„Jak vidíš  
svět,kdyţ 
nevidíš“ 

   

Výchova 
demokratickéh
o občana 
Celoškolní 
projekt: 
 
 
Třídní projekt: 

září 
2. – 3.9. 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
2. – 3.9. 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
2. – 3.9  
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
2. - 3.9. 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 
únor 
16.2 – 5.3. 
„Obec pro 
všechny“ 

září  
2. – 3.9. 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 
únor 
16.2. – 5.3 
„Obec pro 
všechny“ 

Výchova 
myšlení 
v evropských 
souvislostech 
Třídní projekt: 

   prosinec 
18.12. – 
21.12. 
„Vánoce 
v evropských 
zemích“ 

prosinec 
18.12. – 
21.12. 
„Vánoce 
v evropských 
zemích“ 

Multikulturní 
výchova 
Třídní projekt: 

  leden 
26.1. – 4.2. 
„Jsou Češi 
stejní jako 
Slováci?“ 

  

Environmentál
ní výchova 
Třídní 
projekty: 
 
 
 
Celoškolní 
projekt: 

duben 
 
23.4. 
„Krteček a 
jeho 
kamarádi“ 
 
Konference 
ke dnu 
ZEMĚ 

duben 
 
23.4.  
„Pilní jako 
včeličky“ 
 
 
Konference 
ke dnu 
ZEMĚ 

duben 
 
20.4. 
„Kdo jsou 
skauti a proč 
chráníme 
přírodu“ 
Konference ke 
dnu ZEMĚ 

duben 
 
20.4. 
„Kdo jsou 
skauti a proč 
chráníme 
přírodu“ 
Konference 
ke dnu ZEMĚ 

duben 
 
23.4.  
„Pilní jako 
včeličky“ 
 
 
Konference 
ke dnu ZEMĚ 

Mediální 
výchova 
Třídní projekt: 

    červen 
7. – 25.6. 
„Umíme 
udělat 
časopis“ 
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4.4.7.4 Testování výsledků vzdělávání u ţáků 
 

 
Ve školním roce 200/ 2010 jsme opět věnovali pozornost testování znalostí 

ţákŧ naší školy.  Nechali jsme proto ţáky opět realizovat testy KALIBRO, které jiţ 
poţadují na dětech vědomosti a dovednosti související se ŠVP a to jsou klíčové 
kompetence. Přestoţe testy  v 5. ročníku  zadáváme jiţ pátým rokem, neobjevila se 
zatím v testování ţádné skupina vzdělávající se podle ŠVP. Ţáci5. ročníku se ještě 
vzdělávají podle  programu „Základní škola“. Letos poprvé jsme testovali skupinu 
ţákŧ ve 3. ročníku, kteří jsou jiţ vzděláváni podle ŠVP V následujících tabulkách 
provádíme celkové vyhodnocení  školy ve vztahu k celorepublikovým, krajským i 
venkovským školám. U jednotlivých ţákŧ porovnáváme jejich výsledky ve vztahu 
k celorepublikovému prŧměru. Pro názornost vyuţíváme i grafy z broţury KALIBRO. 

 
 
Testy KALIBRO pro 3. ročník 
 
 
Celková úspěšnost školy v % v porovnání  v rámci ČR, Střed.kraje a obdobného 
typu škol (vesnické)v republice 
 

předmět ČR Střed.kraj Vesnické 
školy 

ZŠ 
Olbramovice 

Decily 
úspěšnosti 

Český j. 70,1% 70,3% 68,7% 76% 2.desetina 

Matematika 61,9% 64,0% 60,4% 48,5% 9.desetina 
Prvouka 60,4% 61,6% 58,9% 50,7% 9.desetina 
 
 
Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi ţáky  se stejným prospěchovým prŧměrem 
v českém jazyce 
 

český jazyk 
 

  

ţáci Prŧměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na ţáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% ţáka 

Decily 
úspěšnosti 
ţáka 

Bára 1,0   (do 1,5) 72,7% 76,6% 4. desetina 
Tomáš 1.0   (do 1,5) 72,7% 77,7% 4. desetina 
Marek 1,0   (do 1,5) 72,7% 72,8% 5. desetina 
Tereza 1,0   (do 1,5) 72,7% 68,8% 7. desetina 
Jan 1,0   (do 1,5) 72,7% 83,1% 2. desetina 
Martin 1,0   (do 1,5) 72,7% 84,1% 2. desetina 
Tereza P. 1,0   (do 1,5) 72,7% 76,0% 4  desetina 
Nikola 1,0…(do 1,5) 72,7% 69,0% 7. desetina 
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Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi ţáky  se stejným prospěchovým prŧměrem 
v matematice 

 
Matematika 

 
 

ţáci Prŧměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na ţáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% ţáka 

Decily 
úspěšnosti 
ţáka 

Bára 1,0   (do 1,5) 66,6% 44,4%  8. desetina 
Tomáš 1.0   (do 1,5) 66,6% 66,9%  4. desetina 
Marek 1,0   (do 1,5) 66,6% 42,7%  8. desetina 
Tereza 1,0   (do 1,5) 66,6% 27,7% 10. desetina 
Jan 1,0   (do 1,5) 66,6% 73,3%  4. desetina 
Martin 1,0   (do 1,5) 66,6% 41,4%  9. desetina 
Tereza P. 1.0   (do 1,5) 66,6% 45,4%  8. desetina 
Nikola 1,0…(do 1,5) 66,6% 45,9%  8. desetina 

 
 
 
Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi ţáky  se stejným prospěchovým prŧměrem 
v prvouce 

Prvouka 
 

 

ţáci Prŧměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na ţáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% ţáka 

Decily 
úspěšnosti 
ţáka 

Bára 1,0   (do 1,5) 64,2% 52,2% 7. desetina 
Tomáš 1.0   (do 1,5) 64,2% 53,3% 7. desetina 
Marek 1,0   (do 1,5) 64,2% 40,2% 10. desetina 
Tereza 1,0   (do 1,5) 64,2% - - 
Jan 1,0   (do 1,5) 64,2% 63,5% 5. desetina 
Martin 1,0   (do 1,5) 64,2% 47,3% 8. desetina 
Tereza P. 1,0   (do 1,5) 64,2% 40,7% 9. desetina 
Nikola 1,0…(do 1,5) 64,2% 57,7% 6. desetina 

 
 

Tohoto testování se účastnila celá třída, 8 ţákŧ, všichni měli prŧměr známek 
na vysvědčení v 1. pololetí do 1,5) 

Z výše uvedených tabulek výsledkŧ jednotlivcŧ v porovnání 
s celorepublikovým prŧměrem nedosahovali ţáci příliš dobrých výsledkŧ, ale při 
porovnání ţákŧ z minulých let a těch letošních je patrno, ţe ţáci dosahovali  
obdobných výsledkŧ  jako ti v minulých letech. Celkové umístění jednotlivcŧ pak j 
kopíruje výsledky ţákŧ v rámci výuky. Testy se v tomto roce ukázaly opět pro ţáky 
náročné. Obratnější ţáci, kteří ve škole zvládají jiţ většinou dobře čtecí techniku si 
s úkoly věděli rady a stihli většinu úkolŧ. Jako největší problém celého letošního 
testování se jevila matematika, kde se ţáci často hlásili, ţe nechápou co mají dělat, 
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některým úkolŧm nerozuměli a vysvětlení z úst zadávající učitelky některé děti 
zmátlo. Dalším problémem bylo, ţe některé úkoly se ţákŧm zdály jednoduché 
(dokreslování tvarŧ podle osové souměrnosti) a kdyţ jim to nevycházelo, snaţili se 
na to přijít za kaţdou cenu a nespočítali další velmi jednoduché příklady. Ukázalo se, 
ţe tito ţáci ještě neumí rozvrhnou svŧj čas, nevyuţívají strategií zajišťující splnění 
všech úkolŧ, které umí. V prvouce se objevovalo větší mnoţství piktogramŧ, se 
kterými ţáci přicházejí málo do styku a neuměli si je vŧbec vysvětlit. Ukázalo se ţe 
mají malé zkušenosti s tabulkami  a hledání v nich. 

ŠVP se v tomto případě neprojevil zatím nijak pozitivně, ţáci dosahovali 
srovnatelné výsledky jako v minulých letech. 
 
 
 

Porovnání výsledků  v období  2006 - 20010 
Testy KALIBRO pro 3. ročník 
 
 
 

 
        2006/07       2007/08 2008/09 2009/10 

ČJ  
škola 
 

54,7%  
10. desetina 

74,6%   
2. desetina 

52,9% 
6. desetina 

76,0% 
2. desetina 

        Stř. kraj 67,4% 60,4% 55,5% 76,0% 

        Ves. školy 67,5% 65,6% 54,1% 68,7% 
MA škola 53,9%   

9. desetina 
53,2%   
8. desetina 

47,9% 
8. desetina 

48,5% 
9. desetina 

        Stř. kraj 62,8% 53,2% 57,4% 64,0% 

        Ves. školy 65,0% 58,1% 54,4% 60,4% 

Prvouka škola 58,2%   
7. desetina 

55,0%   
8. desetina 

38,3% 
9. desetina 
 

50,7% 
9. desetina 

         Stř. kraj 62,5% 59,9% 51,3% 61,6% 

        Ves. školy 61,2% 64,9% 49,3% 58,9% 
 
 

 
 
 
 

Na závěr uvádíme graf rozloţení úspěšnosti podle ţáků v % za rok 2009/10 
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Testy KALIBRO pro 5. ročník 
 
 

Obdobně jsme realizovali testy KALIBRO i v 5. ročníku ZŠ. Letošní testování 
jiţ bylo v pořadí páté. Typy zadaných úloh v testech si zachovávají obdobný 
charakter jako v předchozích letech. A tak ţáci jiţ mohli některé typy příkladu řešit 
přímo ve výuce . Testováno bylo všech 5 ţákŧ třídy ( 3ţáci prospěli  v 1. pololetí 
s vyznamenáním (do 1,5) a 2 ţáci prospěli (do 2,5). 
 
 
Celková úspěšnost  školy v % v porovnání  v rámci ČR, Střed.kraje a obdobného 
typu škol (vesnické)v republice 
 
 

 
 
 
 
 
 
Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi ţáky  se stejným prospěchovým prŧměrem 
v českém jazyce 
 

český jazyk 
 
 

ţáci Prŧměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na ţáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% ţáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na ţáka 

Jakub 1,0   (do 1,5) 71,5% 62,2%  7 desetina 
David 1.5   (do 2,5) 62,0% 66,9%  5. desetina 
Daniel 1,5   (do 2,5 ) 62,0% 74,4%  3. desetina 
Anna 1,0   (do 1,5 ) 71,5% 83,3%  1. desetina 
Ivana 1,0   (do 1,5 ) 71,5% 83,3%  1. desetina 
 
 
 

předmět ČR Střed.kraj Vesnické  
školy 

ZŠ  
Olbramovice 

Decily  
úspěšnosti 

Český 
 jazyk 

65,5% 65,7% 64,3% 74,0% 1. desetina 

Matematika 48% 50,9% 45,3% 50,0% 4 desetina 
Humanitární  
základ 

66,1% 67,0% 64,7% 73,1% 1. desetina 

Přírodověd. 
základ 

69,6% 69,4% 69,0% 69,9% 5 . desetina 

Anglický 
 jazyk 

62,8% 62,6 60,7% 73,2% 1. desetina 
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Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi ţáky  se stejným prospěchovým prŧměrem 
v matematice 
 

Matematika 
 

ţáci Prŧměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na ţáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% ţáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na ţáka 

Jakub 1,0   (do 1,5) 58,3% 62,5% 3. desetina 
David 1.5   (do 2,5) 41,6% 39,6% 7. desetina 
Daniel 1,5   (do 2,5 ) 41,6% 29,2% 8. desetina 
Anna 1,0   (do 1,5 ) 58,3% 56,3% 4. desetina 
Ivana 1,0   (do 1,5 ) 58,3% 62,5% 3. desetina 
 
 
 
Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi ţáky  se stejným prospěchovým prŧměrem 
v humanitních dovednostech 

 
 

humanitární dovednosti 
  

ţáci Prŧměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na ţáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% ţáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na ţáka 

Jakub 1,0   (do 1,5) 71,1% 77,7% 2. desetina 
David 1.5   (do 2,5) 62,7% 72,3% 3. desetina 
Daniel 1,5   (do 2,5 ) 62,7% 67,3% 5. desetina 
Anna 1,0   (do 1,5 ) 71,1% 79,5% 2 desetina 
Ivana 1,0   (do 1,5 ) 71,1% 68,7% 4. desetina 

 
 
 
Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi ţáky  se stejným prospěchovým prŧměrem 
v přírodovědných dovednostech 

 
 

přírodovědné dovednosti 
 

 
ţáci 

Prŧměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na ţáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% ţáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na ţáka 

Jakub 1,0   (do 1,5) 73,7% 64,3% 8. desetina 
David 1.5   (do 2,5) 67,6% 61,5% 7. desetina 
Daniel 1,5   (do 2,5 ) 67,6% 68,2% 6. desetina 
Anna 1,0   (do 1,5 ) 73,7% 80,6% 2 desetina 
Ivana 1,0   (do 1,5 ) 73,7% 75,0% 3. desetina 
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Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi ţáky  se stejným prospěchovým prŧměrem 
v anglickém jazyce 

 
anglický jazyk 

 

ţáci Prŧměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na ţáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% ţáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na ţáka 

Jakub 1,0   (do 1,5) 69,0% 77,3% 2 desetina 
David 1.5   (do 2,5) 59,4% 64,8% 8. desetina 
Daniel 1,5   (do 2,5 ) 59,4% 79,5% 2. desetina 
Anna 1,0   (do 1,5 ) 69,0% 75,0% 2. desetina 
Ivana 1,0   (do 1,5 ) 69,0% 69,3% 3. desetina 
 
 
 

Celkově lze o tomto ročníku testování hovořit jako o nejúspěšnějším  za celou 
dobu testování. Většina ţákŧ si počínala velmi dobře a to i ti, kteří patří 
k prospěchově prŧměrným ţákŧm, Bylo vidět, ţe vyučující jiţ ţáky seznamovala ve 
výuce s podobným typem úloh, ţe ţáci zvládají dobře práci s textem a k řešení 
přistupovali odpovědně. Výsledky jsou  vysoce nadprŧměrné, ve třech testovaných 
oblastech patřila tato třída mezi prvních 10% testovaných ţákŧ v rámci celé 
republiky. U některých ţákŧ došlo sice k individuálním výkyvŧm, ale všichni ţáci 
potvrdili,ţe se jiţ úlohami tohoto typu nenechají zaskočit. Dvě nejúspěšnější ţákyně 
těmito výsledky potvrdily, ţe se oprávněně dostaly na víceleté gymnázium do 
Sedlčan. Na závěr uvádíme porovnání současných výsledkŧ s výsledky testŧ 
z minulých let a kopii grafického rozloţení výsledkŧ podle materiálŧ KALIBRO v roce 
2009/2010. 
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Porovnání výsledků za období 2005 - 2010 

Testy KALIBRO pro 5. ročník 

 
 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

ČJ škola 57,7% 

5. desetina 

55,1% 

8. desetina 

58,5% 

8. desetina 

65,1% 

2.desetina 

74,0% 

1. desetina 

Stř. kraj 57,4% 62,6% 63,3% 60% 65,7% 

Ves. školy 57,0% 61,3% 61,7% 58,4% 64,3% 

MA škola 33,6% 

5. desetina 

29,1% 

10. desetina 

43,8% 

9. desetina 

50,5% 

3.desetina 

50,0% 

4.desetina 

Stř. kraj 48,6% 47,9% 58,0% 45,4% 50,9% 

Ves. školy 47,7% 44,6% 57,1% 43,4% 45,3% 

Hum. základ 

škola 

- 61,1% 

6. desetina 

65,4% 

6. desetina 

63,6% 

5.desetina 

73,1% 

1. desetina 

Stř. kraj - 61,9% 67,9% 65,8% 67,0% 

Ves. školy - 61,3% 66,5% 63,9% 64,7% 

Přír. základ 

škola 

- 60,8% 

9. desetina 

56,3% 

8. desetina 

64% 

4.desetina 

69,9% 

5. desetina 

Stř. kraj - 64,8% 63,0% 64,2% 69,4% 

Ves. školy - 63,9% 61,3% 61,2% 69,0% 

AJ škola - - 61,0% 

6. desetina 

61,3% 

5.desetina 

73,2% 

1. desetina 

Stř. kraj - - 63,1% 62,7% 62,6% 

Ves. školy - - 61,0% 59,6% 60,7% 
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4.4.7.3   Výuka a plnění cílů vzdělávání 
 
 

Vzdělávání probíhá ve 4. -5. ročníku podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA a cíle a zásady jsou stanoveny v příslušných učebních osnovách.Vzdělávání 
probíhá v souladu s UO a tématickými plány sestavenými pro jednotlivé ročníky a 
předměty. Vedle toho se však snaţíme  postupně  uplatňovat nově získané poznatky 
z RVP ZV především v dosahování tzv. kompetencí. Učitelé mají za úkol vzdělávat 
se v oblasti moderních forem výuky a snaţit se dosahovat potřebných kompetencí 
postupně jiţ nyní. Od září 2007 jsme na škole zahájili v 1. ročníku vzdělávání ţákŧ 
podle ŠVP ZV. V tomto roce se jiţ podle tohoto programu vzdělávali i ţáci 3. ročníku. 
Naše základní škola navazuje na ŠVP pro předškolní vzdělávání nazývaný 
v olbramovické mateřské škole- ŠŤASTNÉ DÍTĚ. Ve ŠVP ZV na naší základní škole 
se snaţíme dál rozvíjet získané dovednosti i vědomosti dětí z mateřské školy novými 
aktivizujícími a tvŧrčími metodami TVOŘIVÉ ŠKOLY. Na škole tak vznikl ŠVP ZV 
nesoucí název ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA.  

Zpŧsob práce se nejvíce liší v 1. ročníku, neboť se zde dŧsledně uplatňují 
metody činnostního učení. Ve čtení se vyuţívá analyticko-syntetická metoda 
doplněná o metodu splývavého čtení.  
Ve druhém ročníku se pokračovalo v uplatňování metod z 1. ročníku nově však ve 
třídě, kde se vzdělávají společně dva ročníky (2. a 5.). Práce vyučující byla náročná, 
ale ukázalo se, ţe ţáci byli z 1. ročníku vedeni k samostatnosti a byli zvyklí pracovat 
ve skupinách, takţe nenastaly závaţnější problémy ani zde. V tomto školním roce se 
vyučovalo podle ŠVP jiţ i ve 3. ročníku. Ţáci byli ve třídě spojeni s ţáky 4. ročníku, 
kde se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základná škola., V tomto školním 
roce nebyl na škole ani jeden ţák, který by byl na vysvědčení hodnocen dostatečnou 
známkou. 34 ţáci prospěli s vyznamenáním ( 20 ţákŧ mělo celkový prŧměr 1,0) a 8 
ţákŧ prospělo. 
 
 
4.4.7.4 Materiální podpora výuky 
 
 

Ve škole máme dostatek knih, jak populárně naučných , tak i beletrie. 
Obdobné je to také s MC, VHD, DVD a počítačovými výukovými programy které 
mŧţeme vyuţívat i na interaktivní tabuli. Ve třídách sice chybí výukové encyklopedie, 
ale ve škole začínáme budovat školní knihovnu  s počítači,a zde je umístěna i rŧzná 
populárně naučná literatura. Učitelská knihovna je zatím umístěna v ředitelně školy. 

Učebnice ve 4. -5. ročníku  jsou staré a dosluhují. S novým ŠVP přecházíme i 
na novou řadu učebnic, která lépe vyhovuje našemu ŠVP a tím jsou učebnice 
nakladatelství NOVÁ ŠKOLA. Zatím jsme pořizovali učebnice pro 1. ročník, kde jsme 
na čtení ponechali  ještě učebnice nakladatelství ALTER. Ve druhém ročníku se 
vyučovalo podle nových učebnic také od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA a to i 
v českém jazyce. Obdobně jsme navázali učebnicemi NOVÉ ŠKOLY i ve 3. ročníku. 
Ve výuce je vyuţívána i celá řada dalších vhodných materiálŧ , které si učitelé do 
výuky kopírují. K učebnicím vyuţíváme pracovní sešity. 
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4.4.7.5 Vyučovací formy a metody 
 
 

Výchovně vzdělávací činnost učitelŧ na malotřídní škole má svá specifika, 
především tím, ţe se spojují u nás dva ročníky.Tím je ovlivněna stavba hodiny. 
Učitelky musí dobře promýšlet strukturu hodiny, musí mít připravené rŧzně náročné 
úlohy pro samostatnou práci, musí umět udrţet kázeň a vést děti ke správným 
návykŧm a samostatnosti.Od školního roku 2006/2007 jsme zařazeni v síti Tvořivých 
škol v ČR a  jiţ tehdy jsme začaly uplatňovat jejich metodiku. Instruktáţní DVD a 
účast na školeních  nám naše snaţení velmi ulehčilo. Ve výuce klademe dŧraz na 
názor, na tvořivou činnost  a na výrazně pozitivní vztah k dětem.Usilujeme o jejich 
harmonický rozvoj, o zdravé sebevědomí a o silné sociální cítění. V tomto snaţení 
jsme pokračovali jiţ v loňském školním roce v  1. ročníku, kdy jsme začali realizovat 
náš ŠVP ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA. Obdobně postupujeme i ve 2. 
ročníku.  

Vyučující si postupně zvykají na nový přístup k výuce, snaţí se vyuţívat 
poznatkŧ z testŧ KALIBRO, které jasně ukazují, jakým směrem by se měla ubírat 
výuka ţákŧ podle RVP pro ZŠ. 
 
 
 
4.4.7.6 Motivace ţáků 
 
 Na motivaci se zaměřujeme i nadále, nejvíce ji uplatňujeme na škole v přírodě, 
kde je vlastně celotýdenní snaţení dětí motivováno hrou a příběhem. Výsledky se 
nehodnotí známkami, ale vţdy nějakým novým zpŧsobem ( například neobvyklými 
mincemi  v tomto roce to byly obyčejné kamínky..) letošní škola v přírodě byla 
motivována pravěkem.. Učitelky se tak samy mohou přesvědčit, jakou roli motivace 
hraje při výkonu  dětí. 
 
 
4.4.7.7 Hodnocení ţáků 
 
 
 
Na škole se hodnotí práce ţákŧ v hodinách většinou známkami. Známky se vyuţívají 
i při celkové klasifikaci na vysvědčení. Rodiče známky chtějí. V poslední době se více 
začíná vyuţívat slovních komentářŧ k uvedeným známkám, ve kterých se učitel 
snaţí ocenit buď alespoň dílčí zlepšení u slabších ţákŧ nebo naopak upozornit na 
nedbalost či povrchnost u ţákŧ, kteří polevují ve svém snaţení. Nově se začala ve 
škole při hodnocení pouţívat motivujících razítek a nálepek.Pochvala se objevuje 
často u všech výborně provedených prací. Známky se vyuţívají při hodnocení na 
vysvědčení, ţádný rodič nepoţaduje slovní hodnocení u ţákŧ se SPU. Na naší škole 
je zvykem dávat v 1. pololetí ţákŧm 1. ročníku kromě výpisu vysvědčení i dopis pro 
rodiče, ve kterém je podrobněji a konkrétněji rozebráno, co se ţákovi podařilo 
zvládnout a jaké případné problémy by se mohly v budoucnu objevit a co by bylo 
třeba více sledovat. 
Náš klasifikační řád je zaloţen ne jen na hodnocení normativní či kriteriální, ale také 
hodnocení individualizovaném, bere tedy u úvahu i  individuální pokrok ţáka , coţ je 
dŧleţité hlavně u ţákŧ s určitými problémy ( SPU) nebo v době vyzrávání mozku, 
tedy především v 1. ročníku základní školy. Další dŧleţité znakem našeho 
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klasifikačního řádu je právo ţák na individuální tempo vyzrávání. Ţák je hodnocen  
kriteriálně a normativně aţ ve 3. ročníku a potom v 5. ročníku., kdy musí dosahovat 
potřebnou úroveň vědomostí a mít zvládnuté na stanovené úrovní i potřebné 
kompetence.  
 
 
 
 
 

5.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP)+ školení ŠJ 
 

 
druh 
vzdělávání 

pracovník termín 
studia 

instituce název akce financován
í 

Doplnění 
vysokoškol
ského 
vzdělání 

Bienerová Zahájeno 
studium 
3.ročníku VŠ 
září 2009                   

PF UJEP 
Ústí nad 
Labem 

Učitelství pro  
1.- 5. ročník ZŠ 

Náklady si 
hradí sama 

DVPP 
seminář 

Dvořáková 20.5. 2010 Portál,s.r.o. Relaxace ns 
dětmi v MŠ a 
ZŠ 

600,- Kč 

DVPP Fekete 12. 11. 2009 BN-ISŠ 
Černoleská  

Interaktivní 
tabule a 
software pro 
výuku AJ na 
ZŠj 

250,- Kč 

DVPP Fekete 4. 6. 2009 Středisko 
sluţeb 
školám 
Nymburk 

Učíme se hrou- 
jazykové hry a 
hříčky 

550,- Kč 

Kurz DVPP 
Tvořivá 
škola 

Hrubá 26.7 – 29.7. 
2010 

Ekocentrum 
PODHOUBÍ 

Činnostní 
učení ve výuce 
prvouky 1. -3. 
ročníku 

3 808,- Kč 

DVPP Hrubá 3. 12.2009 
 

PF UK Praha I. setkání 
koordinátorŧ 
EVVO 

100,- Kč 

Me   Schŧzka VP Typtová 30. 3. 2010 PPP 
Benešov 

Prezentace 
nakladatelství 
Tobiáš 

 

DVPP Havliková 15. 1. 2010 Ekodomov Analýza stavu 
EVVO na škole 

 

DVPP Havlíková 17. 5 2010  BN-ISŠ 
Černoleská  

Integrované 
dítě v hodinách 
ČJ na 1: stupni 

 550,-Kč 
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Specializač
-ní studium 

Havlíková Celoroční 
studium, 
několik částí 
do července 
2010) 

Ekocentrum 
ČSOP Vlašim 

Školní 
koordinátor 
EVVO 

zdarma 

Roční kurz Havlíková 12. -13.1 
2010 
30. -31. 3 
4. - 5. 5 
15. 16. 6. 

Centrum 
dohody 
Praha 

Moderní trendy 
v řízení škol 

zdarma 

DVPP Janušová 16. 12. 2009 BN-ISŠ 
Černoleská  

Psychologický 
přístup při práci 
s problémovým 
ţákem 

800- Kč 

DVPP Janušová 17. 3. 2010 BN-ISŠ 
Černoleská  

Kvalita 
předškolního 
vzdělávání 

550,- Kč 

DVPP Jiroušková 1. 10. 2009 
 

BN-ISŠ 
Černoleská 

Motorika a hry 
pro rozvoj 
motoriky 

750,- Kč 
 

DVPP Jiroušková 20. 5. 2010 BN-ISŠ 
Černoleská 

Proč dítě 
zlobí? 

 650,- Kč 

Školení ŠJ Košařová 23.2. 2010 ŠJ Karlov BN Otázky škol. 
stravování 

300,- Kč 

Školení ŠJ Skoumalová 14. 4. 2010 BN-ISŠ 
Černoleská  

Stravovací 
sluţby 
/Hygienické 
minimum 

600,- Kč 

Školení ŠJ celý kolektiv 
ŠJ. 

29. 10. 2009 ŠJ 
Olbramovice 

Školení č. 
01/2007 

2 071,- Kč 

 
 
 

 

6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

6.1 Údaje o akcích , kterých se účastnili žáci školy 
 

6.1.2 Spolupráce školy a dalších subjektů 

 

 
Škola spolupracuje: 
 
s Unií rodičŧ při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice 
Dobrovolnými hasiči v Olbramovicích 
Sportovním klubem DABA-Sedlčany 
Fotbalovým klubem Olbramovice 
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Mysliveckým sdruţením a Olbramovice 
Honebním společenstvím Olbramovice 
Svazem ţen a invalidŧ v Olbramovicích 
Domovem dŧchodcŧ ve Vojkově 
Římsko katolickou farností ve Voticích 
Základní uměleckou školou ve Voticích 
Základní školou Votice 
Základní školou Vrchotovy Janovice 
Ekocentrem ČSOP Votice 
Ochranou fauny ČR Votice 
Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi 
Městskou knihovnou ve Voticích 
Junákem ve Voticích 
 

6.1.3  Kulturně vzdělávací akce školy 

 

 

6.10. –11.10. Týden knihoven ve Voticích, 
zasláno 16 výtvarných prací  
 
22.10.  Návštěva divadelního představení „Kašpárek a loupeţníci v Bystřici účast 39 
ţákŧ. 
 
7. 12. Návštěva  divadla v Táboře „Sněhurka“  účast 41 ţák 
 
 
5. 2.. Loutkové divadlo ve Voticích „Látané příběhy krejčíka Honzy“  
 -účast 38 ţákŧ. 
 
27. 5. Návštěva Školní akademie MŠ Olbramovice – účast 42 ţáci 1. – 5. ročníku 
 
25. 6. Návštěva budoucích předškolákŧ v 1. ročníku- 20 dětí 
 

6.1.4 Významné akce školy 

 

 

29.11.Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark v Olbramovicích- 
v programu vystoupilo 20 ţákŧ ze ZŠ,  pod vedením pí uč, mgr. A: Typové,prodávaly 
se  výrobky od ţákŧ a jejich rodinných příslušníkŧ. Akci zajišťovali ţáci společně 
s učiteli a rodiči, rozdávali se perníčky vyrobené ţáky ve ŠD. 
 
11. 12. Předvánoční pořad v olbramovickém kostelíku a doplněný koncertem.  
Pásmo básniček a říkadel  a koled nazvané „Ladovská zima“ předneseno  ţáky 2. 
ročníku a flétničky –hudební krouţek při škole. .  Účast 16 ţákŧ. 
 
13.12. Mikulášská nadílka s diskotékou u Dandyho – program připravili všichni 
ţáci školy (41 dětí).Spolupracovala Unie rodičŧ při ZŠ Olbramovice 
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16. 12. Vánoční Praha návštěva programu „Perly oceánŧ“ v kině IMAX a návštěva 
výstavy „Arabela“ – 40 ţákŧ 
 
17. 12. Předvánoční koncert v Domově dŧchodcŧ ve Vojkově – vánoční pásmo 23 
ţákŧ 
 
21.12. Vánoční pořad „ Předvánoční zastavení“ v olbramovickém kostelíku ve 
spolupráci s Katolickou farností ve Voticích a Uměleckou školou ve  Voticích,  
spojeno s výstavou výtvarných prací ţákŧ ZŠ a MŠ Olbramovice, vystoupilo 8 ţákŧ 
ze ZŠ. 
 
26. 3. – 27. 3. II.Noc s Andersenem. Akce zaměřená na podporu čtenářství a rozvoj 
čtenářské gramotnosti. V letošní roce realizován na škole podruhé, spojeno s účastí 
37 ţákŧ, kteří splnili čtenářské podmínky, byl beseda s místním spisovatelem  panem 
Pavlovským nad jeho knihou „Pověsti z Voticka“, následoval lampionový prŧvod 
s pohádkovými postavami. a s noční pyţamovou párty v budově školy. 
 
1 – 7. 4. Výroba  a prodej velikonočních perníkových kraslic pro obyvatele 
Olbramovic zapojili se všichni ţáci školy v rámci pracovních činností. ( prodáno 60 
perníčkŧ) 

 
12.5. Program ke Dnu matek pro Svaz ţen a Sdruţení invalidŧ v Olbramovicích- 
přítomno 12 ţákŧ, předvedena dvě taneční vystoupení, předneseny básně nejlepších 
účastníkŧ školní recitační soutěţe. Předáno 40 kusŧ přáníček vyrobených ŠD 
 
 
 

6.1.5 Akce k prevenci sociálně patologických jevů 
 
 
17. 9. Beseda s Hanou Drori ( Pollakovou) z Izraele o osudu ţidovky, rodačky 
z Olbramovic , její návštěva školy po 70 letech. 

 
13. 11. Zapojení se do projektu „Příběhy bezpráví“- navazující akce k besedě (17.9)  
Promítání filmu na DVD „ O zlém snu“ příběh ţidovské dívky s vyuţitím uměleckého 
ztvárnění jejího osudu ve spojení s dokumentem z 2. světové války. Komentář a 
vysvětlení podával Pavel Pavlovský pamětní té doby. 
 
18. 11. Opékání vuřtŧ s myslivci a klubem DABA Účast 31 ţákŧ školy. 
 
29. 1. Zájezd na plavání do bazénu v Příbrami organizovala Unie rodičŧ při ZŠ 
Olbramovice a Votice – účast 22 ţákŧ. 
 
25. 5. . Den nenadálých situací –byl organizován ve spolupráci s Dobrovolnými 
hasiči z Olbramovic. Po vyhlášení poplachu a evakuaci školy, jsme se vydali na 
hřiště a po skupinách ( třídách jsme realizovali nácvik základních dovedností při 
nenadálých situacích (I: jak správně telefonovat, co říkat, znalost dŧleţitých tel. Čísel, 
II: Nácvik ošetřování zraněného, nácvik přenášení zraněného, obvazování ruky, III 
probíhání překáţkové dráhy na čas.) Na stanovištích se prostřídaly všechny ročníky, 
za splněné úkoly kaţdý ţák získával body a celkové vyhodnocení si udělali třídní 
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učitelé. Od 10 hod jsme se účastnili programu organizovaného v hasičské zbrojnici 
s ukázkou zásahu hasičŧ při poţáru. I s ukázkou práce dětí v oddíle Mladých hasičŧ.  
 

     12. 6. – 18. 6. Škola v přírodě – v rekreačním zařízení ŢELEZNIČÁŘ v Potštejně. 
Akce nesla název „Cesta do pravěku“ abyla motivována dobou lovcŧ mamutŧ. 
Během pobytu  bylo realizováno projektové a integrované vyučování s  věkově 
smíšenými skupinami.Účastnilo se 39 ţákŧ školy ze 42 
 

6.1.6 Akce k environmentální výchově 

 

 
Celoročně: Zapojení se do ekologického projektu „CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. 
TISÍCILETÍ“, zaměřeného na sběr a třídění surovin ( papír, PETláhve,  umělohmotná 
víčka, vybité baterie a TETRAPAK). Soutěţily všechny děti a třídní kolektivy i děti 
z MŠ. Ve škole se zapojili všichni ţáci.Vyhodnocení nejlepších tříd i jednotlivcŧ dorty 
a věcnými cenami bylo realizováno 29.6. 2010. Zapojilo se 39 ţákŧ ( 4 ţáci nesbirali) 
 
Celoročně: Zapojení se do ekologického projektu RECYKLOHRANÍ 
 
Září – říjen . Sběr kaštanů a ţaludů ve ŠD, pro myslivecké sdruţení HUBERT 
v Olbramovicích sebráno 1 900 kg ţaludů a kaštanů. Nejlepšími sběrači,T. Kříţ  - 
457 kg, B. Kaprálková – 295 kg, M. Jelenecký  - 138 kg. 
Zapojilo se celkem 30 ţákŧ školy. 
 
22.10 – 25. 10.při oslavě DNE STROMŦ výroba koláţí a prostorových výtvorŧ  od 42 

ţákŧ školy. 11 nejlepších prací bylo odměněno Ekocentrem ČSOP Votice 
věcnými cenami a diplomem a vystaveno veřejně  

 
26. 10. - 27. 10. celoškolní návštěva výstavy POHLEDY DO PŘÍRODY. Během 
výstavy uspořádána pro ţáky školy soutěţ, Jak se umím dívat kolem sebe. Nejvíce 
bodŧ získala Sabina Lamačová. 
 
Duben  Krajská soutěţ o návrh na popelářký vŧz – Anna Stárková byla se svým 

návrhem na 17. místě mezi dvaceti vybranými.  
       Krajská soutěţ „Cesta odpadu- vymyslet nástěnku. Ţáci 5. ročníku získali 

zvláštní cenu za svou nástěnku „Cesta PET láhve“- zachycující  její recyklaci. 
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6.1.7 Účast ţáků školy v soutěţích 
 
 
Umělecké soutěţe: 
 
Účast ve výtvarné soutěţi „Evropa ve škole“ na téma Chudoba cti netratí byla 
vytvořena kolekce 5 prací od ţáků: Anny Stárkové, Veroniky Hrubé, Davida 
Lamače, Jana Čiháka a Daniela Němečka a vyhráli 1: místo v krajské soutěţi. 
 
 
 
17. 2  Vyhodnocení školního kola výtvarné soutěţe „Poţární ochrana očima dětí“ 
1: kategorie: 1. Hana Dolejší 
  2: Jan Kučera 
  3. Jakub Čihák 
2. kategorie: 1: Anna Stárková 
  2.Filip Šejdrech 
  3. Nikola Procházková 
 
3.3. Školní kolo recitační soutěţe- zapojili se 42 ţáci, do regionálního kola 
postoupili: Martin Plechatý, Anna Stárková, z kaţdé třídy byli odměněni tři nejlepší 
recitátoři. V regionálním kole  
 
19. 3.Regionální kolo v recitaci v Bystřici- získala čestné uznání Anna Stárková. 
 
 
Matematické soutěţe: 
 
5. 10. Logická olympiáda - do soutěţe  se nepřihlásil ţádný ţák (připojení přes 
internet nikdo nezrealizoval) 
19.3. Cvrček  ( 2. – 3. roč.) účast 20 ţákŧ, Klokánek ( 4. – 5. roč.) účast 10 ţákŧ 
 
 
Sportovní soutěţe: 
 
16.9.  Volný cyklistický závod pro všechny zájemce. Účast 26 ţákŧ 
 
. 21. 4. Cyklistické závody v jízdě zručnosti- školní kolo- 19 ţákŧ 
 
31. 5. Soutěţ „ O školní pohár v DĚTSKÉM DUATLONU“. Soutěţ tříčlenných 

věkově rŧznorodých týmŧ v terénní jízdě na kole a  běhu. Celkem se účastnilo 11 
týmŧ (33 ţákŧ), ti co nejezdili na kole se mohli účastnit vytrvalostního běhu- 
zapojilo se 6 ţákŧ. Drţiteli poháru Filip Šejdrech, Matěj Jelenecký a Bára 
Kaprálková ( „Knedlíci“) 

4. 6. Atletická všestrannost oblastní kolo Votice 
 Celkové umístění celého druţstva 1. – 5. ročník -6. místo 
Jednotlivci: 1. roč.  1. místo  Patrik Ferkl 
          2. roč. 1. místo  Barbora Macháčková 
                     2. místo  Karel Košař 
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6.1.8 Zájmové kroužky 
 

 

Název krouţku  Počet ţáků 
v krouţku 

Sportovní ZŠ   14 

Cyklistický ZŠ   18 

Příprava na přij. 
zkoušky 

ZŠ     4 

Mladí ochránci 
přírody 

ŠD   10 

Hudebně taneční ŠD   12 

Mladí hasiči ZŠ   10 

Hudební ( dva 
krouţky) 

ZŠ   11 

Anglický jazyk ZŠ   14 

Hry na počítači ŠD   12 

Internet pro děti ŠD     7 

Celkem  112 

 
Komentář: Od 14. 9. 2009 začaly na ZŠ pracovat zájmové krouţky (4při školní druţině, 6 při základní 
škole). Do zájmových krouţkŧ se zapojili celkem 42 ţáci, nezapojil se jeden ţák školy. 

 
 
 
 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

 
 

Během školního roku se ţádná inspekce neuskutečnila. 
 
 
 

 

 

8. Základní údaje o hospodaření školy 

 
 

8.1 Hospodaření ZŠ a MŠ Olbramovice 2009 
 
 
 
PŘÍJMY v hlavní  a vedlejší činnosti  
 

Provozní dotace od OÚ    850 000,00 
Stravné ve školní jídelně    380 128,00 
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Školné MŠ a ZŠ      88 995,00 
Výnosy z hlavní činnosti.ve škole    120 566,00 
Úroky v bance           211,22 
Výnosy z vedlejší činnosti-stravování      36 090,00 
Grant „Bezpečně na kole“      28 800,00 
Celkem 1 504 790,22 
 
 
VÝDAJE v hlavní a vedlejší činnosti 
 

Provozní náklady    792 292,87 
Provozní náklady -potraviny    378 650,70 
Výdaje ze školného      60 521,00 
Výdaje z vedlejší činnosti      27 146,00 
Čerpání grantu      28 800,00 
Výdaje z hlavní činnosti    115 831,01 
Celkem 1 403 241,58 
 
 

Hospodářský výsledek: 101 548,64  
 
8.2 Finanční prostředky od krajského úřadu 
 
 
VÝDAJE 
 

Investiční výdaje               0 
Neinvestiční výdaje celkem  4 482 188,00 
- náklady na platy pracovníkŧ školy  3 172 720,00 
- ostatní osobní náklady       64 704,00  
- zákonné odvody zdrav. a sociál. pojištění  1 025 866,00 
- odvody na FKSP       63 455,00  
-výdaje na učebnice,uč. texty, učební pomŧcky     155 443,00 
 
  
 
 
Datum a místo vypracování: Olbramovice 20. 9. 2010 
 
Vypracovala: Mgr. Květa Havlíková – ředitelka právního subjektu 
 

 

 

Schváleno školskou radou: 

 


