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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 Tůmová 
 
Tel.: 317 812 468 
E-mail: kveta.havlikova@centrum.cz 
E-mail: kveta.havlikova@zsolbramovice.cz 
Web: www.zsolbramovice.cz  
 

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

1.3 Součásti školy 
 

Mateřská škola kapacita 60 dětí 

Základní škola kapacita 60 žáků 

Školní družina kapacita 30 žáků 

Školní jídelna MŠ a ZŠ kapacita 110 strávníků 

mailto:kveta.havlikova@centrum.cz
mailto:kveta.havlikova@zsolbramovice.cz
http://www.zsolbramovice.cz/
mailto:ouolbramovice@cmail.cz
http://www.olbramovice.cz/
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1.4 Základní údaje o součástech školy 
 
 
Součást školy Počet tříd a 

oddělení 
Počet dětí / 
žáků 

Počet dětí/ 
žáků na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 2 45 23 15 

Základní škola 
1. stupeň 

3 49 16 16 

Školní družina 1 30   

Školní jídelna 1 (v MŠ) 45 MŠ, 49 ZŠ   
Komentář: 
1. ročník  – I.třída 
2. a 3. ročník  – II. třída 
4. a 5. ročník – III. třída 
Školní družina 30 žáků 

 
 

1.5 Materiálně – technické podmínky školy 
 
 
Učebny, herny:  3 učebny v ZŠ, 2 herny ve ŠD 
    (ZŠ nemá žádnou 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 stolů, 10 lavic a  
    přenosná tabule) 
 
Dílny a pozemky:  pozemek na školní zahradě 
 
Žákovský nábytek: nový žákovský nábytek ve všech třídách, do 1. třídy 

dokoupena 1 speciální lavice pro zdravotně postiženou 
žákyni 

 
Vybavení: na dobré úrovni vybavení pomůckami, sportovním 

nářadím, postupně se dokupuje a obnovuje sportovní 
náčiní 

 
Žákovské učebnice:  staré pouze v 5. ročníku, v 1. a 4. ročníku nakoupeny 
    učebnice Nové školy  
 
Vybavení kabinetu: základní vybavení a běžné pomůcky, výukové program na 

PC umístěny v ředitelně, jsou postupně dokupovány nové 
tituly 

 
Audiovizuální technika: 8 počítačů žákovských, 4 počítače učitelské, 

    2 televizory, 1 video, 1video i s DVD přehrávačem 
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4 tiskárny, 1 kopírka, 1 dataprojektor, 1 interaktivní tabule, 
1 notebook, nový přenosný přehrávač na CD +3 starší 
přehrávače, videokamera, digitální fotoaparát 
 

V tomto školním roce  jsme se snažili ve spolupráci se zřizovatelem a školskou radou 
vylepšit podmínky pro vzdělávání žáků ve škole opakovaným podáním žádosti o 
dotaci na celkovou rekonstrukci školní budovy s jejím rozšířením o půdní vestavbu a 
celkovým zateplením s finanční podporou z EU. Žádost byla zpracována a opět 
podána k posouzení. Výsledné rozhodnutí by mělo být známo asi do října 2011. 
Kromě toho se základní škola rozhodla v rámci OP „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“ vyhlášeného MŠMT podat projekt nazvaný „Modernizace 
výuky na ZŠ“. Projekt jsme zpracovali na částku 509 451,00 Kč, byl přijat a od 2. 5. 
2011 nám běží 30 měsíční doba na jeho zrealizování. Škola by měla získat moderní 
audiovizuální techniku na celkovou modernizaci výuky. Během měsíce května  jsme 
obdrželi grant od NADAČNÍHO FONDU Tesco a na náš projekt jsme získali  
55 872, -Kč. Bude zakoupen  vizualizér a hlasovací zařízení pro 16 žáků. 
 
 

2 Přehled pracovníků školy 
 

2.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 
 

Počet pracovníků celkem 18 

Počet učitelů ZŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet asistentů pedagoga 1 

Počet učitelek MŠ 3 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 3 + 1 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 2 

Počet provozních zaměstnanců ŠJ 3 
Komentář: 1*účetní smluvně, placena OÚ, nebyla 
placena ze státních prostředků 
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2.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Roků 
pedagog. 
praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 učitelka 1,0 nad 21 VŠ 1. - 5. r. 

1 učitelka 1,0.  nad 7 SPgŠ, 
studuje VŠ (1. 
stupeň ZŠ) 

1. - 5. r. 

1 učitelka 0,227 nad 11 VŠ 1. – 5. r. 

1 ředitelka ZŠ 1,0 nad 33 VŠ 1. – 5. r. 

1 vychovatelka 
 
 
 
učitelka 

0,625 (do 
5.3.) 
0,6 (do 
30. 6.) 
0,59 

nad 10 
 

vychovatelství  
na VŠ 
 ( doplňkové 
studium) 

vychovatel 
a pedagog 
volného času 

1 Vychovatelka 
 
 
 
učitelka 

0,57 
 
 
 
0,004 

nad 12 DF ČVUT-
doplňkové 
studium ped. 
AJAK Praha 
 

Výchovný 
poradce-
vychovatelství 

      

1 učitelka MŠ 1,0 nad 18 SPgŠ učitelka MŠ 
 

1 učitelka MŠ 1,0 nad 32 SPgŠ učitelka MŠ 

1 zástupce 
ředitele 

1,0 nad 35 SPgŠ učitelka MŠ 

1 asistent 
pedagoga 

0,4 bez praxe Mgr. Spec. 
Pedagog 
AJAK Praha 

1. – 5. r. 

 

 

2.2.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 
 
 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupeň 75% 

Vychovatelky ŠD 100% 

Učitelky MŠ 100% 

 



5 

 

 

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 

1 žena 4 ženy 2 ženy 1 žena 2 ženy 10 žen 

 
 

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 
 
 
 
 

3 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků 
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 
2011 / 2012 

1 9 1 2 
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3.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
 
 
Zařízení Přijato z pátého ročníku Přijato ze sedmého ročníku 

gymnázium zřízené 
krajem 

nikdo se nehlásil 0 

 
 
 

4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

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

žáků 
Prospěl 
s vyzn 

Prospěl  Neprospěl Žáci 
s nedostatečnou 

Nehodnocen 

1. 12 11 1 0 0 0 

2.   8   8 0 0 0 0 

3. 14 12 2  0 0 0 

4.   7   6 1 0 0 0 

5.   8   4 4 0 1 0 

Celkem 49 41 8 0 1 0 
 
 

Přehled o chování 1. stupeň 
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

1. 12 0  0(3) 0 0 0 
2.   8 0  0(3) 0 (1) 0(1) 0  
3. 14 0   0(11) 0 (1) 0  0 
4.   7 0  0  2 0 0 
5.   8 0  0(2)  3 0 0  

Celkem 49 0  0(29)  5 (2)  0(1) 0  

Komentář:  1. pololetí – první číslo ve sloupcích 
2. pololetí – čísla v závorkách 
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4.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 

 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 3 020 61,63 0 0 

 
 

4.3 Údaje o integrovaných žácích 
 
Na základní škole bylo ve školním roce 2010 – 2011 integrováno 8 žáků. Čtyři se 
SPU, jeden žák s jazykovou poruchou (3. ročník). Jedna žákyně s kombinovaným 
postižením s přítomností asistentky pedagoga, dva žáci s poruchou pozornosti 
Všichni žáci měli na základě žádosti rodičů vypracovaný IVP. Na speciální nápravu 
do školy docházeli 2 žáci, ostatní realizovali nápravu ve spolupráci s PPP 
v Benešově nebo jinými odbornými pracovišti. Nápravu realizovala Mgr. Květa 
Havlíková 

 

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 polední volno 
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 
 volná hodina 
13.30 - 13.40 h 

 

 

4.4.2 Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

V tomto školním roce začala na škole pracovat asistentka pedagoga paní Marie 
Vyskočilová, která přešla se žákyní Terezou Rezkovou z MŠ do 1. ročníku ZŠ. 
Pracuje podle IVP připraveného se SPC v Praze pro zrakově postižené děti. 
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4.4.3 Školní řád a klasifikační řád 

 
 
Školní řád, jehož součástí je krizový plán a klasifikační řád, zůstal v platnosti po 
celý školní rok. Na konci školního roku byl v rámci celkové školní inspekce 
vyhodnocen a některé části školního řádu a klasifikačního řádu bylo doporučeno 
přepracovat do začátku nového školního roku. Obsah krizového plánu se nemění. 
 
 

4.4.4 Informační systém vůči žákům 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 dokumentů postupně uveřejňujeme na 
internetových stránkách školy www: zsolbramovice.cz, které si škola zřídila na 
konci roku 2006. 
Pravidelně dáváme příspěvky do OLBRAMOVICKÉHO OBČASNÍKU, při větších 
akcích i do VOTICKÝCH NOVIN a BENEŠOVSKÝCH LISTŮ. Pravidelně se konají 
třídní schůzky se schváleným programem, rodičům jsou předkládány všechny 
práce žáků k prohlédnutí v podobě portfolií. Jednou ročně se koná plenární schůze 
Unie rodičů. Ve škole je pořizována z akcí fotodokumentace a je zakládána do 
složky. O konaných akcích a výsledcích žáků v soutěžích 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 
průběžně zveřejňovány informace pro rodiče. Unie rodičů umístila již 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 žádný 
podnět. Na škole byla v lednu 2009 zvolena nová školská rada, která bude opět 
pracovat tři roky  ( do roku. 2012) 
 
 

4.4.5 Minimální preventivní program 

 
Je na škole pravidelně vypracováván a v následujícím školním roce vyhodnocen. Na 
základě výsledků a poznatků z rozboru situace v oblasti preventivní péče se pak 
provádí úprava programu pro následující období. Ze zprávy za  tento školní rok 
vyplynulo, že 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 
žáky navzájem, ale i mezi učiteli a žáky  a mezi učiteli a rodiči. Výrazně se zlepšilo 
vyjadřování žáků ve škole, vulgarismy se objevují minimálně. Našla se řada aktivních 
a spolupracujících rodičů, kteří škole opět v tomto školním roce pomáhali. Na škole 
jsme se nesetkali s žádnými návykovými látkami (alkohol, cigarety, drogy). Pozitivně 
klima ve škole opět ovlivnila škola v přírodě, uskutečněná 11. – 17. června 2011 
v rekreačním zařízení PRAŽANKA u Cheznovic. V rámci třídních schůzek byly 
poskytovány rodičům informace z oblasti protidrogové prevence, bezpečného 
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internetu, rodiče obdrželi preventivní informační brožury s protidrogovou tematikou. 
Ve škole se v prvním pololetí neřešily žádné závažné výchovné přestupky. Ve 
druhém pololetí se před koncem školního roku řešila s dvěma rodiči opatření ke 
zlepšení chování jednoho žáka při vyučování i mimo něj a u druhého žáka se hledalo 
řešení pro omezení zapomínání věcí. V obou případech byl k problematice proveden 
zápis a byla přijata společná opatření, která budou dodržována i v následujícím 
školním roce.  

  
 

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 

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

čistících prostředků, rekuperace při odvětrávání radonu 
- zdravá strava ve školní jídelně, mléčný program 
- TŘÍDNÍ EKOLOGICKÉ PROJEKTY v „TÝDNU PRO ZEMI“  
- ŠKOLNÍ PROJEKT realizovaný formou „ II. 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 družině a mimoškolní činnosti 

- práce zájmového kroužku MOP ČSOP - oddíl SMAJLÍCI 
- EKO KLUB zájmový kroužek ČSOP ze žáků 4. a 5. ročníku 
- vycházky 
- PROJEKTY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  o zdravé výživě 

       o domácích mazlíčcích 
       o pozorování počasí 

- spolupráce s myslivci- sběr kaštanů a žaludů 
- péče o vysazené stromy v obci 

 
III. veřejné akce a kampaně 

CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ – celoroční sběrové akce 
žáků školy (třídění papíru, PET lahví, TETRAPAKU, vybitých baterií a 
víček od PET lahví) 
Ukliďme svět!  
DEN ZVÍŘAT 
Dodržování lidových tradic  
- rozsvěcení vánočního stromu v Olbramovicích 
- vánoční školní jarmark 
- velikonoční vítáni jara s RADIEM BLANÍK 
- spolupráce s ekocentry v regionu 
- aktivní účast v projektu RECYKLOHRANÍ- zaměřené na sběr 

drobných elektrospotřebičů a baterií 
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Dále jsme se přihlásili do soutěže škol ve sběru papíru, víček a PET lahví u 
společnosti FII recyklace, kde jsme obsadili 36. místo. 

 

4.4.7 Průběh a výsledky vzdělávání 

 

 

4.4.7.1   Hodnocení práce učitelů na základě hospitační činnosti 

 
 
Ve školním roce 2010/2011 byly realizovány  3 celohodinové  hospitace ředitelkou 
školy  ( u J. Bienerové  Přír. 4. a 5. roč., Mgr. V. Kutišová Aj. 4. roč. a  
H. Hrubé Inf.. v 5. roč. ).  
Závěry z hospitací:Všechny hospitace potvrdily dobrou organizaci výuky, bez 
větších nedostatků. Hodina AJ byla velmi dobře metodicky vedena, žáci pracovali 
s velkým zaujetím. V hodině Přír. žáci pracovali opět s velkým zájmem, využívali 
svých zkušeností s péčí o domácího mazlíčka, organizace hodiny byla složitá a ne 
vždy promyšlená do všech detailů. Hodina Informatiky byla zaměřena velmi 
prakticky, u počítačů seděli vždy dva žáci, někdy dominantní jeden z dvojice. Během 
tohoto školního roku byla kontrolní činnost opět zaměřena i na pedagogickou 
dokumentaci a na zápisy v ŽK žáků. (kontroly 3x ročně).Byly také kontrolovány 
klasifikační sešity učitelů. Systém v evidenci a přehlednosti se zlepšil. Učitelkám bylo 
doporučeno, aby častěji zapisovaly známky do ŽK. Byla provedena kontrola portfolií, 
jsou zavedena a pravidelně předkládána rodičům na třídních schůzkách 
k nahlédnutí. 

 
 

4.4.7.2   Čtenářská gramotnost  
 
 
Trvale věnujeme  na naší škole velkou pozornost čtení, čtenářské technice a 
především čtení s porozuměním. Snažíme se žáky získávat pro čtení knížek. Již ve 
druhém ročníku si žáci začínají vést jednoduché čtenářské deníky a vypráví svým 
spolužáků o přečtených knížkách. 
V 1. ročníku zase mají ve třídě svoji třídní knihovničku s texty vhodnými pro 
začínající čtenáře. Mgr. Alena Typová opět pracovala jako důvěrník KMČ a nabízí 
rodičům žáků k zakoupení dětské knihy z nakladatelství ALBATROS. V tomto 
školním roce byl opět realizován i prodej knih pro MŠ. Uskutečnili jsme také ve škole 
výstavku knih z nakladatelství Thor, které se zaměřuje na podporu čtenářství, knihy 
si mohli objednat i rodiče a zakoupili jsme i 3 sady nových knížek pro společnou 
četbu ve škole. Ve škole realizujeme výuku čtení analyticko-syntetickou metodou 
v kombinaci s metodou SFUMÁTO (splývavé čtení) i s prvky z genetické metody 
(zapisování slov tiskacími písmeny u dětí, které již znají větší množství písmen) 
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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 0 0 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 0 0 5 0 5 3  

2010/11 13 0 0 0 0 0 0 MŠ 

2010/11 69 0 0 0 0 0 0 ZŠ 

celkem  82 0 0 0 0 0 0  

 
 
V tomto školním roce se opět škola již potřetí zapojila do programu NOC 
S ANDERSENEM, která proběhla 1.- 2. dubna 2011. V regionu jsme byli opět 
jedinou školou, která se akce účastnila. Do akce se i letos zapojila řada rodičů. Do 
programu byli zařazeni 42 žáci, kteří splnili hlavní podmínku, museli od počátku 
školního roku do konce března přečíst nejméně 5 knížek. Tento ročník začínal 
zajímavým programem o knížkách z nakladatelství Thor. A výrobou strašidelných 
masek pro prvňáčky Následovala večerní stezka odvahy po okolí školy s plněním 
úkolů. Tajemné bytosti, to byla skupina rodičů v maskách  nechávala děti plnit různé 
úkoly.Po stezce odvahy se pak všichni přesunuli do svých tříd, kde si předčítali 
z knížek přespali do druhého dne. 
 
 
4.4.7.3 Hodnocení průběhu vzdělávání podle ŠVP 

 
 

V 1. - 4. ročníku se v tomto školním roce vyučovalo již činnostně podle ŠVP. Práce 
se jevila pro žáky mnohem zajímavější, mnohem více se rozvinulo vyjadřování žáků 
a velmi se rozvinula matematická představivost. Matematika patřila 
k nejoblíbenějšímu předmětu a žáci zvládli učivo celkem dobře. Činnostní způsob 
výuky se nám jeví jako velmi nosný a v dnešní době velmi potřebný. Práce 
v hodinách naplňuje ne jen žáky, ale i učitele. Ve třídách se spojenými ročníky je 
přínosem činnostního učení především orientace na samostatnou práci. Práce 
s názorem činí některým žákům problém. V tomto školním roce byly ve všech 
ročnících realizovány v rámci průřezových témat tyto projekty. 
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Přehled školních projektů v rámci plnění průřezových témat 

 ve školním roce 2010/2011 
 

Přehled 
plnění témat 

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

Osobnostní a 
sociální 
výchova 
Třídní projekt: 

listopad 
30. 11. 
do 20. 12. 
„U nás 
doma 
 

leden 
 
22.3,29.3. 
„Jak vidíš 
svět, když 
nevidíš“ 

   

Výchova 
demokratickéh
o občana 
Celoškolní 
projekt: 
 
 
Třídní projekt: 

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

září  
3.9. „Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
3.9  
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
2. - 3.9. 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 
únor 
 

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

Výchova 
myšlení 
v evropských 
souvislostech 
Třídní projekt: 

   prosinec 
13.12. – 
17.12. 
„Vánoce 
v evropských 
zemích“ 

prosinec 
13.12. – 
17.12. 
„Vánoce 
v evropských 
zemích“ 

Multikulturní 
výchova 
Třídní projekt: 

 únor 
25.2. „Jsou 
Češi stejní 
jako 
Slováci?“ 

únor 
25.2. „Jsou 
Češi stejní jako 
Slováci?“ 

  

Environmentál
ní výchova 
Třídní 
projekty: 
 
 
 
Celoškolní 
projekt: 

duben 
 
20.4. 
„Život 
stromu“ 
10.5. 
Konference
ke dnu 
ZEMĚ 

duben 
 
20.4.  
„Příroda 
kolem nás“  
10.5. 
Konference 
ke dnu 
ZEMĚ 

duben 
 
20.4. 
„Příroda kolem 
nás“ 
10.5. 
Konference ke 
dnu ZEMĚ 

duben 
 
20.4. 
„Voda pro 
život“ 
10.5. 
Konference 
ke dnu ZEMĚ 

duben 
 
23.4.  
„Voda pro 
život“ 
10.5. 
Konference 
ke dnu ZEMĚ 

Mediální 
výchova 
Třídní projekt: 

    červen 
1. – 27.6. 
„Umíme 
udělat 
časopis“ 

 

 

4.4.7.4 Testování výsledků vzdělávání u žáků 
 

 
Ve školním roce 2010/ 2011 jsme opět věnovali pozornost testování znalostí žáků 
naší školy. Nechali jsme proto žáky opět realizovat testy KALIBRO, které již požadují 
na dětech vědomosti a dovednosti související se ŠVP a to jsou klíčové kompetence. 
Přestože testy v 5. ročníku zadáváme již pátým rokem, neobjevila se ještě ani 
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v letošním testování žádné skupina vzdělávající se podle ŠVP. Žáci 5. ročníku se 
ještě vzdělávají podle programu „Základní škola“. Druhým rokem jsme již ale 
testovali žáky 3. ročníku, kteří jsou vzděláváni podle ŠVP V následujících tabulkách 
provádíme celkové vyhodnocení školy ve vztahu k celorepublikovým, krajským i 
venkovským školám. U jednotlivých žáků porovnáváme jejich výsledky ve vztahu 
k celorepublikovému průměru. Pro názornost využíváme i grafy z brožury KALIBRO. 

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

předmět ČR Střed.kraj Vesnické 
školy 

ZŠ 
Olbramovice 

Decily 
úspěšnosti 

Český j. 55,5% 66,8% 63,9% 59,7% 8. decil 

Matematika 59,1% 60,1% 56,9% 57,0% 6. decil 

Prvouka 63,4% 69,7%  59,2% 7. decil 
 
 
Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v českém jazyce 

 
český jazyk 

  

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
úspěšnosti 
žáka 

Patrik 1,0   (do 1,5) 68,2% 60,3% 7. desetina 

Cherif 1.0   (do 1,5) 68,2% 69,9% 5. desetina 

Daniel 1,0   (do 1,5) 68,2% 52,6% 8. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 68,2% 56,8% 8. desetina 

Jakub 1,0   (do 1,5) 68,2% 81,3% 2. desetina 

Hana 1,0   (do 1,5) 68,2% 57,8% 8. desetina 

Matěj. 1,5   (do 2,5) 55,3% 67,6% 5. desetina 

Karel 1,0…(do 1,5) 68,2% 45,0% 9. desetina 

Kateřina 1,0   (do 1,5) 68,2% 71,5% 4. desetina 

Bára 1,0   (do 1,5) 68,2% 58,9% 7. desetina 

Karolína 1,5   (do 2,5) 55,3% 33,2% 10. desetina 
Daniel. P 1,0…(do 1,5) 68,2% 49,0% 9. desetina 

Lukáš 1,0   (do 1,5) 68,2% 71,7% 4. desetina 
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Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v matematice 

 
matematika 

 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
úspěšnosti 
žáka 

Patrik 1,0   (do 1,5) 63,8% 73,1% 3. desetina 

Cherif 1.0   (do 1,5) 63,8% 38,1% 9. desetina 

Daniel 1,0   (do 1,5) 63,8% 51,3% 7. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 63,8% 44,9% 8. desetina 

Jakub 1,0   (do 1,5) 63,8% 88,6% 1. desetina 

Hana 1,0   (do 1,5) 63,8% 56,5% 6. desetina 

Matěj. 1.5   (do 2,5) 41,4% 63,6% 5. desetina 

Karel 1,0…(do 1,5) 63,8% 25,8% 10. desetina 

Kateřina 1.0   (do 1,5) 63,8% 91,9% 1. desetina 

Bára 1,0…(do 1,5) 63,8% 45,8% 8. desetina 

Daniel. P 1.0   (do 1,5) 63,8% 50,6% 7. desetina 

Lukáš 1,0…(do 1,5) 63,8% 77,2% 2. desetina 
 
 
Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v prvouce 

 
prvouka 

 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
úspěšnosti 
žáka 

Patrik 1,0   (do 1,5) 66,9% 77,1% 4. desetina 

Cherif 1.0   (do 1,5) 66,9% 66,7% 5. desetina 

Daniel 1,0   (do 1,5) 66,9% 35,8% 10. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 66,9% 37,3% 10. desetina 

Jakub 1,0   (do 1,5) 66,9% 64,3% 6. desetina 

Hana 1,0   (do 1,5) 66,9% 67,7% 5. desetina 

Matěj. 1,5   (do 2,5) 51,1% 53,0% 7. desetina 

Karel 1,0   (do 1,5) 66,9% 57,2% 6. desetina 

Kateřina 1,0   (do 1,5) 66,9% 67,9% 5. desetina 

Bára 1,0   (do 1,5) 66,9% 60,1% 6. desetina 

Karolína 1,5   (do 2,5) 51,1% 54,8% 7. desetina 

Daniel. P 1,0   (do 1,5) 66,9% 49,2% 8. desetina 

Lukáš 1,0   (do 1,5) 66,9% 78,8% 3. desetina 
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Tohoto testování se účastnila celá třída, 13 žáků, pouze dva žáci měli průměr 
známek od 1,5 do 2,5, ostatní žáci prospěli s vyznamenáním. Z výše uvedených 
tabulek výsledků jednotlivců v porovnání s předchozími roky, kdy žáci pracovali podle 
vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, došlo ke zlepšení výsledků 
v matematice a prvouce, ale ke zhoršení v českém jazyce. Celkové umístění 
jednotlivců pak kopíruje výsledky žáků v rámci výuky. Většina žáků se výsledky 
pohybuje v rámci celé republiky v širším průměru. Výborní žáci se pohybují v  rámci 
ČR také mezi nejlepšími. Výsledky žáků byly v tomto roce vyrovnanější, tomu 
odpovídá i klasifikaci na vysvědčení. 
 
 

Porovnání výsledků  v období  2006 – 2011 
 
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% 58,1% 57,4% 64,0% 

        Ves. školy 65,0% 53,8% 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% 
        2010/11    

ČJ  
škola 
 

59,7% 
8. desetina 

   

        Stř. kraj 66,8%    

        Ves. školy 63,6%    
MA škola 57,0%   

6. desetina 
   

        Stř. kraj 60,1%    

        Ves. školy 56,9%    

Prvouka škola 59,2%   
7. desetina 

   

         Stř. kraj 69,7%    

        Ves. školy     
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Na závěr uvádíme graf rozložení úspěšnosti podle žáků v % za rok 2010/11 
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Testy KALIBRO pro 5. ročník 
 
Obdobně jsme realizovali testy KALIBRO i v 5. ročníku ZŠ. Letošní testování již bylo 
v pořadí šesté. Typy zadaných úloh v testech si zachovávají obdobný charakter jako 
v předchozích letech. A tak žáci již mohli některé typy příkladu řešit přímo ve 
výučování, Testováno bylo všech 8 žáků třídy ( 4 žáci prospěli  v 1. pololetí 
s vyznamenáním (do 1,5) a 4 žáci 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 žáky se stejným prospěchovým průměrem 
v českém jazyce 
 

český jazyk 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Tadeáš 1,0   ( do 1,5) 71,0% 70,7% 6. desetina 

Jan Č 1,0   ( do 1,5) 71,0% 73,3% 5. desetina 

Michal 1,5   (do 2,5) 67,9% 61,0% 9. desetina 

Veronika 1,0   (do 1,5) 71,0% 84,9% 2. desetina 

Tereza 1,5   (do 2,5) 67,9% 69,2% 6. desetina 

Sabina 1,5   (do 2,5) 67,9% 65,4% 8. desetina 

Filip 1,0   (do 1,5) 71,0% 74,6% 5. desetina 

Jan V. 1,5   (do 2,5) 67,9% 66,4% 7. desetina 
 

předmět ČR Střed. 
kraj 

Vesnické  
školy 

ZŠ  
Olbramovice 

Decily  
úspěšnosti 

Český 
 jazyk 

71,0%% 70,5% 75,1% 70,7% 6. desetina 

Matematika 47,4% 50,3% 46,0% 33,9% 
 

10. desetina 

Humanitární 
základ 

63,3% 63,2% 62,9% 68,7% 2. desetina 

Přírodověd. 
základ 

63,9% 69,4% 63,4% 59,5% 7. desetina 

Anglický 
jazyk 

68,6% 67,9% 67,4% 64,2% 8. desetina 
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Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v matematice 

 
matematika 

 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Tadeáš 1,0   ( do 1,5) 47,4% 62,5% 1. desetina 

Jan Č 1,0   ( do 1,5) 47,4% 26,8% 10. desetina 

Michal 1,5   (do 2,5) 39,8% 17,9% 10. desetina 

Veronika 1,0   (do 1,5) 47,4% 53,6% 3. desetina 

Tereza 1,5   (do 2,5) 39.8% 14,3% 10. desetina 

Sabina 1,5   (do 2,5) 39,8% 32,1% 10. desetina 

Filip 1,0   (do 1,5) 47,4% 37,5% 9. desetina 

Jan V. 1,5   (do 2,5) 39,8% 26,8% 10. desetina 
 
 
Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v humanitních dovednostech 

 
humanitární dovednosti 

  

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Tadeáš 1,0   ( do 1,5) 63,3 % 80,2% 2. desetina 

Jan Č 1,0   ( do 1,5) 63,3% 56,3% 7. desetina 

Michal 1,5   (do 2,5) 59,4% 62,3% 6. desetina 

Veronika 1,0   (do 1,5) 63,3% 85,3% 1. desetina 

Tereza 1,5   (do 2,5) 59,4% 60,1% 7. desetina 

Sabina 1,5   (do 2,5) 59,4% 70,5% 4. desetina 

Filip 1,0   (do 1,5) 63,3% 77,2% 2. desetina 

Jan V. 1,5   (do 2,5) 59,4% 58,0% 7. desetina 
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Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v přírodovědných dovednostech 

 
přírodovědné dovednosti 

 

 
žáci 

Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Tadeáš 1,0   ( do 1,5) 63,9% 66,8% 4. desetina 

Jan Č 1,0   ( do 1,5) 63,9% 49,3% 10. desetina 

Michal 1,5   (do 2,5) 61,5% 48,3% 10. desetina 

Veronika 1,0   (do 1,5) 63,9% 70,1% 3. desetina 

Tereza 1,5   (do 2,5) 61,5% 60,6% 7. desetina 

Sabina 1,5   (do 2,5) 61,5% 50,2% 10. desetina 

Filip 1,0   (do 1,5) 63,9% 73,2% 2. desetina 

Jan V. 1,5   (do 2,5) 61,5% 57,5% 8. desetina 
 
 
Úspěšnost  v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v anglickém jazyce 

 
anglický jazyk 

 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Tadeáš 1,0   ( do 1,5) 68,6,0% 68,5% 6. desetina 

Jan Č 1,0   ( do 1,5) 68,6% 67,9% 6. desetina 

Michal 1,5   (do 2,5) 64,5% 50,7% 9. desetina 

Veronika 1,0   (do 1,5) 68,6% 70,7% 5. desetina 

Tereza 1,5   (do 2,5) 64,5% 57,3% 8. desetina 

Sabina 1,5   (do 2,5) 64,5% 68,4% 6. desetina 

Filip 1,0   (do 1,5) 68,6% 78,9% 2. desetina 

Jan V. 1,5   (do 2,5) 64,5% 51,5% 9. desetina 
 
 
Celkově lze o tomto ročníku testování hovořit jako o nejméně úspěšném. Je to dáno 
hlavně složením třídy, zatím největší počet žáků se slabším prospěchem a potom 
také asi způsobem výuky jednotlivých vyučujících. Proto bude potřeba zjistit, jakým 
způsobem je realizována výuka a hlavně prověřování vědomostí. Na závěr uvádíme 
porovnání současných výsledků s výsledky testů z minulých let a kopii grafického 
rozložení výsledků podle materiálů KALIBRO v roce 2010/2011. 
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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% 

 2010/11     

ČJ škola 

 
70,7% 

2. desetina 

    

Stř. kraj 70,5%     

Ves. školy 70,3%     

MA škola 33,9 

10. desetina 

    

Stř. kraj 46,1%     

Ves. školy 46%     

Hum. základ 

škola 

68,7% 

2. desetina 

    

Stř. kraj 63,2%     

Ves. školy 62,9%     

Přír. základ 

škola 

54,5% 

10. desetina 

    

Stř. kraj 63,4%     

Ves. školy 64,2%     

AJ škola 64,2% 

8. desetina 

    

Stř. kraj 67,9%     

Ves. školy 67,4%     
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Na závěr uvádíme graf rozložení úspěšnosti podle žáků v % za rok 2010/11 
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4.4.7.5 Výuka a plnění cílů vzdělávání 
 
 
Vzdělávání probíhá již pouze v -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 snažíme 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 snažit se dosahovat potřebných kompetencí 
postupně již nyní. Od září 2007 jsme na škole zahájili v 1. ročníku vzdělávání žáků 
podle ŠVP ZV. V tomto roce se již podle tohoto programu vzdělávali i žáci 4. 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 snažíme dál rozvíjet získané dovednosti i vědomosti dětí z mateřské školy novými 
aktivizujícími a tvůrčími metodami TVOŘIVÉ ŠKOLY. Na škole tak vznikl ŠVP ZV 
nesoucí název ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA.  

Způsob práce se nejvíce liší v 1. ročníku, neboť se zde důsledně uplatňují 
metody činnostního učení. Ve čtení se využívá 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 3.). Práce vyučující byla náročná, 
ale ukázalo se, že žáci byli z 1. ročníku vedeni k samostatnosti a byli zvyklí pracovat 
ve skupinách. Žáci 4. ročníku pracovali ve společné třídě s 5. ročníkem. kde se 
vyučovalo podle vzdělávacího programu Základná škola.,  
 
 
4.4.7.6 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 můžeme využívat i 
na interaktivní tabuli. Ve třídách sice chybí výukové encyklopedie, ale ve škole 
začínáme budovat školní knihovnu  s počítači, a zde je umístěna i různá populárně 
naučná literatura. Učitelská knihovna je zatím umístěna v ředitelně školy. 
Učebnice v-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. Letos jsme poprvé použili novou sadu učebnic na výuku čtení a 
matematiky v 1. ročníku, také z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA. K učebnicím pro 
všechny ročníky jsme zakoupili výukové programy na CD.  
Ve škole jsme měli i interaktivní učebnice Prvouky pro 1., 2. a 3. ročník a interaktivní 
učebnici k Čj  a Ma v 1. Ročníku, ale interaktivní tabuli máme pouze jednu. 
Vyučující si postupně zvykají na nový přístup k výuce, snaží se využívat poznatků 
z testů KALIBRO, které ukazují, jakým směrem by se mohla ubírat výuka žáků podle 
RVP pro ZŠ. Ne všechno jsme však schopni s žáky zvládnout v rámci výuky, ale 
řadu dílčích úkolů lze postupně do výuky zařazovat a o to se snažíme. 
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4.4.7.7 Motivace žáků 
 
 
Na motivaci se zaměřujeme i nadále, nejvíce ji uplatňujeme na škole v přírodě, kde je 
vlastně celotýdenní snažení dětí motivováno hrou a příběhem. Výsledky se 
nehodnotí známkami, ale vždy nějakým novým způsobem (např. světelné roky) 
Letošní škola v přírodě byla motivována Mimozemšťany. Učitelky se tak samy mohou 
přesvědčit, jakou roli motivace hraje při výkonu dětí. K motivaci v běžné výuce 
využíváme pochval, motivačních razítek, hvězdiček, nálepek, kostiček apod. 
 
 
4.4.7.8 Hodnocení žáků 
 
 
Na škole se hodnotí práce žáků v hodinách většinou známkami. Známky se využívají 
i při celkové klasifikaci na vysvědčení. Rodiče známky chtějí. V poslední době se 
více začíná využívat slovních komentářů k uvedeným známkám, ve kterých se učitel 
snaží ocenit buď alespoň dílčí zlepšení u slabších žáků nebo naopak upozornit na 
nedbalost či povrchnost u žáků, kteří polevují ve svém snažení. Nově se začala ve 
škole při hodnocení používat motivujících razítek a nálepek. Pochvala se objevuje 
často u všech výborně provedených prací. Známky se využívají při hodnocení na 
vysvědčení. V letošním roce jsme na škole měli integrovanou žákyně 
s kombinovanou vadou a byla jí přidělena asistentka pedagoga. Rodičům na základě 
IVP bylo doporučeno, aby požádali o slovní hodnocení, rodiče tak učinili a žákyně 
byla na vysvědčení hodnocena slovně. Na naší škole je zvykem dávat v 1. pololetí 
žákům  
1. ročníku kromě výpisu vysvědčení i dopis pro rodiče, ve kterém je podrobněji a 
konkrétněji rozebráno, co se žákovi podařilo zvládnout a jaké případné problémy by 
se mohly v budoucnu objevit a co by bylo třeba více sledovat. 
Náš klasifikační řád je založen ne jen na hodnocení normativním či kriteriálním, ale 
také hodnocení individualizovaném. To bere uv úvahu i individuální pokrok žáka, což 
je důležité hlavně u žáků s určitými problémy ( SPU) nebo v době vyzrávání mozku, 
tedy především v 1. ročníku základní školy. Další důležité znakem našeho 
klasifikačního řádu je právo žák na individuální tempo vyzrávání. Žák je hodnocen 
kriteriálně a normativně definitivně až ve 3. ročníku a potom v 5. ročníku., kdy musí 
dosahovat potřebnou úroveň vědomostí a mít zvládnuté na stanovené úrovní i 
potřebné kompetence.  
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5. Další vzdělávání pedagogů a ostatních zaměstnanců 
 

 
druh 
vzdělávání 

pracovník termín 
studia 

instituce název akce financován
í 

Doplnění 
vysokoškolsk
ého vzdělání 

Bienerová Zahájeno 
studium 
4. ročníku VŠ 
září 2010                   

PF UJEP 
Ústí nad 
Labem 

Učitelství pro  
1. - 5. ročník 
ZŠ 

Náklady si 
hradí sama 

DVPP 
seminář 

Dvořáková 24. 11. 2010 VISK Tvořivé 
činnosti v cyklu 
roku 

650,- Kč 

DVPP Dvořáková 6. 1. 2011.   Ochrana 
fauny ČR  

Ahoj kamarádi 
EVVO 

zdarma 

DVPP Dvořáková 5. 5. 2011 Ochrana 
fauny ČR 

Abychom si 
rozuměl 
EVVO 

zdarma 

DVPP Dvořáková 3. 6. –. 4. 6. 
2011 

NIDV Celostátní 
setkání 
pracovníků ŠD 

zdarma 

DVPP Hrubá 5. 10. 2010 
 

VISK Výraz a 
prožitek ve 
výtvarném 
projevu dětí 

650,- Kč 

Me   DVPP Typtová 17. 3. 2011 Ochrana 
fauny ČR 

Babo raď ! 
EVVO 

zdarma 

DVPP Typtová 9. 4. 2011 Tvořivá škola Konference 
tvořivých škol 

zdarma 

Schůzka Typtová 2. 12. 2010 
25. 5. 2011 

PPP 
Benešov 

Schůzka 
metodiků 
prevence 

zdarma 

DVPP Havlíková 9. 4. 2011 Tvořivá škola Konference 
tvořivých škol 

zdarma 

Manažerský 
roční kurz 

Havlíková Celoroční 
studium, od 
ledna do 
prosince 
2010 

Centrum 
dohody,s.r.o 
Praha. 

Moderní trendy 
v řízení 

zdarma 

DVPP Bienerová 18. 11. 2010 VISK Podpora 
matematické 
gramotnosti 

600,- Kč 

DVPP Kutišová 25. 3. 2009 INFOA  Metodický 
seminář pro uč. 
Aj 

zdarma 
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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 Obecním úřadem v Olbramovicích 
s Unií rodičů při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice 
Dobrovolnými hasiči v Olbramovicích 
Sportovním klubem DABA-Sedlčany 
Fotbalovým klubem Olbramovice 
Mysliveckým sdružením a Olbramovice 
Honebním společenstvím Olbramovice 
Svazem žen a invalidů v Olbramovicích 
Domovem důchodců 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 
Rodičovským centrem Džbánek v Olbramovicích 
 

6.1.3 Kulturně vzdělávací akce školy 

 

4. 10. – 9.10. Týden knihoven ve Voticích, 
zasláno 12 výtvarných prací  
 
15.10 - 20.10. 
Výstava kronik, třídních knih a učebních pomůcek  
Výstava fotografií „Krásy přírody 
ke 125.výročí od založení Základní školy v Olbramovicích 
účast 49 žáků, zapojil se do přípravy celý pedagogický sbor. 
 

12. 11. 2010 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Základní škole 

v Olbramovicích, návštěva ve vyučovacích hodinách, setkání bývalých i 

současných učitelů a ředitelů školy při 125. výročí založení školy. 
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22.11.  Návštěva divadelního představení „O princezně Leontýnce“ v Bystřici  
účast 45 žáků. 
 
27.11. Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark v Olbramovicích- 
v programu vystoupilo 45 žáků ze ZŠ, pod vedením pí uč, Mgr. A: Typtové  a Jany 
Bienerové, Žáci si prodávali své výrobky a výrobky od svých rodičů i dalších 
rodinných příslušníků. Akci zajišťovali žáci společně s učiteli a rodiči, rozdávali se 
perníčky vyrobené žáky ve ŠD. Na zajištění prostor jsme spolupracovali s Obecním 
úřadem. 
 
3.12. Předvánoční koncert v olbramovickém kostele ke 130 výročí narození 
Josefa Machoně ( syn prvního ředitele olbramovické školy). spojeno s výstavou 
výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Olbramovice a ZUŠ Votice 
 
4.12. Mikulášská nadílka s diskotékou u Dandyho – program připravili všichni žáci 
školy (41 dětí). Spolupracovala Unie rodičů při ZŠ Olbramovice 
 
6. 12. Vánoční Praha návštěva Národního muzea Výstava „STARÉ POVĚSTI 
ČESKÉ 49 žáků 
 
16. 12. Předvánoční koncert v Domově důchodců ve Vojkově – vánoční pásmo 
účast 9 žáků ( J. Bienerová, Mgr. A. Typtová) 
 
1.4 – 2. 4. III. Noc s Andersenem. Akce zaměřená na podporu čtenářství a rozvoj 
čtenářské gramotnosti. V letošním roce realizován na škole potřetí, spojeno s účastí 
45 žáků, kteří splnili čtenářské podmínky, byl realizován vzdělávací program 
k podpoře čtenářství od nakladatelství Thor “Pirátská cesta“. Následovala „Noční 
cesta odvahy po BRADAVICÍCH“ se strašidly vytvořenými rodiči žáků. 
 
28. 3. „Bubenické dílny“ v ZŠ   
účast  29 žáků 
 
11. – 20. 4. Výroba a prodej velikonočních perníkových kraslic pro obyvatele  
Olbramovic zapojili se všichni žáci školy v rámci pracovních činností.  
 
13. 4. „Vítání jara s BLANÍKEM“ v Základní škole a na návsi v Olbramovicích, prodej 
jarních drobností, výrobky školní družiny. 
 
17.4. „Jarní veselice u Dandyho“ s programem pro děti  
Cvičení „ZUMBY“,  a velikonoční soutěže o ceny s vajíčky., účast 23 dětí 
 
7.5. Program ke Dnu matek pro Svaz žen a Sdružení invalidů v Olbramovicích- 
přítomno 10 žáků, předvedeno taneční vystoupení, předneseny básně nejlepších 
účastníků školní recitační soutěže. Předáno 40 kusů přáníček vyrobených ŠD 
 
10.5. Loutkové divadlo ve Voticích „Krejčík Honza cestuje“  
 účast 45 žáků. 
26. 5. Návštěva Školní akademie MŠ Olbramovice – účast 42 žáci  
 
28. 6. „Pohádky z košíku“ Špejchar v Olbramovicích. 
účast 40 žáků školy 
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6.1.4 Akce k prevenci sociálně patologických jevů 
1. 12. Opékání vuřtů s myslivci a klubem DABA Účast 24 žáci školy. 
 
5.4. Beseda s Policíí ČR z Benešova o bezpečnosti na přechodech 
účast 49 žáků 
 
19.4. Ukázky práce záchranného sboru říční policie Slapy 
účast 48 žáků 
 
 
27.4. Den nenadálých situací –byl organizován ve spolupráci s profesionálními 
hasiči z Benešova. Žáci byli ve dvou skupinách seznámeni s videem o požární 
bezpečnosti „HASÍK“. Následovala beseda se zdravotní sestrou od záchranné 
služby.  
účast 36 žáků 
 
11. 6. – 17. 6. Škola v přírodě – v rekreačním zařízení   PRAŽANKA  u Cheznovic v 
Akce nesla název „Mimozemšťané na planetě ZEMI“. Během pobytu  bylo 
realizováno projektové a integrované vyučování s věkově smíšenými skupinami. 
účastnili se 42 žáci školy 
 

6.1.5 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). Soutěžily všechny děti a třídní kolektivy i děti 
z MŠ. Ve škole se zapojili všichni žáci. Vyhodnocení nejlepších tříd i jednotlivců dorty 
a věcnými cenami bylo realizováno 29.6. 2010. Zapojilo se 47 žáků (2 žáci nesbirali) 
 
Celoročně: Zapojení se do ekologického projektu RECYKLOHRANÍ  
 
Celoročně :Zapojení do celostátní soutěže ve sběru  
s firmou FII- RECYKLACE 
 
Září – říjen Sběr kaštanů a žaludů ve ŠD, pro myslivecké sdružení HUBERT 
v Olbramovicích sebráno 678 kg žaludů a kaštanů. Nejlepšími sběrači, F. Kříž  - 98 
kg, T. Kříž – 68 kg, T. Rezková  - 40 kg. 
zapojilo se celkem 27 žáků školy. 
 
15. 10. - 20. 10. Výstava fotografií „Krásy přírody 
celoškolní návštěva výstavy - 45 žáků 
 
20. 4. – 29. 4. Třídní ekologické projekty 
1. ročník- Život stromu 
2. a 3. ročník – Příroda kolem nás 
4. a 5. ročník – Voda pro život 

 
10. 5. II. Školní konference  EVVO  
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prezentace třídních projektů před celou školou, účast 43 žáci 
 

6.1.6 Účast žáků školy v soutěžích 
Umělecké soutěže: 
 
6. 10. Malování obrázků pro klub DABA, účast 6 žáků 
 
20. 2. Účast ve výtvarné soutěži „Živá zahrada“ ČSOP, malování brkoslavů. Za školu 
se účastnilo 7 žáků 
 
17. 2. Vyhodnocení školního kola výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ 
 
23. 2. Školní kolo recitační soutěže- zapojili se 43 žáci, do regionálního kola 
postoupili: Jan Pavlík, Veronika Hrubá, Karolína Němečková, Z každé třídy byli 
odměněni tři nejlepší recitátoři ve školním kole  
 
Matematické soutěže: 
 
19.3. Cvrček (2. – 3. roč.) účast 21 žák, Klokánek (4. – 5. roč.) účast 14 žáků 
 
Sportovní soutěže: 
 
22. 9.  Volný cyklistický závod pro všechny zájemce. Účast 32 žáci 
 
27. 4. Regionální kolo Mc Donalds Cupu- 5. místo v mladší kategorii 
 
29. 4. Cyklistické závody v jízdě zručnosti- školní kolo- 21 žák 
 
1. 6. Soutěž „ O školní pohár v DĚTSKÉM DUATLONU“. Soutěž tříčlenných 

věkově různorodých týmů v terénní jízdě na kole a běhu. Celkem se účastnilo 11 
týmů (33 žáků), ti co nejezdili na kole se mohli účastnit vytrvalostního běhu- 
zapojilo se 13 žáků. Držiteli poháru Lukáš Stárek, Karolína Němečková, Tomáš 
Kříž. 

 

6.1.7 Zájmové kroužky 
 

Název kroužku  Počet žáků 
v kroužku 

Sportovní ZŠ   16 

Cyklistický ZŠ   17 

Dovedné ruce ŠD   22 

Mladí ochránci 
přírody 

ŠD     8 

Taneční kroužek ŠD   16 

Mladí hasiči ZŠ   11 

Hudební (dva 
kroužky) 

ZŠ   11 

Anglický jazyk ZŠ     7 

Hry na počítači ŠD     8 

EKO KLUB ZŠ     7 
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Celkem  123 

 
Komentář: Od 21. 9. 2009 začaly na ZŠ pracovat zájmové kroužky (4 při školní družině, 6 při základní 
škole). Do zájmových kroužků se zapojili celkem 48 žáků, nezapojil se jeden žák školy. 
 
 
 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 
 

Na Základní škole a mateřské škole Olbramovice ve dnech 26., 28. a 29. dubna 2011 
proběhla inspekce. 
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání poskytovaného Základní školou a mateřskou školou Olbramovice, okres 
Benešov podle § 174 odst. 2 písm. b)zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a 
hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními 
předpisy a s rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. 
c)školského zákona (ŠZ). Sledované období je školní rok 2008/2009  až  2010/2011 
ke dni inspekce. Hodnocenými částmi byly základní škola a mateřská škola. 
Závěry inspekce jsou zaneseny v inspekční zprávě Č. j.: ČŠIS-1137/11-S 

 
 Závěry, celkové hodnocení školy  
 
Škola poskytuje vzdělání v souladu se zápisem do rejstříků škol a školských zařízení, 
umožňuje dětem a žákům rovný přístup ke vzdělávání, zajišťuje jim bezpečné 
prostředí. Důležitým prvkem je účelné zapojení asistentky. 
 
Záměry a cíle zpracovaných ˇŠVP se s pomocí řady podpůrných projektů a propojení 
života dětí a žáků s reálným prostředím daří úspěšně naplňovat 
 
Řízení zařízení má běžnou úroveň. Strategie v oblasti personálních podmínek, 
materiálních a finančních předpokladů činnosti školy je reálná a v souladu s jejími 
potřebami. MŠ využívá vhodných prostorových a materiálních podmínek pro 
vzdělávání. Materiální a prostorové podmínky ZŠ mají únosný stav. 
 
Finanční prostředky přidělené za státního rozpočtu škola použila hospodárně, 
v souladu s účelem poskytnutí. Zlepšení materiálního vybavení podporuje státní 
rozpočet, příspěvek obce, sponzorské dary, zisk z provozních zdrojů a doplňkové 
činnosti. 
 
Uplatňované formy a metody práce učitelů směřují k získávání vzdělávacích 
výsledků, ale ne vždy respektují potřeby jednotlivých žáků. 
 
Podpora rozvoje osobnosti dětí a žáků vykazuje kvalitní výsledky v oblasti čtenářské, 
přírodovědné a sociální gramotnosti. 
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Škola zajišťuje včasnou podporu dětem a žákům s riziky školní neúspěšnosti. Klima 
na škole má běžnou úroveň. 
 
Kvalita výuky má standardní úroveň. V rámci vzdělávání je vhodně využíváno 
zejména projektové vyučování, smysluplné zařazování mimoškolních akcí a zapojení 
žáků v zájmové činnosti 
 

 

 

 

8. Základní údaje o hospodaření školy 

 

8.1 Hospodaření ZŠ a MŠ Olbramovice 2010  

VÝNOSY 
 

Kč 

dotace zřizovatele 

 

870000,00 

dotace KÚSK 

 

 4409768,00 

školné 

 

88995,00 

stravné 

 

397554,00 

vedlejší činnost - vaření pro cizí strávníky 

 

24930,00 

použití rezervního fondu 

 

68988,00 

úhrada poškozené knihy 

 

220,00 

kroužky 

 

8590,00 

sběr surovin 

 

9922,80 

refundace mzdy praktikantky v MŠ 

 

918,00 

úroky z BÚ 

 

202,10 

Výnosy celkem 
 

5880087,90 

   NÁKLADY 

 

Kč 

Mzdy 

 

3135004,00 

OPPP 

 

68830,00 

Sociální + zdrav. pojištění 

 

1080591,00 

Povinné poj. zaměstnavatele 

 

13926,00 

Odvod do FKSP 

 

62700,00 

Náhrada za nemoc hraz. zaměstnavatelem 

 

2020,00 

Potraviny 

 

411717,72 

Voda 

 

22440,00 

Elektrika 

 

421215,00 

Teplo 

 

67589,16 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 

 

132486,00 

Nákup softwaru  

 

10920,00 

Učební pomůcky, knihy, učebnice 

 

57151,40 

Úklidové prostředky, ostatní materiál 

 

94691,80 

Opravy a údržba 

 

51407,00 

Připojení k internetu, pošta, telefony 

 

37355,45 
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Ostatní služby (nájemné, likvidace kuch. odpadu, 

poradenství BOZP, účetnictví, doprava …) 142355,20 

Školení, cestovné 

 

11248,00 

Ochranné prostředky 

 

7098,00 

Bankovní poplatky, pojistné 

 

9859,00 
Odpisy DHM 

 

3984,00 

Náklady celkem 

 

5844588,73 

   Hospodářský výsledek k 31. 12. 2010 

 

35499,17 

    
 

 

 

 
Datum a místo vypracování: Olbramovice 15. 10. 2011 
 
Vypracovala: Mgr. Květa Havlíková – ředitelka právního subjektu 
 

 

 

Schváleno školskou radou: 23. 10. 2011 

 

 

 

 


