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Základní údaje o škole 
 

 

Název:  1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

IČO:  63834448 

Identifikátor zařízení: 102438552 

 

Zřizovatel školy: město Říčany 

 

Ředitel školy:  Mgr. Pavel Bednář 

Zástupkyně ředitele:  PaedDr. Jana Helebrantová, Mgr. Jana Svobodová 

 

Škola si zpracovává mzdy. 

  

Druh školy: úplná základní škola 

Datum zařazení do sítě:  1. 1. 1996 

 

Kapacita školy: 625/621 

Kapacita školní družiny: 180/171 

 

Součást školy: školní družina. 

 

Budovy školy: 

1. Masarykovo nám. 71,  

2. Masarykovo nám. 82, 

3. Olivova 1308.      

 

 

 

 

Organizace studia 
 

 

Vzdělávací program:  

  

Školní vzdělávací program „ Škola základ života “ v 1. - 9. ročníku. 

Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou 

matematiky. 
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Údaje o pracovnících školy 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Jméno/ 

pracovní  

zařazení  

praxe  v 1. ZŠ 

Říčany 

Vzdělání  Doplňující 

vzdělání  

DVPP do roku 

2013/14 

DVPP v roce 

2016/2017 

Mgr. Bednář Pavel  

ředitel 

28 5 PF UK 

RJ - ON 

Státní tlum. zkouška 

RJ 

PFUK – funkční 

studium 

 

Zákon o zadávání 

veřejných zakázek – 

školení zřizovatele 

Nákup zboží 

prostřednictvím 

slevového portálu – 

školení zřizovatele 

 

Mgr. Brňáková Petra 

učitelka  

16 3 Přír. F 

MU Brno 

M - Deskr. 

geom. 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Bc. Caudr Martin 

 učitel  

 

17 14 PF 

PV, Odborný 

výcvik 

UK FTVS 

trenérství 

PF UK – učitelství 

všeob. vzděl. 

předmětů, pedagogika 

+ výchova ke zdraví 

dokončení studia Mgr. 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Mgr. Čásenská Zuzana 

učitelka 

24 19  FTVS UK 

TV-Z 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

 

 

Červenková Jitka  

ved. vychovatelka 

31 19 SEŠ Celoživotní studium  - 

UK - vychovatelství 

Work med s.r.o. Kurz 

I. pomoci  

Čížková Petra 5 5 Gymnázium Celoživotní studium Work med s.r.o. Kurz 

I. pomoci  
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vychovatelka UK-vychovatelství 

Mgr. Dynybilová Jana   

učitelka 

36 32 PF UK 

ČJ - D 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

 

Mgr. Fáberová Jitka 

učitelka 

 

 

Mgr. Gondová Martina 

učitelka 

15 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

UP Olomouc 

AJ + spec. 

ped. 

 

 

UJAK – 

speciální 

pedagogika 

 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

AJ pro SŠ a SOU 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

      

Mgr. Grimová Jolana 

učitelka 

25 8 PF UK 

RJ - OV 

Vých. porad. 

Oxford English 

Výukové materiály 

Kariérové 

poradenství 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Inkluze v praxi – 

Forum Praha 8 

Descartes- Konflikty a 

problémové oblasti 

současného světa OV 

Výchovné poradenství 

– aktualizace školení 

 

Mgr. Havlíková Zuzana 

učitelka 

9 3 UP Olomouc 

učitelství II. 

stupeň Nj 

Politologie 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Gramatika v kontextu 

– Vzdělávací institut 

Praha 6 

Erasmus + 

ACTILINGUA 

ACADEMY WIEN 

Bc. Havrilová Táňa 4 3 UHK –  PF UK - učitelství I. 
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učitelka textilní 

tvorba 

VV 

stupeň  

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost  

Erasmus Norwich NILE 

Institute 

 

Hejmalíčková Žaneta, DiS 

učitelka 

7 4 SpgŠ 

Kroměříž 

 UHK – učitelství pro I. 

stupeň ZŠ 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

PaedDr. Helebrantová 

Jana  

zást. řed. pro  II. stupeň 

32 28 PF UK 

M - ZT 

Koordinátor ŠVP RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Mgr. Heřmánková Dana 

učitelka 

17 1 PF UK – 

učitelství I. 

stupeň 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Muzeum Říčany – 

Mentoring- 

badatelské vyučování 

Erasmus  - Norwich 

NILE Institute 

Mgr. Hnízdilová Irena 7 0,5 PF UK Aj , FJ  RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Mgr. Horálková Dana 

učitelka 

27 5 UJAK  

Spec. ped. 

 DVPP výchovný 

poradce I. stupeň – 

studium Ped. fak 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Descartes Svratouch – 

Podpůrná opatření 

Inkluze v praxi – 
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Forum Praha 8 

Výchovné poradenství 

– aktualizace školení 

 

Hrdličková Alena 

vychovatelka 

1 1 VS - 

vychovatelst

ví 

 Work med s.r.o. Kurz 

I. pomoci  

Ing. Kalná Martina 

učitelka 

22 12 ČVUT + 

PFUK M 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

VISK Praha – Výuka AJ 

s podporou ICT 

Kapinusová Šárka 

vychovatelka 

26 17 SPŠ 

Uč. pro MŠ 

Asistentka int. žáka 

Zdravotník zot. akcí 

 

Work med s.r.o. Kurz 

I. pomoci  

Mgr. Jana Kolková   11   3 PF UK  

Bi - Che 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Muzeum Říčany – 

Mentoring- 

badatelské vyučování 

 

Mgr. Kouklíková Alena 

učitelka 

27 13 PF Č. Bud. 

 ČJ-OV 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Kratochvilová Lenka 

vychovatelka 

10 5 Gymnázium Asistentka pedagoga 

Cel. Studium UK - 

vychovatelství 

Work med s.r.o. Kurz 

I. pomoci  

Mgr. Kubásková Lada 

učitelka 

8 8 Jih. univ. 

Uč. pro 

I. stupeň 

Koordinátor ICT RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Tvořivá škola – 

Tvořivá škola 

činnostní učení AJ 

Mgr. Mlchová Eva 40 6 PF UK  RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 
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učitelka Uč. pro I. st. zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Ing. Nejedlá Lucie 

učitelka 

 

 

 

27 19 VŠ zeměd. FP UK učitelství 

odborných předm.  

SŠ + THŠ 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

EVVO – koordinátor 

KEV Praha  

specializační studium 

/ 250 hodin/  

dokončeno 

Erasmus + DID 

Institute München 
Nováková Marie                                                      

vychovatelka  

    9               1  SO obchodní 

SŠ 

pedagogická

studium 

 Work med s.r.o. Kurz 

I. pomoci  

Mgr. Novotná Dana 

učitelka 

    9 1 FF UK 

moderní 

filologie 

Studium PF 

učitelství  I. 

stupeň 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Descartes – Zážitkové 

učení 

Mgr. Pacovská Zuzana 

učitelka 

25 19 FF UK 

ČJ-D 

Odborné semináře 

zahr. stáž EU a My 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

ÚSTR – Digitální 

technologie a média 

ve výuce, Historická 

dílna – Dějiny hravě 
Bc. Pazdera Jiří 

učitel 

2 2 USO  PF UK tělesná výchova 

 

Mgr. Prchalová Lenka 

učitelka  

30 14 Přír. fakulta 

UK B-M 

Prevence patol. jevů 

– KVP 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Mgr. Profota Jiří 

učitel 

21 3 Univerzita  

Ostrava  

M-Z 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Mgr. Jana Rybářová 

/ Krebsová/ 

4 4 PF UK 

ČJ - On 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 
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učitelka neomezená platnost 

Mgr. Schickerová Lenka 

učitelka 

23 23 PF UK 

M - ZT 

Metodik ICT 

Zdravotník-doškolení 

Matrika-Bakalář 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Pedagog Praha 8 – 

Fyzikální experimenty 
Mgr. Skalová Eva 

učitelka 

8 2 PF UK 

I. stupeň AJ 

 DVPP         Ph.D 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Mgr. Skořepová Iva 

učitelka 

17 15 Stř. hot. š. 

UJAK – spec. 

pedagogiky 

+ učitelství 

 Ped. fak UK – metodik 

prevence  - studium 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Descartes Svratouch – 

Podpůrná opatření 

Zřetel Brno – 

reedukační skupina 

pro děti s SPU 

Slezáková Iva  

učitelka 

13 6 Gymnázium 

UJAK – 

vychovatel 

 UJAK – speciální 

pedagogika + 

vychovatelství Bc 

RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Mgr. Pavla Smejkalová 

učitelka 

30 9 PF UK 

učitelství  

I. stupeň 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Descartes Svratouch – 

Osvědčilo se 

v hodinách 

matematiky 

Mgr. Svobodová Jana 

učitelka 

37 37 PF UK 

Uč. pro I.st. 

Koordinátor ŠVP RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 
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Mgr. Škroníčková  

Svatava učitelka 

39 35 PF UK 

Uč. pro I. st. 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

 

Mgr. Veselá Miroslava 

učitelka 

31 1 PF UK  

I. stupeň 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Letní  škola pro 

pedagogy MAP – Vlna 

od zvířátka po svetr 

Mgr. Vydrová Helena 

učitelka 

22 15 PF UK 

M - Ch 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

Mgr. Vyhnánková Milada  

učitelka 

30 14 PF UK 

Uč. pro  

I. stupeň 

 RESYS – záchranná 

služba, 40 hodin – 

zdravotník 

zotavovacích akcí – 

neomezená platnost 

 

 

 

 Na prvním stupni pracuje s dětmi, které vykazují poruchy učení, Mgr. Iva Skořepová. 

Věnuje se dětem s SPU. Podněty přijímá od učitelek a rodičů z jednotlivých tříd. Výkaz 

práce odevzdává pravidelně řediteli školy. Mgr. Iva Skořepová pracovala tento rok jako 

třídní učitelka a poruchám učení se věnovala ve dvou odděleních. 

Školní psycholožka Mgr. Naděžda Landová pomáhá žákům řešit problematické situace 

při studiu, pomáhá žákům se začleněním do kolektivu, pomáhá při řešení konfliktů mezi 

žáky, úzce spolupracuje se školní preventistkou Mgr. Lenkou Prchalovou, se kterou sídlí 

v kabinetě, a se školní výchovnou poradkyní Mgr. Jolanou Grimovou. Má pravidelné 

konzultační hodiny v pondělí od 8.00 do 12: 00 v budově „U Soudu“, od 12:00 do 16:00 

v budově č. p. 71., kterých se mohou zúčastnit i rodiče. Záznamy z jednání 

s jednotlivými dětmi jsou podkladem pro další práci třídních i ostatních učitelů a slouží 

také jako podklady pro ČŠI. Záznamy s konkrétními obsahy konzultací předává řediteli 

školy, zúčastňuje se třídních schůzek a je k dispozici rodičům při projednávání 

záležitostí, týkajících se jejich dětí. 
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V I. pololetí školního roku po vzájemné dohodě skončila Mgr. Irena Hnízdilová. 

Třídnictví v 5. C převzala Mgr. Petra Brňáková a ostatní hodiny úvazku byly rozděleny 

mezi další vyučující.  

 

Správní zaměstnanci:         

                                                

Hampejsková V. SO mzdová účetní, hospodářka 39 

Ikri Elemír ÚSO školník/údržbář, topič, vedení skladu 35 

Kadeřábková M. Z uklízečka 43 

Kadlecová V. UO uklízečka 32 

Kovandová M. UO uklízečka  21 

Rezková O. Z uklízečka 37 

Voráčová V. SO uklízečka, topič 40 

Urbášková R. ÚSO uklízečka 18 

 

   Vedení školy pracovalo ve  složení – Mgr. Pavel Bednář (ředitel), PaedDr. Jana 

Helebrantová -  zástupkyně ředitele pro II. stupeň, Mgr. Jana Svobodová – zástupkyně 

pro I. stupeň 

    

 

Údaje o žácích 
 

   Dle zahajovacího výkazu nastoupilo v září do školy 612 žáků, to je v průměru 23 žáků 

na třídu. 

   Na I. stupni bylo 352 dětí v 15 třídách (průměr 23 žáků), na II. stupni 260 žáků v 12 

třídách (průměr 22 žáků).  

   Z počtu 260 žáků II. stupně se vzdělávalo 92 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou 

matematiky (průměrně 22 žáků ve třídě). 

   540 dětí se učilo anglicky, 108 žáků německy a 83 žáků rusky. 

   Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 36 integrovaných žáků.  Z toho 

22 má vývojové poruchy učení, 9 poruchy chování a 4 jsou autisté, 1 se sluchovým 

postižením. Asistentkami u autistů byly Šárka Kapinusová a Lenka Kratochvilová, které 

mají pro tuto práci vzdělání.  

   Z celkového počtu žáků bylo 5 žáků z Ukrajiny, 6 ze Slovenska, 1 z Vietnamu, 2 

z Ruska, 1 z Moldavska a 2 z Chorvatska. 

Během školního roku se počet žáků opět přiblížil maximu kapacity školy. Z počtu 

přijatých do I. ročníku a přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky vyplývá, že 

bude třeba zažádat o navýšení kapacity už také proto, že je třeba mít nějakou rezervu 

pro žáky, kteří se přistěhují do spádové oblasti během školního roku. Na zasedání rady 

města byl schválen návrh ředitele školy o navýšení kapacity školy na 645 žáků od září 

2017. 
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                                                    Zápis do prvního ročníku 
 

  Zápis do prvního ročníku se konal v budově U Slunečnice, Olivova 1308, dne 21. 4. 

2017 a byl vyhlášen centrálně pro všechny tři základní školy v Říčanech, opět 

v elektronické podobě. Zápis proběhl po všech stránkách výborně, dříve hlášené vysoké 

počty dětí se nepotvrdily. Celkem bylo zapsáno 95 dětí, ze spádové oblasti 84 děti. Mimo 

spádovou oblast 11 dětí, odklad byl povolen 19 dětem. 24 dětí ze spádové oblasti se 

k zápisu nedostavilo – řeší školský odbor s odborem evidence obyvatelstva. Vzhledem 

k volné kapacitě bylo přijato osm dětí mimo spádovou oblast.  

Celkem bylo přijato 65 dětí, jejich výuka bude probíhat tradičně v samostatné budově  

„U Slunečnice“, Olivova 1308. 

 

 

 

Výsledky zařazovacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky 

 
  Zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky se konaly dne 17. 5. 2017. Přihlášky 

ke zkoušce bylo třeba zaslat do 10. 5. 2017. Informace o průběhu zkoušek byly 

zveřejněny na webu školy a v Říčanském kurýru. Příklady z matematiky, zaměřené na 

logické myšlení, připravila zástupkyně pro II. stupeň PaedDr. Jana Helebrantová. 

Zařazovacího řízení se zúčastnilo 78 žáků z 85 přihlášených. Bylo přijato 23 žáků dle 

výsledkové listiny.   

Zařazovacího řízení se zúčastnili žáci pátých ročníků naší školy, kteří mají zájem o 

pokračování ve třídě s rozšířenou výukou matematiky. Žáci z jiných škol, kteří nejsou 

přijati, mohou na základě žádosti rodičů navštěvovat běžnou šestou třídu. Do celkového 

hodnocení se započítává i vysvědčení z pátého ročníku.  

Z 23 přijatých žáků bylo 9 žáků z naší školy. Mezi ostatními přijatými žáky jsou 2 žáci 

ze Senohrab, 3 žáci ze ZŠ Bezručova v Říčanech, 1 žák z Mnichovic, 1 žák z Dobřejovic, 

3 žáci ze Strančic, 1 žák z Velkých Popovic, 2 žáci z Mirošovic, 1 žák z Čestlic.  

Počet přihlášených nadále signalizuje zvýšený zájem o naši školu. Množství žáků, kteří 

se umístili mezi přijatými, odešlo na obě gymnázia v Říčanech. Seznam přijatých se 

mnohokrát změnil, proto se vedení školy rozhodlo příští rok zařazovací řízení uskutečnit 

až koncem května. V té době by měla znát většina žáků výsledky odvolacího řízení na 

gymnázia. 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

Přijatí na SŠ ve školním roce 2016/2017 

  Z celkového počtu 57 žáků devátých ročníků bylo 38 žáků přijato ke studiu na střední 

školy, 11 na čtyřletá gymnázia a 8 zbývajících bylo přijato na učňovské obory. 11 žáků 

pátého ročníku bylo přijato na osmiletá gymnázia. 1 žákyně odešla do hudební třídy II. 

ZŠ Říčany, Bezručova.                                                                                                                    

 V prvním pololetí školního roku bylo na I. stupni uděleno 305 vyznamenání.  Sníženou 

známkou z chování nebyl ohodnocen žádný žák a nebyla udělena žádná třídní důtka.  

Ve druhém pololetí byly uděleny 3 třídní důtky, jeden žák neprospěl a počet 

vyznamenaných klesl na 293. Tři žáci nebyli klasifikováni z tělesné výchovy.  
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  Na II. stupni bylo vyznamenáno v prvním pololetí 137 žáků, uděleno 8 třídních důtek a 

2 ředitelské důtky. Dále byla 1 žákyně klasifikována sníženým stupněm z chování o dva 

stupně. 6 žáků neprospělo a 4 nebyli klasifikováni.  Ve druhém pololetí bylo 

vyznamenáno 120 žáků, počet třídních důtek klesl na 4, důtky ředitele školy byly 2, 

sníženým stupněm z chování o jeden stupeň bylo hodnoceno 5 žáků. 10 žáků neprospělo.  

 

                                             Významné školní vzdělávací projekty 

- Projekt Energetika 

Od září do listopadu proběhl v rámci fyziky šestihodinový kurz věnovaný energetice ve 

spolupráci s ČEZ. Přednášející měli s sebou spoustu praktických modelů, seznámili žáky 

s alternativními zdroji energie, probrali s nimi i problematiku energetické náročnosti 

průmyslových odvětví. Hodiny byly velmi zajímavé a přínosné pro obě strany.  

- Projekt „ Děti v pohybu“ 

Během školního roku byl po etapách zpracováván projekt, který má za úkol 

zmapovat dopravní situaci v Říčanech z pohledu školáka. Úkolem projektu bylo 

najít nejnebezpečnější místa pro žáky – chodce a žáky – cyklisty, vyznačit do mapy 

nejčastěji využívané cesty do školy, navrhnout řešení dopravní situace a vůbec přijít 

s nějakými vlastními poznatky v této oblasti. Projektu se věnovaly děti z druhých až 

pátých tříd s třídními učitelkami v rámci dopravní výchovy a vlastivědy. Výstupem 

projektu pak byly podklady, které město využilo k potřebným úpravám silnic a cest 

vedoucích ke školám a tím ke zlepšení dopravní situace ve městě. Poděkování patří 

třídním učitelkám za trpělivost při sbírání a zpracování podkladů od dětí. 

- Projekt „ Kameny zmizelých“ 

Mgr. Zuzana Pacovská navázala spolupráci s panem Ondřejem Klípou a s 

kronikářkou města Říčany paní Skalošovou, která spočívá ve vypátrání adres 

židovských občanů Říčan, odvedených za II. světové války do koncentračních 

táborů, a následně jejich dalších osudů. Žáci z 8. A a z dalších tříd se zúčastnili i 

netradičního seznámení veřejnosti s touto problematikou. Představitelé obce tento 

nápad uvítali a výsledkem projektu bude umístění kamenů se jmény zmizelých 

spoluobčanů do dlažby před domy, ve kterých kdysi žili. 

- Projekt „ 20. století a dějiny mé rodiny“ 

      Mgr. Havlíková v 9. A a 9. B v rámci občanské výchovy realizovala projekt, který      

svým rozsahem a zpracování pokryl několik vyučovacích předmětů a mnohým žákům 

pomohl vypátrat příbuzné a události, o kterých doposud nevěděli. Žáci přímo 

s detektivním úsilím vyhledávali údaje o svých příbuzných, kterým válečné a jiné 

události 20. století zasáhly do životů. Některé příběhy byly natolik silné, že vyvolaly 

citová pohnutí. Příběhy byly zpracovány na velkých arších papíru a rozmístěny na 

chodbách školy a doplněny bohatou fotografickou dokumentací.  
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- Projekt „ Zapomenuté pomníky a památníky Středočeského kraje“ 

Mgr. Dynybilová během hodin dějepisu s  9. C realizovala projekt, který žáky donutil 

nejen cestovat, ale i pátrat v archivech, muzeích, knihách a někdy i v paměti 

starousedlíků. V okolí školy a v celém regionu středních Čech se nachází množství 

pomníků a památníků, o kterých se mnohdy neví, proč byly postaveny. Okolnosti, které 

vedly k jejich postavení, měli žáci vypátrat a seznámit s nimi své spolužáky. Práce byly 

odevzdány s bohatou fotodokumentací a některé svým zpracováním odpovídaly pracím 

středoškolským. 

- Projekt „ Zpracuj si svůj kámen“  

V osmých třídách je součástí výukového plánu tento projekt. Na jeho realizaci se 

podílejí Mgr. Jana Kolková a Mgr. Pavel Bednář. Svým pojetím je projekt na 

základní škole určitě ojedinělý. Žáci navštíví muzeum Klenotnice v Nové Pace, ve 

kterém se seznámí s výskytem křemenných a chalcedonových hmot v oblasti 

Českého ráje. Zpracují geologický test a navštíví lokalitu, ve které sbírají skutečné 

chalcedonové, křemenné a achátové pecky. Lokalitu i nálezy pečlivě zadokumentují. 

Ve škole jsou vzorky přebrány a následně zpracovány v dílně řezáním, trojím 

broušením a leštěním. Stav kamene před a po jednotlivých procesech zpracování je 

fotografován. Kromě řezání ostatní práce žáci provádějí sami. Pracují ve skupinách 

a každý ve skupině má svou nezastupitelnou roli. Výsledkem jsou písemné práce 

s geologickou mapou, fotodokumentací, komentářem a použitou literaturou. Vzorky 

si žáci ponechají jako památku nebo počátek vlastní mineralogické sbírky. 
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Komentář: 

V letošním roce byly největšími sportovními úspěchy bezesporu postup družstva chlapců 

ve futsalu do krajského finále, kde obsadili druhé místo, a vítězství družstva chlapců 

v okresním kole ve stolním tenisu.  Největším individuálním úspěchem bylo druhé místo 

na prestižním turnaji celorepublikového mistrovství v šachu, které obsadila Julie 

Vilímová z deváté třídy.  

Za nesporný úspěch lze považovat 1.- 2. místo Martina Vrby v Pythagoriádě. Tohoto 

výsledku dosáhl v šesté kategorii. 

Významného úspěchu dosáhla naše škola v oboru geologie, který je díky didaktickému 

centru geologie - Geoparku a geologickému kroužku - naší doménou.  Do okresního kola 

geologické olympiády, které probíhalo testem na PC, postoupilo 13 žáků. Do krajského 

kola pak postoupilo 9 žáků. Eliška Bůzková byla první, Kristýna Hofmanová druhá, 

Franciska Balkhausenová třetí, čtvrté místo obsadila Lucie Kratochvilová. Krajské kolo 

proběhlo v Praze v budově České geologické služby. Naši žáci patřili mezi nemnoho 

těch, kteří postoupili ze základních škol. Vítězové byli studenti gymnázií.  

 

 

 

    Komunikace s rodiči, veřejností a ostatními organizacemi, propagace 

školy 

a/  webové stránky školy   

- Webové stránky školy fungovaly spolehlivě po celý rok, ze strany rodičů ani ze 

strany zřizovatele nebyly žádné připomínky, které by se týkaly obsahu či formy 

sdělení. 

- Doplňování zpráv do jednotlivých tříd je nadále nerovnoměrné, je dáno různými 

prioritami třídních učitelů, každý učitel sděluje informace jiným způsobem. 

- Veškeré tabulky s informacemi o rekonstrukcích uskutečněných i plánovaných 

byly doplněny. 

                                        

 

b/ školní infokanál 

- Při použití infokanálu bylo zaznamenáno několik mylných hlášení – je třeba 

chybovost řešit s nástupem do nového školního roku.  
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- Byl využíván učiteli z obou stupňů škol. 

- Velmi dobře se osvědčil při informování rodičů během lyžařského kurzu. 

 

 

c/ informace o škole v místním periodiku Říčanský kurýr 

- Již třetím rokem pracuje ve stejném složení redakční rada pro přípravu článků. 

- Za první stupeň informace shromažďuje Mgr. Lada Kubásková, za druhý stupeň 

Mgr. Zuzana Pacovská, která zároveň pracuje jako korektor. 

- Zprávy byly zasílány ředitelem školy přímo do redakce, kde jsou články 

upravovány před tiskem do patřičné grafické podoby. 

- Do místního časopisu Kurýr jsme přispívali pravidelně, bez vynechání jediného 

měsíce. 

  

d/ Informace o udělení titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

byla veřejnosti oznámena připevněním tabule vedle vchodu do hlavní budovy školy. 

e/ Profesní testování žáků devátých tříd: 

Pod tímto názvem se skrývá služba školy žákům a rodičům devátých ročníků, která 

zcela nepochybně zvyšuje prestiž školy i její propagaci navenek. Účast žáků v testování 

je dobrovolná, škola platí testování ze svých prostředků, a to 11 000,- Kč za celou 

skupinu testovaných. Účast žáků devátých tříd byla vysoká. Testování si udržuje 

dlouhodobě vysokou výpovědní hodnotu. Testováním se zabývá výchovná poradkyně 

Mgr. Jolana Grimová. 

f/ Druhá amatérská mineralogická burza proběhla koncem června v budově školy č. p. 

71 na náměstí, zúčastnilo se jí 44 vystavovatelů ze všech koutů republiky, tak jako vloni 

přijeli i vystavovatelé ze Slovenska. Návštěvníků bylo asi o čtvrtinu více než vloni. 

Pořadatelská služba měla žlutá trička s logem školy a burzy. V rámci burzy proběhlo 

opět zpracování nerostů, rýžování granátů, paleontologie pro děti, komentované 

prohlídky Didaktického centra geologie vedené ředitelem Muzea Říčany Jakubem 

Halašem. Navíc ředitel školy otevřel pro návštěvníky výstavu školní mineralogické 

sbírky, která byla umístěna v prvním patře budovy v osvětlených skříních. Ve stodole u 

hradní zahrady bylo zřízeno občerstvení, které bezchybně připravila firma Scholarest. 

Prodejem minerálů a pronájmem stolů získala škola přes 4000,- Kč do hospodářské 

činnosti. 

g/ K propagaci školy, a to přímo na celostátní úrovni, přispělo republikové kolo 

Geologické olympiády, které koncem května proběhlo v Didaktickém centru geologie. 

Pořadatelem byla Česká geologická služba společně s Přírodovědeckou fakultou 

Masarykovy univerzity Brno. Do DCG se sjelo asi 30 vítězů olympiády z krajských kol 
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s pedagogickým doprovodem a množství pořadatelů z obou institucí. Žáci a studenti 

plnili úkoly, které byly rozmístěny po celém DCG. Zázemí našeho geoparku bylo pro 

tuto akci velmi vhodné a všichni účastníci si ho pochvalovali. Celá akce měla 

reprezentativní úroveň a rozhodně přispěla ke zviditelnění naší školy.  

h/ V listopadu 2016 se konalo již třetí setkání bývalých zaměstnanců školy se 

současnými. Akce se stává pomalu tradicí a všichni účastníci se na ni těší. I tentokrát 

byla slavnostně vyzdobena třída v přízemí, ve školní kuchyňce připraveno pohoštění a 

přichystán bohatý program. Součástí programu byla večerní prohlídka geoparku a 

dílny, kde byly řezány kameny. Účastníci setkání si prohlédli nově vymalovanou školu a 

opravené kabinety. 

Největší potěšení ale skýtají setkání s těmi, které jsme mnoho let neviděli, se kterými 

jsme prožili dobré i zlé a o kterých jsme si mnohdy mysleli, že už je neuvidíme. Bylo to 

veselé i smutné, staré i nové, příjemné i nepříjemné, ale v každém případě obohacující. 

Další setkání v roce 2018 bude obzvlášť slavnostní – uplyne totiž 110 let od otevření 

hlavní budovy školy. 

 

 

 

 

                   Přehled akcí během školního roku  

 
Pořádané akce vícedenní 

 

- září 

Adaptační kurz 6. tříd /Želivka/. Smyslem akce je koheze nových třídních kolektivů, 

neboť k nám do matematické třídy přicházejí žáci z jiných škol, účelem je i rozvinout 

spolupráci mezi třídami v ročníku, kurz se konal od 22. do 25. 9.2016. Kurzy mají velmi 

dobrou pověst a zúčastňuje se jich většina žáků šestého ročníku. Areál Želivka 

poskytuje veškeré potřebné zázemí na pořádání těchto akcí. Je uzavřen v lese, žáci i 

učitelé bydlí v chatičkách, stravování probíhá v hlavní budově vzdálené 3 minuty. Sraz 

účastníků k dennímu programu probíhá na přehledném prostranství před chatičkami. 

Celý program řídí proškolení instruktoři, pedagogové vykonávají funkci koordinátorů a 

dozoru.   

 

 

- březen 

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků /Janské Lázně – Černá bouda/  

S uvedeným ubytovacím zařízením máme ty nejlepší zkušenosti, služby jsou i nadále 

velmi kvalitní po všech stránkách. Proto také nehodláme v nejbližší době místo pobytu 

LVK měnit. Naopak jsme rádi, že můžeme toto zařízení dlouhodobě využívat. Vedením 

zájezdu byl pověřen opět Bc. Martin Caudr, který ve spolupráci s ostatními pedagogy 
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zařídil vše potřebné. Program kurzu byl vzhledem k dobrým sněhovým podmínkám 

splněn beze zbytku. Každodenní lyžařský výcvik, výlet do Janských lázní během volného 

odpoledne, lyžařské závody i večerní program připravovaný jednotlivými třídami – to 

vše přineslo účastníkům zážitky, na které budou dlouho vzpomínat. Lyžařský kurz 

proběhl bez úrazu. 

 

- květen, červen  

 

Zájezd žáků 9. tříd do Amsterodamu – již tradiční akce ve spolupráci s CK Kristof a ZŠ 

Šestajovice. Zájezd byl plně obsazen, účastnilo se ho 25 žáků naší školy. Navštívili jsme 

sýrové trhy v Alkmaaru, Amsterodam – kde jsme projeli proslulé kanály, Rotterdam – 

největší přístav Evropy a město moderní architektury, Keukenhof – známý květinový 

park, prohlédli jsme si ochranné hráze na holandském pobřeží zvenku i zevnitř. Zájezd 

byl zakončen v Naardenu v muzeu J. A. Komenského. Celý zájezd byl skvěle 

organizován a účastníci byli velmi spokojeni. Byla pořízena bohatá fotodokumentace.  

 

 

 Žáci 4. A a 4. C zakončili školní rok ozdravným pobytem v lesnatém kraji za Pískem ve 

Varvažově. Celkem se účastnilo 45 žáků. Prostředí uprostřed lesů, krásné počasí a 

spousta výletů se vryly do paměti všem účastníkům. V rámci pobytu třídy navštívily 

zámek a hrad Orlík. Program byl zaměřen na orientaci v terénu a turistiku.  

 

Outdoorový kurz pro 8. ročník  - kurz byl proběhl v rekreačním středisku Želivka. Žáci 

se věnovali pod vedením zkušených instruktorů nejrůznějším sportovním aktivitám: 

paintballu, lukostřelbě, akčním hrám, bumperballu. Také si všichni vyzkoušeli lanové 

centrum. Mohli si vybrat 2 úrovně obtížnosti. Je třeba zdůraznit, že vyšší úroveň si 

vybrala většina. Sportovní aktivity byly vhodně doplněny hrami zaměřenými na 

spolupráci a empatii. Celý kurz proběhl v přátelské a pohodové atmosféře. Ubytování i 

stravování bylo na patřičné úrovni. Žáci se až na malé výjimky chovali disciplinovaně, 

dodržovali pravidla pobytu a s instruktory výborně spolupracovali.  

Ozdravně vzdělávací pobyt V. B a III. A proběhl na Slovensku. Pobyt začal 28. 5. 2017 a 

skočil 2. 6. 2017.  Cestou na Slovensko se žáci stavěli v Rožnově pod Radhoštěm na 

Jurkevičově rozhledně. Druhý den žáci absolvovali horskou túru v oblasti Vysokých 

Tater. Starý Smokovec – Hrebienok – Reinerova chata- Zamkovského chata. Počasí 

bylo velmi pěkné a před účastníky se otevřely neopakovatelné scenerie. Další den se 

účastníci akce projeli po řece Dunajec na světoznámých pltích. Den pak zakončili 

v rozsáhlém akvaparku. Poslední den strávili v Levoči a Spišské Nové Vsi. Turistika 

byla vhodně doplněna vlastivědnými poznatky. Přestože byl program ozdravného 

pobytu velmi náročný, žáci se s ním velmi dobře vypořádali. Paní učitelce patří velký dík 

za neuvěřitelné organizační schopnosti a nasazení během celého pobytu. 

Ozdravný pobyt prvních tříd se konal v Choceradech. 

Druhý týden v květnu se vypravily 3 třídy prvního ročníku na školu v přírodě do 

Chocerad do ubytovacího zařízení Lávka. Žáci byli rozděleni do čtyř kolejí podle filmu 

Harry Potter. Po celý týden plnili úkoly na kouzelnické téma – vařili lektvary, vyráběli 

košťata, na kterých později zkoušeli létat, a také měl každý svou kouzelnickou hůlku. 
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Uprostřed týdne proběhl celodenní výlet s bojovou hrou. Dopoledne patřilo vyučování. 

Nejvíce byly děti nadšené, že se naučily napsat opravdický dopis rodičům. Celý den bylo 

tolik zábavy, že stesk, nebo dokonce pláč se večer ozval jen opravdu výjimečně. 

 

Ozdravný pobyt Přední Výtoň – 2. B + 3. B + 3. C 

Ozdravný pobyt se konal na Šumavě, v Přední Výtoni – v penzionu Vyhlídka. Děti byly 

ubytovány v chatičkách a v penzionu. Všem se líbil rozlehlý areál se sportovním 

zázemím uprostřed přírody a s výhledem na Lipno. Navštívili jsme s dětmi pěšky Vítkův 

Hrádek a jeli na výlet do Lipna - Cesta korunami stromů. Program byl velmi bohatý 

(sportovní odpoledne, stezka odvahy, hry, soutěže, táborák i diskotéka na závěr pobytu). 

Personál penzionu nám vycházel ve všem vstříc, pomáhal nám s organizací našich 

aktivit. Jídelníček byl domluven již dopředu, jídlo nám moc chutnalo. Většina dětí by 

sem chtěla jet znovu. Počasí nám přálo, všichni jsme si pobyt užili, nikomu se nic nestalo 

a to je to nejdůležitější. 

 

Ozdravný pobyt Paseky nad Jizerou - 4. B 

Na konci školního roku vyrazila naše třída do Krkonoš na malebné místo v Pasekách 

nad Jizerou. Ubytování jsme měli zajištěné na horské chatě známé pod jménem Na 

Perlíčku neboli Na Prdku. Školy v přírodě se zúčastnila téměř celá třída, tedy 21 dětí, 

dvě žákyně bohužel neodjely ze zdravotních důvodů. Vezli jsme si s sebou jednu denní 

vychovatelku a jednoho nočního vychovatele s jeho malou dcerkou. 

 Dopolední aktivity byly věnovány upevňování vědomostí, odpolední čas jsme 

trávili v přilehlých lesích a na loukách. Společně jsme podstoupili výstup na rozhlednu 

Štěpánka, navštívili jsme malou vojenskou pevnost postavenou před 2. světovou válkou, 

vyslechli jsme si jednu přednášku o Krkonošském národním parku, podnikli jeden 

celodenní výlet do Harrachova.  V Harrachově jsme absolvovali exkurzi do nejstarší 

sklárny v Čechách a následně jsme navštívili i Mumlavské vodopády, kde někteří 

vyzkoušeli i kvalitu a teplotu vody. Celý pobyt jsme završili noční bojovou hrou. Podle 

dětí jsme chodili děsné kilometry, ale nebylo to tak zlé. Za celý týden jsme neušli více 

než 35 kilometrů. Počasí k nám během celého pobytu bylo přívětivé, zdraví všech 

účastníků bylo pevné, hry, počasí, krajina, personál, prostředí a čas strávený společně 

nám všem prospěly.  

 

 

 

 

 

 



22 

 

Pořádané akce jednodenní 

 

září 

 

5.9.  Doba Karla IV. - od 9:00 – 4. A, 4. B, 4. C, od 10:00 – 7. A, 7. B, 7. C od 13:00 – 

školní družina (3 oddělení) – celá akce připravena Muzeem Říčany jako doplněk k výuce 
dějepisu a vlastivědy  
20.9.  Dopravní výchova 3. A, C (8.30 – 9.30), 3. B (11.30 – 12.30) 

21.9.  Dřevo (hájovna) – 8. C – řemeslné dílny ve spolupráci s Muzeem Říčany 

22.9.  Dřevo (hájovna) – 8. A - řemeslné dílny ve spolupráci s Muzeem Říčany 

23.9.  Dřevo (hájovna) – 8. B - řemeslné dílny ve spolupráci s Muzeem Říčany 

26.9.  Beseda (Drogy, AIDS) - 7. B (3. - 4. hodina), 7. A (5. - 6.) 

29.9.  Beseda (Drogy, AIDS) - 7. C (3. - 4. hodina) 

 

říjen 

5.10.  Hodina moderní chemie – 8. A, B, C (1. - 3. hodina) 

6.10. Praha -Vyšehrad - 4. A, B, C 

10.10. Dopravní výchova 4. A (8.30 – 11.45) 

11.10. Dopravní výchova 4. B (8.30 – 11.45) 

11.10.  Hodina moderní chemie – 9. A, B, C (1. - 6. hodina) 

13.10. Dopravní výchova 4. C (8.30 – 11.45) 

13.10. Čapí hnízdo – exkurze – 3. A, B, C 

19.10. Planetárium Praha – 2. A, B, C 

19.10.  Národní památník na Vítkově – 9. A, 9. B 

20.10.  Geologická exkurze – 8. A, B 

20.10.   Festival německého filmu 9. A, B, C  
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listopad 

2.11.  Štefánikova hvězdárna – 6. C 

7.11.   Archeologické dílny – Muzeum Říčany – 4. C 

8.11.   Archeologické dílny – Muzeum Říčany – 4. A 

9.11.   Archeologické dílny – Muzeum Říčany – 4. B 

15.11.  Archeologie regionu (Muzeum) – 6. C (4. - 6.) 

15.11.  Štefánikova hvězdárna – 6. A 

16.11.  IQ park Liberec – 5. A, C 

16.11.  Štefánikova hvězdárna – 6. B 

16.11.  Archeologie regionu (Muzeum) – 6. A (1. - 3.) 

23.11.  Planeta Země – Filipíny (12.00) – II. stupeň  

24.11.  Peklo – Hlinsko v Čechách – 5. A, B, C 

25.11   Schola Pragensis – 9. A, B, C 

28.11.  Čokoládovna Šestajovice – 3. A, B, C 

28.11.  Z pohádky do pohádky – beseda v knihovně – 2. C 

 

prosinec 

5.12. Projektový den – „Mikulášský den“  - 1. stupeň 

5.12. Betlémování – Kutná Hora – 3. ročníky 

6.12. Výtvarná dílna – 2. A, B 

6.12.  Výstava sladkovodních ryb – 7. A, B 

9.12.  Olympiáda ČJ (školní kolo) – 3. - 4. hodina 

9.12.  Hledání baroka (výstava) – 8. A 

9.12.  Národní tech. muzeum – 7. C 

9.12.   Pyžamový den 

12.12. Knihovna Říčany -  Neotesánek (výchovný program) – 2. C  
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13.12. Divadlo P. Kožíška – školní družina 

14.12. Divadlo S + H – 2. ročníky 

14.12. Preventivní program Nekuřátka – 8.10 – 9.50 hod. -  3. B, 3. C 

                                                                         10.05 – 11.45 hod. – 3. A 

19.12. Vánoční Praha – 6. A, 9. A, B, C, 8. C 

19.12. Vánoční mašinka Příbram – 1. ročníky 

19.12. Kino Na Fialce – Anděl Páně 2 – 9.00 hod. -  5. B + 3. ročníky 

                              11.00 hod. -  5. A + 4. ročníky 

21.12. Skanzen Přerov – Vánoce našich babiček – 4. ročníky 

21.12. Zájmová činnost – ostatní třídy 1. stupně (min. 8.00 - 11.45) 

21.12.  Zájmové (hl. sportovní) dopoledne žáků II. stupně (min. 8.00 - 12.30) 

             

 

22.12.  Vánoční besídky I. stupeň (konec vyučování: 1. roč. v 11.10, 2. roč. v 11.20, 3. roč. 

v 11.30, 4. roč. v 11.40, 5. roč. v 11.50) 

22.12.  Vánoční besídky II. stupeň - třídní ve svých třídách (ukončení 12.00 – 13.00) 

22.12.  Mobilní planetárium – 9. A, B, C (8.20) 

 

Leden 

4.1.  Dopravní výchova – 2. A (8.10 – 9.50), 2. B (10.05 – 11.45) 

5.1.  Dopravní výchova – 2. C (8.10 – 9.50) 

5.1.  Vztahy ve třídě (preventivní program) – 3. A (10.05 – 11.45) 

5.1.  Projektový den – 5. A – Filmování  

6.1.  Vztahy ve třídě (preventivní program) -  3. B (8.10 – 9.50), 3. C (10.05 – 11.45) 

9.1.  Dopravní výchova – 1. A (8.10 – 9.50), 1. B (10.05 – 11.45) 

10.1. Dopravní výchova – 1. C (8.10 – 9.50) 

9. a 11.1.   Olympiáda NJ (školní kolo) 
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12.1.  Kyberšikana (preventivní program) -  6. C – 4. - 6. hodina 

17.1.  Divadlo Gong – 4. ročníky 

18.1.  Právní vědomí (preventivní program) – 8. A (1. - 2. hodina) 

24.1.  MO 5. ročník 

25.1.  Právní vědomí (preventivní program) – 8. B (1. - 2. hodina), 8. C (3. - 4. hodina) 

26.1.  Planetárium Praha – 5. ročníky 

27.1.  Kyberšikana (preventivní program) – 6. A (4. - 6. hodina), 6 B (1. - 3. hodina) 

28.1.  SCANIA – seznámení žáků 8. a 9. tříd s prací řidiče kamionu 

31.1.  VV projekt (Tančící dům) – 8.A    

 

únor 

2.2.  Olympiáda NJ (okresní kolo) 

6.2. Chodec - dopravní výchova – 2. B (8.10 – 9.50) 

6.2. Karneval – školní družina (14.00 – 15.00) 

6.2. Olympiáda Z – školní kolo (14.10) 

6.2. Olympiáda ČJ - okresní kolo 

7.2.  Exkurze - J.Kaplický – 9. A, B, C 

8.2.  Národní technické muzeum – 6. B 

10.2. Chodec - dopravní výchova – 2. C (8.10 – 9.50), 2. A (10.05 – 11.45) 

9.2.  Valentýnský den 

20.2. Divadlo Gong – 1. ročníky 

20.2. Knihovna Říčany – 2. B 

21. 2. Výtvarná dílna – ŠD 1. třídy 

21.2.  Olympiáda Z (okresní kolo) 

21.1.  NJ 8.roč. Havlíková – rod. mluvčí (Švýcarsko) 

 22.2.  Divadlo s angličtinou – 6. C 
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27.2. Muzeum Říčany – Masopust (výtvarná dílna) – 2. C 

 

březen 

2.3. Dopravní výchova - 4.C 8.10 – 9.45,  4. A 10.05 – 11.45 

3.3. Dopravní výchova - 4. B  8.10 – 9.45 

7.3. Dílnička – hedvábné korále – ŠD (2. třídy) 

8.3. Knihovna – 2. A 

9.3. Preventivní program Veselé zoubky – 1. ročník  

13.3. Knihovna Říčany – 3. C 

13.3.  Jeden svět (festival filmů o lidských právech) – 9. B 

15.3.  Jeden svět (festival filmů o lidských právech) – 9. A 

20.3. Knihovna Říčany – 3. A 

20.3. Toulcův dvůr – Velikonoce na statku – 4. A 

21.3. Divadlo v Celetné – ŠD 

21.3. Výtvarná dílna – ŠD (3. ročníky) 

22.3. Toulcův dvůr – Velikonoce na statku – 4. B 

23.3. Toulcův dvůr – Velikonoce na statku – 4. C 

27.3. Knihovna Říčany – 3. B 

27.3.  Pěvecká soutěž - ZUŠ 

30.3. Pěvecký workshop – 2. A, 2. B 

31.3. - 21.4.  Stará radnice – výstava 

 

duben 

3.4. – 7.4. Barevný týden – projektové dny (1. stupeň) 

3.4.  Dětská knihovna (E. Petiška) – 3. C 

3.4.  Geologická olympiáda - KK 
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4.4. Pracovní dílna – práce se dřevem – ŠD (2. roč.) 

5.4.  Úřad práce – 8. A, B, C 

6.4. Výlet na statek Třebíz – velikonoční dílna – 3. ročníky 

10.4. Dětská knihovna (informační návštěva) – 1. B 

10.4. Preventivní program Nekuřátka  - 3. A (1. – 2. hod.), 3. B (3. – 4. hod.) 

11.4.  Preventivní program Nekuřátka  - 3. C (1. – 2. hod.) 

11.4.  Výtvarná dílna – sypaný velikonoční obrázek – ŠD (1. roč.) 

11.4.  Den otevřených dveří – 1. třídy 

12.4.  Dětská knihovna – Velikonoce – 2. B 

12.4.  Profesní testování – 8. B (5. - 6. hod.), 8. C (3. - 4. hod.) 

18.4.  Geologická exkurze – 8. A, 8. C 

19.4.  Profesní testování – 8. A (5. - 6. hod.) 

21.4.   Zápis do prvního ročníku 

21.4.   Třídní výlet – 7. A, 7. B 

21.4.   Muzeum Karlova mostu – 7. C 

22.4. Festival řemesel a slavnost bylinek – vystoupení žáků 2. A, 3. A 

24.4. Dětská knihovna (informační návštěva) – 1. A, C 

25.4.  Výtvarná dílna – korále – ŠD (3. roč.) 

25.4.  Zázraky v přírodě (9-12) – III. ZŠ 

26.4.  Eurorébus – KK 

26.4.  Prezentace vojenské techniky AČR, Praha - Flóra (Army day) – 8. C 

 

Květen 

2.5.  Pracovní dílna  - ŠD - 1. roč. 

4.5.  Čokoládovna Šestajovice – 2. A, B 

4.5.  Dopravní výchova – dopravní hřiště – 4. B (8.10 – 12.00) 
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4.5.  Dopravní soutěž – II. stupeň 

5.5.  Dopravní výchova - dopravní hřiště – 4. A (8.10 – 12.00) 

9.5.  Dopravní výchova - dopravní hřiště – 4. C (8.10 – 12.00) 

9.5.  Toulcův dvůr – 1. třídy 

9.5.  Pracovní dílna  - ŠD - 2. roč. 

10.5.  Český den proti rakovině 

11.5.  Historický fotokvíz 

11.5.  Výchovný koncert (II. stupeň) – 12.15  

12.5.  Fotografování tříd – 8.00  

15.5.  Sportovní den (převlékací) 

15.5. - 19.5. Ozdravný pobyt – 1. třídy – Chocerady 

15.5. Včelí svět v Hudlicích – výlet školní družiny – 2. ročníky 

16.5.  Branný závod II. st. + 5. ročník    

           Branné cvičení – I. stupeň zvlášť 

16.5.  Geologická olympiáda – celostátní kolo 

17.5.  Zařazovací řízení do matematické třídy 

17.5.  Testování TIMSS – 4. A, B (náhradní termín 23. 5.) 

18.5.  Truhlářství Říčany – práce se dřevem – ŠD – 6. oddělení 

18.5.  Testování TIMSS – 4. A, B (náhradní termín 22. 5.) 

18.5.  Pythagoriáda 5. ročník – OK 

23.5.  Rodilý mluvčí ve výuce NJ (8. A, B – 2. - 3. hodina) 

25.5.  Výstava Body – 9. A, B, C 

9.-26.5.  Testováni 9. ročníků 
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červen 

1.-2.6.  Školní výlet – 7. C 

1.6.  Národní galerie Praha – 2. A, B 

6.6. - 7.6.  Školní výlet Lutová u Chlumu u Třeboně – 5. A 

6.6.  Školní výlet – 5. C 

6.6.  Exkurze – uranový důl (Lešetice) – 9. A, B, C 

8.6. Den bez úrazu – 3. ročníky - 8.45 – 10.15 

8.6. Beseda se spisovatelkou K. Smolíkovou – ŠD 2. ročníky 

12.6.  Exkurze Škoda Mladá Boleslav – 8. A, B, C 

16.6.  Exkurze – Sklárna Nižbor – 9. A, B, C 

16.6.  Pražský hrad – 6. B 

19.6. Zahradní slavnost - 1. třídy 

19.6. Pravěk – Muzeum Říčany: 3. roč. 9.00 hod., 5. roč. 10.00 hod., 4. roč. 11.00 hod. 

         6. roč. 12.00 hod.  

23.6.  TP fest  

24.6. Mineralogická burza  

26.6. Školní výlet do zábavného parku Fábula – 1. ročníky 

26.6. Do Indonésie nejen za pohádkou – divadlo Na Fialce – 4. A, C 10.30 hod. 

27.6. Program se zvířátky – tělocvična – 2. ročníky, 3. A – 9.00 hod. 

 

 

        

 

 

 

 

  Akce připravené a organizované školním parlamentem 

 

- 5. 12. Mikulášský den – pro I. stupeň 

- 9. 12. Pyžamový den  

- 9. 2. Valentýnský den       

- 15. 5. Převlékací den sportovní  

- 12. 6. zkouška, TP fest 
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Akce celoškolní nebo pořádané pro jednotlivé stupně 

TP fest –  

TP fest jako každoročně proběhl na konci června, již podruhé v redukovaném počtu. 

Dle ohlasu účastníků stávající organizační model vyhovuje. První třídy mají vlastní 

program pro rodiče na zahradě Olivova 1308. Deváté a páté třídy mají účast povinnou, 

z důvodu odchodu, respektive vzniku nového třídního kolektivu. Ostatních šest tříd se 

přihlásí organizátorům do poloviny listopadu. Sál KS Labuť byl naplněn žáky II. stupně 

a pátých tříd. Jako obvykle měly některé třídy živá vystoupení, jiné videoprojekci. 

V tentýž den se konalo večer ještě jedno představení pro rodiče. Ohlas TP festu mezi 

rodiči i žáky byl velmi dobrý.  

 

  V květnu 2017 se konal v okolí Marvánku branný závod pro II. stupeň, ke kterému se 

připojily teprve podruhé páté třídy. Tak jako obvykle bylo po trase rozmístěno množství 

stanovišť, na kterých za dozoru pedagogického sboru žáci ve skupinkách plnili 

nejrůznější úkoly. Vše proběhlo dle plánu organizátorů. Tentokrát nám vyšlo i počasí. 

Vítězná družstva jednotlivých kategorií obdržela diplomy a drobné ceny. 

Škola nanečisto 

  Proběhla v období květen – červen 2017 v podobě pěti hodinových setkání od 17.00, 

kterých se účastnila většina budoucích prvňáků s jejich třídními učitelkami. Počet 

setkání byl zkrácen o jedno z důvodu posunutí termínu zápisu. Účast na škole nanečisto 

byla tradičně vysoká a o efektivitě tohoto projektu nemůže být pochyb. „ Investice“ do 

tohoto projektu se projeví hned po vstupu prvňáků do školy. Rodiče i děti jsou naladěni 

na spolupráci s učitelkou, seznámeni s místem výuky. Žáci znají své spolužáky. 

Markantní rozdíl v komunikaci je vidět u těch, kteří se projektu neúčastnili, nebo u 

těch, kteří se přistěhovali během prázdnin a byli do třídy zařazeni dodatečně.  

Ne vždy se podaří budoucí prvňáky seznámit s jejich třídní učitelkou během tohoto 

projektu, v každém případě je přínosem seznámit žáky s jejich spolužáky, prostředím a 

učivem první třídy. Během „Školy nanečisto“ mnohdy vyplynuly i skutečnosti, které pak 

vedly k dodatečným žádostem o odklad nebo k doporučením na vyšetření, což pomohlo 

žákům i škole. 
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Domino 

 
Domino o.s., Centrum volného času, nabízelo v tomto školním roce celkem 14 kroužků. 

Kroužky vedli pedagogičtí pracovníci školy i mimoškolní lektoři. Žáci se na kroužky 

přihlašují samostatně. Organizace Domino má mezi rodiči velmi dobrou pověst a počet 

zapojených dětí svědčí o její úspěšnosti. Zásadním způsobem pomáhá dětem smysluplně 

trávit volný čas.  

 

Pohybové hry pro žáky 1. – 4. tříd 

Floorball I pro menší děti (2. - 4. třídy) 

Volejbal 

Hudebně - pohybové hry 

Floorball IV pro menší děti (2. – 4. tř.) 

Výtvarný 4. - 9. třídy 

Výtvarný pro 1. stupeň 

Hra na klavír 

Hra na zobcovou flétnu 

Modelářský kroužek II. stupeň 

Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ pro 5. ročník 

Příprava k přijímacím zkouškám z M pro 5. ročník 

Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ pro 9. ročník 

Příprava k přijímacím zkouškám z M pro 9. ročník 
 

 

 

Ředitel školy opět vedl zdarma 2 geologické kroužky. Jeden pro mladší děti  - 1. – 5. 

ročník, druhý pro starší a pokročilé – 6. - 9. ročník. Mladších geologů bylo 22, starších 

10. Oba kroužky se zúčastnily výpravy do okolí Blšan na zkamenělá dřeva. Obě výpravy 

byly úspěšné nejen po organizační stránce, ale i po stránce nálezů. 
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Granty, výběrová řízení, rekonstrukce, nákupy pomůcek   

Díky spolupráci s p. učitelkou Mgr. Zuzanou Havlíkovou se ještě během školního roku 

podařilo získat prostředky na pokračování programu Erasmus+. Projekt musel být 

skutečně zpracován velmi dobře, neboť uchazečů z celé republiky bylo kolem 

sedmdesáti a naše škola byla na 14. místě. Navíc jsme na podobný projekt dostali peníze 

už v předchozím roce, tím se také potvrdilo, že se vyplatí žádosti podobného druhu 

podávat. Dle zadávací dokumentace vyjedou opět dvě učitelky I. stupně do Velké 

Británie, aby se zdokonalily ve výuce Aj, zejména po metodické a didaktické stránce, a 

dvě učitelky II. stupně vyjedou do německy mluvících zemí Rakouska a Německa.  

Moderní výuka na 1. základní škole Říčany – to je název projektu, který ve spolupráci 

s Monikou Žilkovou z MAS Říčany zpracoval ředitel školy. Poskytovatel dotace 

Evropský strukturální fond a MŠMT svými prostředky umožňuje škole podporu 

pedagogů formou tandemové výuky AJ s rodilým mluvčím z USA od školního roku 

2017/2018.  Financování řeší výše uvedený projekt. Délka projektu je 24 měsíců a je na 

něj  kdy rodilá mluvčí přijede z USA. Na 24 měsíců t vyčleněno 1 102 704 Kč. 

V únoru roku 2017 podal ředitel školy žádost na Středočeský kraj do Fondu sportu, 

volného času a primární prevence na rekonstrukci a modernizaci tělocvičny. Město 

Říčany usnesením Rady města Říčany uvolnilo částku 350 000,- Kč ze svého rozpočtu. 

Ředitel školy požádal o dotaci 500 000,- Kč.  Celková částka na rekonstrukci tělocvičny 

byla dle projektu stanovena 850 000,- Kč. Všechny náležitosti spojené s administrací, 

lhůtou podání i dokumentací byly splněny, žádost nebyla podpořena. 

Ředitel školy se angažoval v podání žádosti na dokončení Didaktického centra geologie – 

venkovní učebny geomorfologie. Projekt podávalo město Říčany a na projektu 

participovalo i Muzeum Říčany. Součástí projektu je i zbudování dílen ve sklepě budovy 

školy č. p. 71/22. Projektová dokumentace, povolení, architektonická studie, rozpočet 

stavby, využití projektu a veškeré další náležitosti zaměstnaly asi deset lidí na mnoho 

hodin. Projekt nebyl schválen. 

Přehled rekonstrukcí, oprav investičních akcí v roce 2016/2017 včetně vynaložených 

nákladů a důvodů k uskutečnění 

 

V tomto školním roce jsme navázali na výmalbu hlavní budovy. Po dokončení 

figurálních motivů chodeb byly natřeny sokly do výšky 10 cm omyvatelnou barvou tak, 

aby barevně navazovaly na výmalbu chodeb. Stovky metrů nátěru byly hotovy během 

dvou měsíců. Na tyto práce navazovaly opravy rohů – na ochranu proti poškození a 

olámání byly připevněny plastové bílé lišty. Celkové vzezření chodeb je tak velmi pěkné 

a dává škole důstojný ráz, který si tato budova jistě zaslouží.  

Během provozu školní jídelny bylo zjištěno, že počet věšáků a odkladových prostor 

nedostačuje. Proto byly šatní bloky doplněny, zvýšen počet věšáků. V současné době již 
podmínky vyhovují potřebám strávníků. Práce zadal ředitel školy, neboť škola jídelnu 

nejvíce využívá. Truhlářské práce zaplatilo město ze svého rozpočtu. 
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V budově č. p. 82 byla zřízena v místě bývalé PC pracovny nová kmenová třída. Tu bylo 

potřeba dovybavit skříňkami na výtvarné potřeby, novými lavicemi a židlemi, tabulí a 

poličkami. S nárůstem žáků vyvstala i potřeba zvýšení počtu a rekonstrukce šaten a 

zádveří č. p. 82. Všechny tyto opravy, rekonstrukce a pomůcky uhradila škola ze svého 

rozpočtu. 

  

V budově č. p. 71 neustále dochází k závadám na topném systému, proto jsou během 

roku vyměňována topná tělesa na chodbách i ve třídách. Během pěti let by měla být 

vyměněna všechna stará topná tělesa i bojlery. 

Během roku ředitel se spolupracovníky roztřídil, doplnil a zkompletoval sbírku 

minerálů. Ta byla umístěna v prvním patře budovy ve speciálních osvětlených skříních. 

Byla vystavena v době mineralogické burzy a bude sloužit jako praktická pomůcka ve 

výuce geologie v 8. třídách. Skříně včetně osvětlení byly pořízeny z prostředků školy.  

Z rozpočtu města byl pořízen přístřešek na kola a koloběžky, který mohou využívat žáci 

i zaměstnanci školy. Přístřešek je umístěn na školním dvoře a bude plně zprovozněn od 

září roku 2017. 

 

 

Název akce datum náklady 
v Kč  

poznámky splněno 

Rekonstrukce chodeb leden 
2016 – 
březen 
2017 

29 830,-  nátěr soklů č. p. 71 
omyvatelnou barvou 
prostředky školy 

splněno 

Rekonstrukce chodeb po 
výmalbě školy 

listopad 
2016 – 
březen 
2017 

  8 500,- lišty na rozích – ochrana proti 
oděru a olámání rohů 
prostředky školy 

splněno 

Rekonstrukce prostor jídelny 
V Sokolské 

únor 
2017 

25 700,- zvýšení kapacity věšáků – 
jejich výměna na dvojháky, 
zvýšení kapacity šatních  
prostor  před vstupem do 
jídelny, z prostředků města  

splněno 

Rekonstrukce třídy v budově U 
Soudu 

září 2016 
– duben 
2017 

21 573,- 
 
 
26 616,- 
29 998,- 

skříňky na výtvarné a ostatní 
potřeby – jejich výroba a 
rozmístění v učebně 
nákup lavic a židlí do učebny 
nová dřevěná tabule – 
otevírání kniha 
prostředky školy 

splněno 

Výměna starých lavic č.p. 82 březen 
2017 

24 551,- truhlářské práce – výměna 
starých laviček v prostorách 
šaten a zádveří u vstupu do č. 
p. 82 U Soudu 
prostředky školy 

splněno 
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Topenářské práce září 2016 
– březen 
2017 

29 798,- výměna prasklých topných 
těles, vadného bojleru, opravy 
netěsností č. p. 71 
prostředky školy 

splněno 

Rekonstrukce skříně na rozvod 
plynu 

duben – 
květen 
2017 

27 445,- cihlový přístřešek – kompletní 
rekonstrukce včetně dvířek na 
zahradě č. p. 1308 Olivova 
prostředky školy 

splněno 

Rozmístění mineralogické 
sbírky školy 

listopad  
2016 – 
červen 
2017 

29 200,- 
 
 
13 500,- 

výroba výstavních skříní na 
míru, jejich instalace v I. patře 
budovy č. p. 71 
el. osvětlení, prostředky školy 

splněno 

 

 
 
 

 

Závěry kontrol 
 

V průběhu školního roku neproběhly žádné kontroly. 

 

 

 

 

Charita 
 

Naše škola se každoročně zapojuje do podpory Ligy proti rakovině. Také letos se žáci 9. 

tříd pod vedením Mgr. Martiny Kalné rozmístili po skupinkách na výhodných místech 

v Říčanech a vybírali peníze od kolemjdoucích spoluobčanů. Celá akce byla velmi 

úspěšná, poprvé se podařilo vybrat částku přesahující 30 000,- Kč, a to přesně 30.092,- 

Kč za 1 300 kytiček.  Ještě druhý den bylo vidět množství lidí s připnutou žlutou 

kytičkou na obleku. 

 
 

 

 

 

Sběr 
 

Ve sběrové soutěži pořádané firmou Pražské služby a.s. jsme se tentokrát umístili až na 

pátém místě mezi jednapadesáti školami. Přesto je výsledek vynikající. Konkurence je 

totiž každý rok stále větší. Celkově rodiče a žáci nanosili 73 268 kg papíru, za který jsme 

obdrželi 173 516,- Kč včetně odměny 5 000,- Kč za páté místo. Na jednoho žáka školy 

připadlo 117,984 kg. Dosáhli jsme tedy druhého nejlepšího výsledku za 5 let, co se 

účastníme soutěže. Je třeba dodat, že se počet nasbíraných kilogramů rozpočítává na 

jednotlivce, takže jsou školy s velkým počtem žáků spíše v nevýhodě. Tak jako 

v loňském roce byly ceny rozdány slavnostně na loučení s devátými ročníky na 
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Masarykově náměstí. Jednotlivci obdrželi hodnotné poukazy, třídy pak finanční 

odměnu, kterou mohou využít na společnou akci. Děkuji rodičům za neutuchající zájem 

a žákům za pomoc při zlepšování rozpočtu školy. 

Ve sběru hliníku jsme dosáhli velmi dobrého výsledku, ale po dohodě pedagogického 

sboru bude další sběr hliníku zastaven. Důvodů je několik. V současné době jsou ve 

městě rozmístěny kontejnery na kovy, takže starost o třídění hliníku na sebe vzal 

konečně „vyšší princip“. Třídění obalů bylo velmi pracné, nepříjemné a nehygienické. 

Skladování hliníku způsobilo vyšší náklady na likvidaci přemnožených hlodavců ve 

sklepě. Výkupní ceny hliníku jsou velmi nejisté, závisejí na tom, jaký hliník sbíráte. 

 

 

 

 

           Žáci si cenu vybírají dle pořadí, nezáleží v jakém pořadí je cena uvedena. 

Druhý rok fungují nová pravidla. Zdá se, že si soutěžící nová pravidla osvojili.  

Ceny pro nejlepších 10 sběračů 

1. poukaz do centra Na Fialce v hodnotě           1.500,- 

2. poukaz do centra Na Fialce v hodnotě           1.000,- 

3. Trojská karta rodinná                                        830,- 

4. Trojská karta rodinná                                        830,- 

5. poukaz pro 4 osoby do lanového parku            800,-  (Abyss Hostivař) 

6. poukaz do centra Na Fialce v hodnotě              750,- 

7. Poukaz na bobovou dráhu Prosek                     650,- 

8  Poukaz na bobovou dráhu Prosek                     650,- 

9. poukaz pro 3 osoby do lanového parku            600,-  (Abyss Hostivař) 

10. rodinné vstupné do NTM                                 420,-   

 

Kromě uvedených cen byly podruhé oceněny i třídy stejným obnosem jako vloni. Třídy 

mohou částku 3000,-Kč, 2000,-Kč a 1000,- Kč využít na nějakou společnou akci. Jako 

nejlepší se ukazuje příspěvek na dopravu nebo vstupné. Je třeba zapracovat na tom, aby 

se žáci II. stupně více zapojovali. Žáci sice pomáhají nosit sběr z prodejen, které školu 

požádají, ale sami nosí méně, než bychom očekávali.  
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Tak jako vloni byl oceněn i nejlepší sběrač hliníku.  

Teambuilding 

 
Dvoudenní teambuilding se konal v okolí Litoměřic a byl zaměřen na českou literaturu – 

konkrétně na život a dílo Karla Hynka Máchy. V pátek jsme se ubytovali v kempu 

Jordán v údolí Opárenského potoka. Dle mnohých pohledů to bylo ubytování jen pro 

otrlé. Chatky byly dosti vybydlené, WC dosti vetché a jídelna připomínala doby 

pionýrských táborů. Někteří pochopili, co to znamená, když ředitel řekne: „To bude 

ubytování, až vás oči budou přecházet.“  

Nicméně většina účastníků si nenechala zkazit náladu a začala vyplňovat vědomostní 

test o Karlu Hynku Máchovi. Večer jsme odešli na degustaci vín do sklípku v Malých 

Žernosekách. Myslím, že degustace se vydařila a jedny z nejseverněji položených vinic 

v Evropě vydaly lahodné poklady. Druhý den po snídani jsme se vydali na Radobýl – 

onen kopec, ze kterého viděl Mácha požár v Litoměřicích. Cestou jsme pomocí přívozu 

překonali Labe – byl to krásný zážitek. Po vystoupání na vrchol jsme byli odměněni 

úžasným panoramatickým pohledem na českou krajinu – všichni byli dojati. Atmosféru 

jsme nakonec přednesem úryvku z Máchova Máje nenarušili – asi by nám hlasy selhaly. 

Po vyčerpávajícím 12 km dlouhém pochodu jsme dorazili k domku, kde Mácha žil a 

zemřel. Prohlédli jsme si malou expozici, pokochali se pohledem na Házmburk a v témže 

domku skvěle poobědvali. Posléze jsme došli k autobusu a kolem šesté jsme byli doma. 

Ohlasy jsou jako vždy rozporuplné: někteří mě proklínají za pochodové cvičení a 

ubytování, jiní byli nadšeni z obsahu a průběhu akce a přišli poděkovat. Tak to má být, 

o tom to je …. 

 

 

Školská rada 

 
Školská rada se sešla 2x , z toho jedenkrát v novém složení, vzešlém z dubnových voleb. 

20. 4. 2017 během třídních schůzek proběhly volby do školské rady z řad rodičovské 

veřejnosti i z řad pedagogů. Na regulérnost voleb dohlížela volební komise ve složení 

Mgr. Pavel Bednář, Mgr. Hana Špačková, Ing. Linda Kůstková, Ing. Pavel Matoška. 

V kanceláři hlavní budovy byla umístěna zapečetěná urna a po identifikaci zákonných 

zástupců byly komisí přepočítány hlasy. O průběhu voleb a výsledcích hlasování byla 

sepsána zpráva. 

Novými členy Školské rady za rodičovskou veřejnost se stali: Mgr. Halka Čapková a 

Ondřej Nekovář. Voleb se zúčastnilo 22 % rodičů, což lze považovat za úspěch, protože 

účast na předchozích volbách byla tristní.  

Dále byla zvolena předsedkyně Školské rady Ing. Linda Kůstková.  

Volby do Školské rady za zaměstnance školy proběhly během pedagogické rady. Za 

zaměstnance školy byly zvoleny: Mgr. Jana Helebrantová, Mgr. Jana Svobodová a Mgr. 

Svatava Škroníčková.  

Školská rada v novém složení řešila široké pole školské problematiky.  

Zápisy z jednání jsou k dispozici jako obvykle na webových stránkách školy v sekci 

Školská rada. Zápisy kompletuje Ing. Linda Kůstková a ostatní členové rady včetně 

ředitele školy se k nim vyjadřují prostřednictvím e-mailové komunikace. 

 

     Tato výroční zprava byla přečtena a schválena na zasedání pedagogické rady 
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 dne: 30.8. 2017 

 

 

 

Příloha č.1  

Evaluace primární prevence za rok 2016/17 

Specifická primární prevence  

Prevence na naší škole probíhá tak, že je dáno vždy hlavní téma, které uvede buď 

některá spolupracující organizace, nebo preventistka školy (většinou se jedná o 

několikahodinový blok) a toto téma je pak rozvíjeno a diskutováno třídním učitelem. 

 

První ročníky – v prvních ročnících byla primární prevence hlavně v rukách třídních 

učitelů, kteří pracovali na tématu vzájemné spolupráce a pomoci a dále na 

bezproblémovém chování ve škole. 

Společným a velice důležitým programem pro první třídy bylo téma BEZPEČNÁ CESTA 

DO ŠKOLY, které uvedli instruktoři CESTY INTEGRACE. Obsahem byla nejen orientace 

chodec x dopravní prostředek, chování v dopravních prostředcích, ale i bezpečnost 

dětí ve městě (reakce na oslovování dětí neznámým mužem před školou, které bylo 

vyšetřováno i policií ČR). 

 

Druhé ročníky   

 druhé třídy se zaměřily na dopravní problematiku – děti jako chodci, pasažéři 

autobusů a vlaků, správné chování a možná nebezpečí a problémy kolem 

dopravy. Do tématu byli žáci uvedeni jednodenním programem, který 

připravila organizace Cesta integrace, Říčany.                                 

Třetí ročníky  

 ve třetích třídách začala důrazná prevence kouření.  Na konci září proběhla 

první část programu NEKUŘÁTKA (organizace Bez cigarety, Praha). Ve druhém 

pololetí prošli žáci druhou částí téhož programu, která jednak monitorovala, 

co si děti zapamatovaly a přijaly za své, a která dále dané téma rozvinula.                                                         

 Dalším tématem, které provázelo žáky třetích ročníků, byly vztahy mezi dětmi 

ve třídě i v jiných dětských kolektivech (různé sociální prostředí, závist, 

pomoc, ubližování, šikana…). O úvod do tématu se postarala opět Cesta 

integrace, Říčany.  

Čtvrté ročníky  

 Tématem čtvrtých ročníků byl alkohol a dále pokračovala i prevence kouření. 

Toto téma ve čtvrtých ročnících otevřeli instruktoři PREV-CENTRA 

tříhodinovým programem. 
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 Pro třídu 4. A byl ještě objednán program na vztahové problémy (Cesta 

integrace, Říčany). 

  Zároveň děti absolvovaly kurs dopravní výchovy (Cesta integrace, Říčany). 

 

 

Páté ročníky   

 Další tradiční oblastí prevence v  pátých ročnících je téma nelegálních 

návykových látek (drogy, virtuální drogy...). Dané téma otevřeli opět svým 

programem instruktoři PREV- CENTRA. 

         Šesté ročníky 

 Na začátku září proběhly čtyřdenní harmonizační (adaptační) kurzy. 

 Hlavním tématem prevence byla kyberšikana, gambling a bezpečný pohyb na 

sociálních sítích, které s dětmi probírali a rozvíjeli učitelé IT. 

      Sedmé ročníky 

 Prvním tématem byly problémy věku – dospívání, puberta a problémy s tímto 

věkem související. Besedu s žáky vedla preventistka školy. 

 Mezi velice působivé akce patřila bezesporu beseda s p. Hornychem (býval 

drogově závislý, nyní HIV pozitivní) o účincích drog, AIDS... (Dům světla). 

 Pro žákyně sedmých ročníků byla připravena beseda zaměřená na sexuální 

výchovu ( partnerství, bezpečný sex, antikoncepce...).  

    Osmé ročníky 

 Hlavním tématem prevence pro osmé ročníky je oblast právního vědomí. O 

spolupráci s úvodem do této problematiky jsme požádali Cestu Integrace. 

 Žáci osmých ročníků se také při besedě o otázkách kolem AIDS a HIV pozitivity 

setkali s p. Hornychem. 

Deváté ročníky 

 Hlavními tématy pro žáky devátých ročníků byly sexuální výchova, bezpečný sex, 

příprava na rodičovství, kterému bylo věnováno několik hodin v rámci výuky 

přírodopisu. 

  Žáci devátých ročníků též navštívili výstavu Bodies. 

Nespecifická primární prevence  

 Během celého roku fungoval na naší škole PARLAMENT , který kromě své další 

činnosti organizoval během roku několik akcí, např. pyžamový den, sportovní den...  
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 V prosinci připravili žáci naší školy vánoční představení a nadílku pro klienty domu 

Senior.   Tato akce přinesla jak dětem, tak seniorům hluboký zážitek. 

 Parlament školy zorganizoval tradiční Mikulášskou nadílku pro děti prvního stupně 

naší školy. 

 V červnu proběhl další ročník již tradičního TP festu (čili festivalu třídních projektů), a 

to jak dopolední představení pro žáky naší školy, tak večerní program pro rodiče.   

 Dva dny před úplným závěrem školního roku jsme se na náměstí T. G. Masaryka 

slavnostně rozloučili s odcházejícími žáky devátých ročníků.   

 

 

Zásahy primárního preventisty 

 Za celý školní rok 2016/17 jsem neřešila žádný případ požití alkoholu nebo 

omamných látek v budově školy. V budově školy jsme se také nesetkali s problémem 

kouření. To ale přesto zůstává jedním z hlavních bodů preventivního programu, 

jelikož víme, že mnoho žáků naší školy mezi pravidelné kuřáky patří.  

 Mezi největší problémy v letošním roce patřilo řešení velice časté absence některých 

dětí. Ve dvou případech se jednalo o neopodstatněnou absenci, o které rodiče věděli, 

dokonce se ji snažili do určité míry krýt. V obou případech jsme byli nakonec - po 

vyčerpání všech možných nápravných opatření vyvolaných školou (spolupráce 

s lékařem dítěte, jednání s rodiči…) - nuceni ohlásit celou situaci na OSPOD. 

 Dalším dosti častým problémem uplynulého roku byla horší adaptace některých dětí 

na nový kolektiv a vztahové problémy mezi některými dětmi. Na základě těchto 

problémů jsem provedla celkem 8 sociometrických šetření  různých třídních 

kolektivů, a to na základě žádosti třídních učitelů, vedení školy, rodičů nebo školní 

psycholožky. S výsledky byli seznámeni jak zadavatelé, tak i jednotlivé třídní kolektivy, 

třídní učitelé a rodiče žáků, kteří se jevili jako problematičtí. S těmito žáky jsem pak 

individuálně pracovala já, nebo školní psycholožka. 

 Během školního roku se na mne obrátilo se svým problémem celkem 23 dětí. U 

některých zůstalo při jedné návštěvě, s některými jsem problém řešila dlouhodobě. U 

několika případů následovalo došetřování situace formou rozhovorů s dalšími dětmi, 

v několika případech jsem pak spolupracovala i s rodiči dítěte a třídním učitelem. 

Většinou šlo o problémy vztahu mezi spolužáky, ve dvou případech o vztahy v rodině. 

 Během celého roku jsem aktivně spolupracovala se školní psycholožkou. 

 

Zpracovala Mgr. Lenka Prchalová 
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Příloha č.2  

 

 

 

 

 

Zprá vá o hospodár ení  zá rok 2016 
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1. zá kládní  s kolá Másárykovo ná m. 
Ř í č ány, pr í spe vková  orgánizáče 
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I. Základní informace 
 

Název organizace : 1.základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace

      

Masarykovo nám. 71 

    251 01  Říčany  

 

IČO:   63834448 

 

Bankovní účty:   0420562309/0800 – provozní účet školy 

    107-0420562309/0800- podúčet FKSP 

   

Zřizovatel:  Město Říčany 

   

Statutární zástupce: Mgr. Bednář Pavel – ředitel školy 

 

Hlavní účel organizace: viz Zřizovací listina 3/2009, ev. č. 102288, č. j. 66495/2009/OF 

bod 1.1. a-d 

 

Předmět činnosti: viz Zřizovací listina 3/2009, ev. č. 102288, č. j. 66495/2009/OF 

bod 1.2. a-f 

 

 Informace o závazcích a pohledávkách: 
 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

 

 Závazky po lhůtě splatnosti:  0,- Kč 
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 Pohledávky po lhůtě splatnosti:  4 545,- Kč (náhrada škody za poničený školní majetek) 
 

 

 Spolupráce s ostatními subjekty a neziskovými organizacemi: 
- Základní škola Říčany, Bezručova 94, okres Praha – východ, 
- Základní škola U Říčanského lesa, Školní 2400/4 Říčany, 
- Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha – východ, Nerudova 481, 
- Základní umělecká škola Masarykovo nám. 57, Říčany, 
- Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany, 

 
 Účetní uzávěrka za rok 2016 byla zveřejněna v Obchodním rejstříku dne:  

 

 

II. Zhodnocení výsledku hospodaření: 
 

K 31. 12. 2016 skončilo hospodaření I. ZŠ ziskem ve výši 277 643,83 Kč. 

 

 

 

III. Hospodářská činnost 
 

I. ZŠ má zřizovatelem od 26. 11. 2015 povolenou hospodářskou činnost. Jedná se především o 

krátkodobé pronájmy, zisky ze sběru papíru, zisky z akcí pořádaných V DCG – burza, prohlídky, apod. 

Hospodaření za tuto činnost skončilo ziskem ve výši 153 695,10 Kč. 

 

 

 

Náklady 

  501 Spotřeba materiálu 31 546,00 

5010901 Spotřeba materiálu HČ kancelářské potřeby 661,00 

5010902 Učební pomůcky HČ 4 103,00 
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5010903 ŽL NÁKUP ODHM (600-2999) 2 540,00 

5010990 Spotřeba materiálu HČ 24 242,00 

50x Spotřebované nákupy 31 546,00 

511 Opravy a udržování 7 960,00 

5110900 Opravy a udržování HČ 7 960,00 

518 Ostatní služby 128 630,90 

5180901 Ostatní služby HČ - PROPAGACE 3 042,00 

5180902 Ostatní služby HČ 111 065,90 

5180903 Ostatní služby ŽÁCI HČ 14 523,00 

51x Služby 136 590,90 

521 Mzdové náklady 26 683,00 

5210900 Mzdové náklady - dohoda hospodářská činnost 26 683,00 

52x Osobní náklady 26 683,00 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 24 900,00 

5580900 Nákup DDHM (od xx - 40tis. Kč) HČ 24 900,00 

55x Odpisy, rezervy a opravné položky 24 900,00 

  Náklady celkem 219 719,90 

   Výnosy 

  602 Výnosy z prodeje služeb 2 244,00 

6020900 Ostatní služby 2 244,00 

603 Výnosy z pronájmu 142 311,00 

6030900 HČ Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží 114 001,00 

6030902 Pronájem služebního bytu - domovník HČ 28 310,00 

604 

 

6 090,00 

6040900 Výnosy z prodaného zboží HČ 6 090,00 

60x Výnosy z vlastních výkonů a zboží 150 645,00 

649 Ostatní výnosy z činnosti 222 770,00 

6490900 Sponzorské dary HČ 35 000,00 

6490901 Ostatní výnosy Burza 6 985,00 
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6490902 Ostatní výnosy SBĚR HČ 170 035,00 

6490903 Ostatní výnosy EXKURZE 10 750,00 

64x Ostatní výnosy 222 770,00 

  Výnosy celkem 373 415,00 

      

  Hospodářský výsledek - zisk  153 695,10 

 

 

 

 

IV. Výnosy 
 

I. ZŠ hospodařila v roce 2016 s finančními prostředky získanými z KÚ, z rozpočtu Města Říčany 

a  získanými z vlastní činnosti. 

 

Základní škola měla v roce 2015 k dispozici tyto prostředky:  

 

 MÚ  3 535 179,- Kč celkem, z toho: 
 

Provozní transfer od zřizovatele 2 793 300,00 

Výnosy MÚ - protidrogová prevence 50 000,00 

Výnosy z transferů MÚ - PATRIOT 6 999,00 

Výnosy z transferů MÚ - řemesla 10 000,00 

Výnosy z transferů MÚ - účelový příspěvek 59 920,00 

Výnosy z transferů MÚ - plavání 226 000,00 

Výnosy z transferů MÚ - bezpečnost 15 198,00 

Výnosy z transferů MÚ - oplocení hřiště 288 602,00 

Výnosy z transferů MÚ - participativní rozpočet 61 472,00 
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Výnosy z transferů MÚ - bruslení 23 688,00 

Celkem 3 535 179,00 

 

 

 

 MŠMT 23 827 122,- Kč 
 

Prostředky poskytnuté MŠMT prostřednictvím KÚ jsou použity na přesně stanovené náklady, kterými 

jsou mzdy, odvody a  ONIV. 

 

 Vlastním příjmem ZŠ jsou tyto položky: 
 

Příjmy ze školného - družina 365 600,00 

Čerpání fondů 270 898,00 

Čerpání fondů - dar 19 418,00 

Čerpání fondů - sociální fond 1 260,00 

Ostatní výnosy 16 597,00 

Ostatní výnosy - náhrady 11 549,00 

Úroky 1 413,37 

Celkem 686 735,37 
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V. Náklady 
 

 MŠMT 23 827 122,-Kč 
 

Přesně určené náklady dle rozpočtu MŠMT:  

 

501 

 

341 685,00 

5010306 Odborné publikace, tisk, časopisy 1 526,00 

5010312 Nákup učebnic, učebních pomůcek 3 763,00 

5010316 ODHM (600-2999) 39 056,00 

5010540 Didaktické pomůcky 297 340,00 

50x   341 685,00 

512   13 866,00 

5120300 Cestovné 13 866,00 

518 

 

29 202,00 

5180308 Školení, vzdělávání 29 202,00 

51x   43 068,00 

521   17 246 626,00 

5210100 Mzdové náklady - pedagogové 14 937 012,00 

5210200 Mzdové náklady -ŠD 1 624 198,00 

5210300 Mzdové náklady 596 764,00 

5210301 Mzdové náklady - dohoda 47 400,00 

5210304 Mzdové náklady - NÁHRADY ZA NEMOC 41 252,00 

524 

 

5 853 245,00 

5240301 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel 1 549 668,00 

5240302 Sociální pojištění - zaměstnavatel 4 303 577,00 

525 

 

70 241,00 

5250100 Jiné sociální pojištění - Kooperativa 70 241,00 

527 

 

257 740,00 

5270302 Příděl do FKSP 257 740,00 
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52x   23 427 852,00 

549   2 751,00 

5490304 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 2 751,00 

54x   2 751,00 

558   11 766,00 

5580100 Nákup DDHM ( – 40 tis. Kč) 11 766,00 

55x   11 766,00 

5xx Celkem 23 827 122,00 

 

 

Z toho ONIV byly ve výši 516 194,- Kč. Jedná se především o ostatní neinvestiční výdaje určené na 

nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, placení seminářů, cestovného, povinného 

pojištění a náhrad za nemoc. 

 

Tyto neinvestiční transfery podléhají finančnímu vypořádání v běžném roce. Vyúčtování k 31. 12. 

2016 bylo předáno prostřednictvím Odboru školství a kultury MÚ Říčany na KÚ.    

 

V roce 2016 nebyly vyčerpány prostředky z podpůrných opatření ve výši 34 118,-Kč a 4,-Kč zůstatek 

ze zákonného odvodu na pojistném z prostředků na zvýšení platů pracovníků regionálního školství. 

Tyto nevyužité finanční prostředky byly vráceny na účet Krajského úřadu Středočeského kraje dne 6. 

1. 2017. 

 

 
 MÚ + vlastní zdroje 4 097 965,64 Kč 

 
Prostředky vlastní a prostředky od zřizovatele jsou použity následovně: 

 

5010301 Spotřeba kancelářského materiálu 24 271,60 

5010303 Spotřeba materiálu na opravy, údržbu 59 364,00 

5010305 Pracovní oděvy, ochranné pomůcky 11 883,00 

5010306 Odborné publikace, tisk, časopisy 4 614,00 

5010307 Spotřeba ostatního materiálu 71 778,00 
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5010311 Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny 41 876,00 

5010316 ODHM (600-2999) 92 269,00 

5010510 Úklidové prostředky 54 294,00 

5010520 Hygienické potřeby 28 357,40 

5010530 Výtvarné potřeby 14 629,00 

5010540 Didaktické pomůcky 61 364,50 

5010550 Hračky 2 745,00 

5020300 Spotřeba energie 273 307,00 

5020301 Spotřeba plynu 553 165,00 

5020302 Spotřeba vodné, stočné 229 213,00 

5110300 Opravy a udržování 860 319,34 

5110301 Mimořádné opravy 215 620,75 

5110304 Malování 40 164,00 

5110306 Kamerový systém 35 046,00 

5120300 Cestovné 230,00 

5180303 Telefony 22 998,00 

5180304 Revize, BOP, PO 77 958,40 

5180305 Poplatky za svoz odpadu 46 208,00 

5180308 Školení, vzdělávání 63 150,00 

5180309 Poštovné 12 988,00 

5180313 Odborné služby (právní, poradenství, konzultace) 35 808,00 

5180314 Akce pro žáky, školení, vzdělávání, LVK 66 899,00 

5180315 Praní prádla 6 921,00 

5180316 Aktualizace programů, licence 100 185,94 

5180317 Tisk plakátů, propagace 3 730,00 

5180319 Protidrogová prevence 51 344,00 

5180320 Náklady na plavání 181 200,00 

5180321 Školní psycholog 60 000,00 

5180322 Projekt Řemesla 10 000,00 

5180324 Ladění hudebních nástrojů 1 000,00 

5180328 Patriot 6 999,00 
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5180329 Servis výtahů 9 680,00 

5180331 Správa internetových stránek 19 757,22 

5180333 Ostatní služby 16 637,00 

5180334 Bankovní poplatky 15 571,12 

5210300 Mzdové náklady 0,00 

5210301 Mzdové náklady - dohoda 192 946,00 

5210307 Mzdové náklady - FO 46 623,00 

5240301 Zdravotní pojištění - zaměstnavatel 1,00 

5240302 Sociální pojištění - zaměstnavatel 1,00 

5270302 Příděl do FKSP 947,72 

5280100 Jiné sociální náklady - lékařské prohlídky 11 500,00 

5380300 Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdrav. poj. 37 125,00 

5420300 Jiné pokuty a penále 11 000,00 

5490302 Jiné ostatní náklady - neživotní pojištění 50 621,55 

5490304 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 8 797,00 

5490306 Spoluúčast - pojistné 6 210,00 

5510100 Odpisy dlouhodobého majetku 52 540,00 

5580100 Nákup DDHM (od – 40 tis. Kč) 192 845,00 

5630000 Kurzové ztráty 3 048,18 

5690300 Ostatní finanční náklady 214,92 

  Celkem 4 097 965,64 

   

 
Čerpání nákladů je sledováno zřizovatelem  - viz příloha č. 2 závazné ukazatele pro PO.  
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VI. Prostředky na projektové a grantové řízení 
 

 Projekt Erasmus+1: Comenius – KA1 
 

Projekt byl realizován v projektovém období od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016. Maximální výše grantu 

činila 12916,-EUR a grant byl poskytnut formou jednotlivých příspěvků a náhrad způsobilých skutečně 

vynaložených nákladů. Na účet školy byly za rok 2014, 2015 a 2016 připsány prostředky v celkové výši 

346 704,70Kč., čerpáno bylo ve výši 353 951,88Kč. Rozdíl ve výši 3 048,18 Kč je kurzový rozdíl a byl 

zaúčtován do finančních nákladů a hrazen z provozních prostředků školy. 

 

   datum  EUR  KČ  

záloha 22. 9. 2014 7 749,60    209 163,25 Kč  

záloha  11. 3. 2015 2 583,20      69 062,37 Kč  

DOPLATEK 12.82016 2 583,20      68 479,08 Kč  

Celkem   12 916,00    346 704,70 Kč  

 

Celkové náklady na projekt Erasmus+1 za rok 2014 a 2015 činí 353 951,88 Kč. 

 

Rok 2014 5120500 Cestovné Erasmus Comenius 26 866,00 

Rok 2015 5120500 Cestovné Erasmus Comenius 327 085,88 

    Celkem 353 951,88 
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 Projekt Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 1, Výzva 2016 
Projekt bude realizován v projektovém období od července 2017 do června 2018. Maximální výše 

grantu činí 10 889,- EUR a grant je poskytnut formou jednotlivých příspěvků a náhrad způsobilých 

skutečně vynaložených nákladů. Na účet školy byly za rok 2016 připsány prostředky v celkové výši: 

173 257,93Kč, čerpáno bylo ve výši 137 455,42 Kč 

 

 

 

VII. Tvorba a použití finančních fondů 
 

 

Účet Název PS Úbytek Přírůstek KZ 

401 Jmění účetní jednotky 301 238,10 52 540,00 0,00 248 698,10 

4010000 Jmění účetní jednotky 248 547,10 0,00 0,00 248 547,10 

4010901 fond dlouhodobého majetku 52 691,00 52 540,00 0,00 151,00 

411 Fond odměn 125 088,81 46 623,00 39 490,90 117 956,71 

4110300 Fond odměn PS 125 088,81 0,00 0,00 125 088,81 

4110310 Fond odměn tvorba 0,00 0,00 39 490,90 39 490,90 

4110400 Fond odměn použití 0,00 46 623,00 0,00 -46 623,00 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb PS 70 821,77 206 481,00 275 447,72 139 788,49 

4120100 Fond kulturních a sociálních potřeb PS 70 821,77 0,00 0,00 70 821,77 

4120110 FKSP - základní příděl 0,00 0,00 258 687,72 258 687,72 

4120220 FKSP - stravování 0,00 13 860,00 0,00 -13 860,00 

4120230 FKSP - rekreace 0,00 32 660,00 16 760,00 -15 900,00 

4120260 FKSP - poskytnuté peněžní dary 0,00 14 000,00 0,00 -14 000,00 

4120270 FKSP - úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00 78 200,00 0,00 -78 200,00 

5120500 Cestovné Erasmus Comenius 70 503,85 

5180308 Školení, vzdělávání 66 951,57 

5xx Celkem 137 455,42 
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4120290 FKSP - ostatní použití fondu 0,00 67 761,00 0,00 -67 761,00 

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 106 078,24 224 275,00 157 963,61 39 766,85 

4130510 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 131 293,24 208 505,00 157 963,61 80 751,85 

4130511 RF - čerpání - daňová úspora -25 215,00 15 770,00 0,00 -40 985,00 

414 Rezervní fond z ostatních titulů 94 643,00 20 678,00 65 802,51 139 767,51 

4140000 Rezervní fond z ostatních titulů 22 700,00 0,00 0,00 22 700,00 

4140500 Rezervní fond Erasmus Comenius 0,00 0,00 35 802,51 35 802,51 

4140531 Rezervní fond sociální fond 0,00 1 260,00 0,00 -1 260,00 

4140540 Rezervní fond peněžitý dary účelové 45 393,00 10 948,00 20 000,00 54 445,00 

4140550 Rezervní fond peněžitý dary neúčelové 26 550,00 8 470,00 10 000,00 28 080,00 

416 Fond reprodukce majetku, fond investic 388 893,80 0,00 52 540,00 441 433,80 

4160000 Fond reprodukce majetku, fond investic 388 893,80 0,00 0,00 388 893,80 

4160310 Fond reprodukce majetku, tvorba ve výši odpisů 0,00 0,00 52 540,00 52 540,00 
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VIII. Informace o výsledcích kontrol 
 

 

 1. Přehled o vnitřních řídících kontrolách a jejich výsledcích na základě vyhlášky č. 
416/2004 Sb., vnitřních směrnic a kontrolního řádu 

 

 

 Zaměření řídící kontroly Typ řídící kontroly Výsledek řídící kontroly  

1. Kontrola pokladní hotovosti, daňových dokladů Průběžná bez opatření 

 

 

 2. Přehled o provedených externích kontrolách     
 

 Zaměření externí kontroly  Kdo provedl 
Výsledek 

kontroly  

1. Příspěvková organizace průběžně kontrolována zřizovatelem   

2.    

 
 

IX. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - ZISKU 
za rok 2016 

 

  

Hospodářský výsledek - zisk 277 643,83 Kč 

   Fond odměn 20%    55 528,77 Kč 

Rezervní fond 80%  222 115,06 Kč 

Celkem 

 

 277 643,83 Kč 
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20%

80%

Rozdělení HV - ZISKU  za rok  2016

Fond odměn

Rezervní fond

Celkem
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X. Přílohy 
 

 Inventarizační zpráva 
 

 Plnění závazných ukazatelů 
 

 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha 
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Příloha č. 3  

 
 
 
 
 

I. ZŠ Masarykovo náměstí 71, Říčany 
 

I C T    P L Á N    Š K O L Y 
 

Platnost: Od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 

 
 

1.1 Úvod 
ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se 

Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout, a postup 

jejich dosažení.  

Plán je zpracován na období 2016 – 2017, poté jej škola vyhodnotí a provede 

jeho aktualizaci. 

1.2 Stávající stav 

 I. stupeň II. stupeň Celkem: 

Počítačové pracovny 0 1 1 (31 PC) 

Interaktivní tabule 

s datovým projektorem a 

vizualizérem a PC 

10 12 22 

Počítačový koutek 1(13 PC) 0 1(13 PC) 

Počítače ve třídách 6 0 6 

Počítače v kabinetech, 

sborovnách a kancelářích 
4 10 14 

Notebooky 5 19 24 
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 I. stupeň II. stupeň Celkem: 

Počet žáků 358 264 622 

Počet učitelů 18 20 38 

Vychovatelé 6 0 6 

Školní psycholog 1 1 

Speciální pedagog 1 0 1 

Asistent pedagoga 3 1 4 

 

 

1. 2. Pracovní prostředí:  
Počítačová pracovny  Windows 2007, MS Office 2007, Výukové 

programy – Terasoft, Škola za školou pro žáky II. 

Stupně. 

Počítače ve třídách Windows 2007, MS office 2007, Výukové 

programy- Stefel 

Počítače ve sborovnách a 

kabinetech 
Windows 2007, MS office 2007, Bakalář 

Interaktivní tabule Qomo, Aktiv studio 

 

Připojení k internetu: +1MB 

Zajišťování servisních služeb: město 
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1. 3. Zhodnocení stávajícího stavu: 

 
Vybavení počítačové učebny I. stupně je vyhovující 

Vybavení počítačové učebny II. stupně je vyhovující 

Vybavení tříd je zatím dostatečné 

Vybavení kabinetů a sboroven je vyhovující 

 

 

1. 4. Zhodnocení minulého ICT plánu: 

Z počítačové třídy na I. stupni byla zřízena kmenová třída (nedostatek místa), 

část PC se stala zařízením počítačového koutku, který byl vybudován na I. 

stupni, další pak slouží jako záloha. 
 

2. Hlavní úkoly a cíle ICT do roku 2016 ve výchově a 

vzdělávání na škole 
Do konce školního roku 2016/17 bude zajištěno: 

 Zachování stávajícího způsobu správy a zabezpečení, 

 pro žáky možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat 

textový editor, grafický editor, tabulkový kalkulátor, webový prohlížeč, 

klienta elektronické pošty, 

 pro pedagogické pracovníky zajišťovat další školení pro seznámení 

s novou technikou i programovým vybavením, 

 pro pedagogické pracovníky možnost používání programů Microsoft 

Office, grafického editoru, webového prohlížeče, editoru webových 

stránek a klienta elektronické pošty, 

 pro žáky a pedagogické pracovníky možnost v rámci výuky a nutné 

přípravy na výuku používat výukové programové vybavení ve výše 

uvedeném rozsahu, 

 používání veškerého programového vybavení v souladu s licenčními 

ujednáními, 

 žákům možnost uložit si svá data na přenosné médium nebo zajistit 

diskový prostor pro uložení jeho dat; pedagogickým pracovníkům zajistit 

diskový prostor pro uložení svých dat, 

 pedagogickým pracovníkům prostor pro vystavení webové prezentace, 

 poskytovat žákům přístup ke „Škole za školou“. 
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Notebooky na II. stupni 

 

 

 Typ Způsob nabytí Dat. nabytí Cena Umístění 

1. 

L
en

o
v
o
 B

5
0
-7

0
 B

la
ck

 

Z
 p

ro
je

k
tu

 „
 I

n
v
es

ti
ce

 I
C

T
 d

o
 v

zd
ěl

án
í 

č.
 p

ro
je

k
tu

: 
C

Z
.1

.0
7

/1
.3

.0
0
/5

1
.0

0
2
2
 

2
1
. 

5
. 

2
0

1
5
 

1
1
7
4
7

,8
9

 K
č 

geolog. dílna- Bednář 

2. Bc. Martin Caudr 

3. Mgr. Zuzana Čásenská 

4. Mgr. Jolana Grimová 

5. Mgr. Zuzana Havlíková 

6. Mgr. Martina Kalná 

7. Mgr. Jana Kolková 

8. Mgr. Alena Kouklíková 

9. Mgr. Lucie Nejedlá 

10. Mgr. Zuzana Pacovská 

11. Mgr. Lenka Prchalová 

12 Mgr. Jiří Profota 

13. Mgr. Jana Rybářová 

14. Mgr. Jana Dynybilová 

15. 
Asus X 550 CA 

15.6/3217U/4 GB 

z rozpočtu 

školy 
27. 3. 2014 12284,- Kč 

Mgr. L.Schickerová 

16. Mgr Helena Vydrová 

17. Asus X 55C 15,6 z rozp. š. 25. 8. 2013 10 050,- Kč p. ř.l Mgr Pavel Bednář 

18. Notebook ASUS 

z projektu 

EU- OPVK- 

Peníze š. 

7. 6. 2011 18 940,- zádtupkyně pro II. stupeň 

19. 
NTB DELL 

LATITUDE E5420 
dar Mú 10. 9. 2015 1,- 

Mgr. Petra Brňáková 

20. kabinet AV 
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Notebooky na 1. stupni: 

 

 

 

 

 

 

P.č. Typ Způsob nabytí Dat.nabytí Cena Umístění 

1. Notebook ASUS  Koupeno z projektu 

EU- OPVK- Peníze 

školám 

2. 3. 2011 17 949,- Kabinet AV 

2. Notebook ASUS  2. 3. 2011 17 949,- nefunkční 

3. 

L
en

o
v
o

 B
5
0

-7
0

 B
la

ck
 

Z
 p

ro
je

k
tu

 „
 I

n
v

es
ti

ce
 I

C
T

 

d
o

 v
zd

ěl
án

í“
 

č.
 p

ro
je

k
tu

: 

C
Z

.1
.0

7
/1

.3
.0

0
/5

1
.0

0
2

2
 

2
1

. 
5

. 
2
0

1
5

 

1
1
7
4

7
,8

9
 K

č 

Mgr. D. Horálková 

4. Mgr. E. Mlchová 

5. Mgr. J. Svobodová 

6. Mgr. S. Škroníčková 

7. Mgr. T. Havrilová 

8. NTB DELL 

LATITUDE 

E5420 

dar Mú 10. 9. 2015 1,- 
Mgr. P. Smejkalová 

9. Mgr. I. Skořepová 
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Počítačová pracovna 2. stupeň: 

P.č. PC Char. OS Způsob 

nabytí 

Cena Datum  Připojení Software 

1. 

P
o

čí
ta

čo
v

á 
se

st
av

a 
–

 P
C

, 
m

o
n

it
o

r,
 m

y
š 

L
Y

N
X

 M
S

 P
O

W
E

R
M

E
D

IA
 1

0
4
6
0
7
3

-9
4
2
9
 

W
in

d
o
w

s 
1
0
 

Z
ak

o
u
p
en

o
 z

 r
o
zp

o
čt

u
 š

k
o
ly

 

8
0
2
8
8
,-

 K
č 

1
7
. 

1
2
. 
2
0
1
3
 

+
1

M
B

 

M
O

- 
2

0
1
0

v
ý
u

k
o
v

é 
p
ro

g
ra

m
y

 T
er

as
o

ft
, 
E

d
is

o
n

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27.  

1
3
 2

2
3

,-
 K

č 

1
5

. 
6

. 
2

0
0

9
 28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
server BeelineIntelcore  z rozpočtu 

školy 
25 625,- 

září 

2010 
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Počítačový koutek a knihovna I. stupně: 

 PC OS Způsob 

nabytí 

Cena Datum 

nabytí 

Přip. Software 

1. 

W
IN

D
O

W
S

  

v
is

ta
 b

u
ss

in
es

 –
 P

C
, 

m
o
n
it

o
r,

 m
y
š 

 

W
in

d
o
w

s 
1
0
 

K
o
u
p
en

o
 z

 r
o
zp

o
čt

u
 š

k
o
ly

 

13 223,- Kč 15. 6. 2009 

+
1
M

B
 

 

 

M
O

- 
v
ý
u
k
o
v
é 

p
ro

g
ra

m
y
 

2. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

3. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

4. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

5. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

6. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

7. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

8. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

9. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

10. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

11. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

12. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

13. 13 223,- Kč 15. 6. 2009 

14. 
PC Intel, RAM 

4GB,  

Z rozpočtu 

školy 
27 850,- Kč 15. 6. 2009 

 

15. 
Murih + monitor Dar MÚ 

Říčany 

25 072,-Kč 

 
8. 6. 2010 
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Školení pedagogických pracovníků I. stupně: 

Jméno\typ školení Z P1 P2 P3 S 
Školení k IT 

tabulím 

Integrace 

ICT do 

výuky 

ICT 

koor. 

Havrilová T., Bc.  ano - - - - ano ano - 

Heřmánková D., Mgr. ano - - - - ano ano - 

Horálková D., Mgr. ano - - - - ano ano - 

Veselá M., Mgr.  ano -  - - - ano ano - 

Kubásková L.Mgr. ano - - - - ano ano ano 

Mlchová E., Mgr. ano - - - - ano ano - 

Hejmalíčková Ž., DiS.  ano - - - - ano ano - 

Hnízdilová I.. Mgr. ano - - - - ano ano - 

Skořepová Iva, Mgr ano - - - - ano ano - 

Slezáková I., Bc. ano ano - - - ano ano - 

Svobodová J., Mgr. ano ano - - - ano ano - 

Škroníčková S., Mgr. ano ano - - - ano ano - 

Smejkalová P., Mgr.  ano - - - - ano ano - 

Vyhnánková M., Mgr. ano -      - - - ano ano - 

Novotná D., Mgr.  ano - - - - ano ano - 

Skalová E., Mgr.  ano - - - - ano ano - 

Pazdera J., Bc.  ano - - - - ano ano - 

Gondová M., Mgr.  ano - - - - ano ano - 
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Školení pedagogických pracovníků II. stupně: 

 

 

Jméno\typ školení Z P1 P2 P3 S 
Školení k IT 

tabulím 

ICT 

koor. 

ICT do 

výuky 

Bednář P., Mgr. ano ano ano   ano  ano 

Brňáková P., Mgr.        ano 

Caudr M., Bc. ano ano ano   ano  ano 

Čásenská Z., Mgr. ano ano ano ano ano ano  ano 

Dynybilová J., Mgr. ano ano ano  ano ano  ano 

Fáberová J., Mgr.      ano   

Grimová J., Mgr. ano ano ano ano ano ano  ano 

Havlíková J., Mgr.      ano  ano 

Helebrantová J., PaedDr. ano ano ano ano ano ano  ano 

Kalná M., Ing. ano ano    ano  ano 

Kolková J., Mgr.      ano  ano 

Kouklíková A., Mgr. ano ano ano   ano  ano 

Krásný J., Mgr. ano ano    ano  ano 

Nejedlá L, Ing. ano ano    ano  ano 

Pacovská Z., Mgr. ano     ano  ano 

Prchalová L., Mgr. ano ano ano   ano  ano 

Profota J., Mgr.      ano  ano 

Schickerová L., Mgr. ano ano ano ano ano ano ano ano 

Vydrová H., Mgr. ano ano ano ano ano ano  ano 
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Tiskárny na II. stupni: 

P.č. Typ 
Způsob 

nabytí 
Dat. nabytí Cena Umístění 

1. HP 
„Internet do 

škol“ 
 0,- 

počítačová 

pracovna 

2. Kyocera Z rozpočtu š. 16. 2. 2015 11872,- kabinet AV 

3. 
LC- 

barevná Dar- MÚ 

Říčany 

 

září 2012 

1,- kabinet AV 

4. Kyocera 1,- kabinet Ch 

5. Kyocera 1,- kabinet Př 

6. HP 
Dar- MÚ 

Říčany 
leden 2011 1,- sborovna 

7. LG- bar. Z rozpočtu š. 28. 12. 2012 8 800,- ředitelna 

8. Kyocera Z rozpočtu š. září 2012 1,- kancelář 

9. LG- bar. Z rozpočtu š. 28. 12. 2012 8 800,- kancelář 

10. Kyocera 

Dar- MÚ 

Říčany  
září 2012 

1,- 
záloha v 

kabinetu AV 

11. Kyocera 1,- 
záloha 

v kabinetu AV 

12. Kyocera 1,- 
záloha v 

kabinetu AV 
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Kopírky na II. stupni: 

P.č. Typ Způsob nabytí Dat. nabytí Cena Umístění 

1. Kyocera Dar- vyřazeno 

MÚ Říčany 

září 2016 1,- sborovna 

2. Kyocera 1,- kancelář 
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Vybavení tříd II. stupeň: 

a) počítače: 

 

 

 

 

 

 PC 
Charakteristik

a 
OS 

Způsob 

nabytí 

Datum 

nabytí 
Cena 

Připo

jení 
Třída 

1. 

Beeline i-

3/540 

 

i-3/540 

4GB 

DDR3/HDD320GB 

W
in

d
o
w

s 
1
0
 

Z projektu 

EU- OPVK- 

Peníze školám 

20. 12. 2010 

15 730,- Kč 

+1MB 

11 

2. 15 730,- Kč 12 

3. 15 730,- Kč 13 

4. 15 730,- Kč 14 

5. 15 730,- Kč 15 

6. 

Beeline i 3-

3210 
I 3- 3210/2x 26B 

Z projektu 

EU- OPVK- 

Peníze školám 

5. 3. 2013 

15 050,- Kč 4 

7. 15 050,- Kč 5 

8. 15 050,- Kč 6 

9. 15 050,- Kč 7 

10. 15 050,- Kč 8 

11. 15 050,- Kč 9 

12. 15 050,- Kč 10 

13. 

Beeline  Pro I 3- 3210/2x 26B 
Vyřazeno z MÚ 

Říčany 
3. 9. 2015 1,- 

3 

14. 1 

15. 2 
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b) interaktivní tabule 

P.č. Název Třída Způsob nabytí Cena Datum 

nabytí 

1. 

QUMO- interaktivní 

tabule+ 

dataprojektor + 

vizualizér 

11 

Koupeno z projektu 

EU- OPVK- Peníze 

školám 

32 400,- +  32 400,- 

+12 690,- Kč 20. 12. 2010 

2. 12 

3. 13 

4. 14 

5. 15 

6. 

QUMO- interaktivní 

tabule+ 

dataprojektor + 

vizualizér+ pojezd 

4 

Koupeno z projektu 

EU- OPVK- Peníze 

školám 

32906, 24,- + 

21906,25,-+ 

34946,25,- + 

16369,25,-Kč 

5. 3. 2013 

7. 5 

8. 6 

9. 7 

10. 8 

11. 9 

12. 10 
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Vybavení sboroven I. stupně: 

 

P

. 

č. 

PC 
Charakteristik

a. 
OS 

Způso

b 

nabytí 

Datu

m 

nabytí 

Cena 
Připojen

í 

Sborovn

a 

1. Murih 

+ 

monito

r 

 

MS 

201

0 

Dar MÚ 

Říčany 

8. 6 

2010 

2507205,

-Kč 

+ 1MB 

Slunečnice 

2. PC 

Beelin

e 

PC  i13-4130 

4G/120 ssd 

2016 9117,- Kč Soud 
3. PC 

Beelin

e 

i13-4130  

4G/120 ssd 

 

Vybavení tříd I. stupeň: 

a) počítače: 

P.č. PC Char. OS Způsob nabytí Datum nabytí Cena 
Připoje

ní 

Třída 

1.  

 

Beeline i-3/540 

 

i-
3
/5

4
0

 4
G

B
 D

D
R

3
/H

D
D

3
2
0
G

B
 

W
in

d
o

w
s 

1
0
 

 

 

Z projektu EU peníze 

školám OPVK 

 

 

3. 1. 2011 

15 730,- Kč  

 

+1MB 

11 

2. 15 730,- Kč 12 

3. 15 730,- Kč 13 

4. 15 730,- Kč 21 

5. 15 730,- Kč 22 

6. 15 730,- Kč 23 

7. Beeline i 3-

3210/2x26B 

Z projektu EU peníze 

školám OPVK 

5. 3. 2013    15 050,- Kč +1MB 01 

8. Murih +   8. 6. 2010 25 072,05,-Kč  02 
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9. monitor  Vyřazeno z MÚ 

Říčany 

8. 6. 2010 25 072,05,-Kč  1. třídy 

10.  8. 6. 2010 25 072,05,-Kč  1. třídy 

11.  8. 6. 2010 25 072,05,-Kč  1. třídy 

b) interaktivní tabule 

 

 

 

 

 

P.č. název třída Způsob 

nabytí 

Cena Datum nabytí 

1.  

 

Interaktivní tabule QOMO+ 

dataprojektor  

+ vizualizér 

11  

 

Z projektu 

EU- OPVK- 

Peníze 

školám 

32 400 +  32 400 +12 690 Kč  

 

3. 1. 2011 

2. 12 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

3. 13 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

4. 21 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

5. 22 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

6. 23 32 400 +  32 400 +12 690 Kč 

7. 

Aktiv Board + výukové 

studio + dataprojektor 

Slunečnice Koupeno 

z rozpočtu 

školy 

29 595+ 37 901,50 + 18 445 Kč 16. 8. 2007 

8. 

Aktiv Board + výukové 

studio + dataprojektor 

PC 

pracovna 

Koupeno 

z rozpočtu 

školy 

29 595+ 37 901,50 + 18 445 Kč 16. 8. 2007 

9. 

Interaktivní tabule QOMO 

+dataprojektor+vizualizér 

01 Z p. EU- 

OPVK- 

Peníze 

školám 

34 846,25 + 32 906,25+ 

16369,25 Kč 

27. 3.2013 
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Vybavení kanceláří a kabinetů II. 

stupeň: 

 

P.č

. 

 PC Char. OS Zp. 

nabytí 

Datum 

nabytí 

Cena Přip.  

1. 

k
ab

in
et

y
 

P
C

 +
m

o
n
it

o
r+

 m
y
š 

P
C

 i 
3

- 
4

1
3

0
 

4
6

/1
2

0
SS

D
/D

V
D

 

W
in

d
o
w

s 
1
0
 

k
o
u
p
en

o
 z

 r
o
zp

o
čt

u
 š

k
o
ly

 

 

2
7
. 

3
. 

2
0

1
4
 

9
1
1
7
,-

 K
č 

+1
M

B
 

AV 

2. Ch+F 

3. Př 

4. 

sb
o
ro

v
n
a 

 5. 

6. 

7. ředitelna CORR 2,56 GHZ,GB 

RAM  
20. 8. 2012 16918,- Kč 

 

8. 

k
an

ce
lá
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Corr i5 2320CPU 3,36 

GHz 4GB RAM 28. 5. 2012 18754,-Kč 

 9. 
Beeline 

 
25. 10. 2011 14053,-Kč 

10 
PC i 3- 4130 

46/120SSD/DVD 27. 3. 2014 9117,- Kč 

Červená barva- nevyhovující, zastaralé zařízení, vhodné k výměně 

Zelená barva- zařízení nové, vyhovující 

Černá barva- zařízení vyhovující 

 

 


