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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: 645
Kapacita školní družiny: 172
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
DiS
Artmanová
Marie
Učitelka

Praxe

Praxe
v 1.ZŠ

Vzdělání

22

3

VOŠ Ped.
Obor
vychovatelství

Mgr. Bednář
Pavel ředitel

30

7

PF UK
RJ - ON

Státní tlum.
zkouška RJ
PFUK – funkční
studium

Mgr. Caudr
Martin
učitel

19

16

PF
PV, Odborný
výcvik

UK FTVS
trenérství

Mgr. Čásenská
Zuzana
učitelka

26

21

FTVS UK
TV-Z

Červenková
Jitka
ved.
vychovatelka

33

21

SEŠ

Celoživotní
studium - UK vychovatelství

Čížková Petra
vychovatelka

7

7

Gymnázium

Celoživotní
studium UKvychovatelství

Mgr.
Dynybilová
Jana učitelka

38

34

PF UK
ČJ - D

Mgr. Fáberová
Jitka učitelka

17

4

UP Olomouc
AJ + spec.
ped.

4

Doplňující
vzdělání DVPP
do r.2013-14
Západočeská
Universita, 1.st.

DVPP v r.
2018-19
PhDr Šárka
Dynáková –
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
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Ph.Dr. Šárka
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Ph.Dr. Šárka
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Vyhoření, jeho
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prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
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Mgr.
Grimová
Jolana
učitelka

27 10 PF UK
RJ – OV
Vých. porad.
Oxford
English
11 5 UP Olomouc
učitelství II.
stupeň Nj
Politologie

Mgr.
Havlíková
Zuzana
učitelka

3

UJAK –
speciální
pedagogika

Mgr.
Gondová
Martina
učitelka

Bc. Havrilová
Táňa
učitelka
Hejmalíčková
Žaneta, DiS
učitelka

6

5

Ped. fak UK
VV

9

6

SPgŠ
Kroměříž

PaedDr.
Helebrantová
Jana
zást. řed. pro
II. stupeň
Mgr.
Heřmánková
Dana
učitelka

34 30 PF UK
M - ZT

19 3

PF UK –
učitelství I.
stupeň

Mgr.
Horálková
Dana učitelka

29 7

UJAK
Spec. ped.

Vých. porad.
Oxford English
Výukové materiály
Kariérové poradenství

Koordinátor ŠVP

DVPP Výchovný poradce
Ped.fak. UK

5

Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“

Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Muzeum
Říčany –
Mentoringbadatelské
vyučování
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Indikace a
kontraindikace
metod výuky
ČJ –
Toupalová
Větrušice
Společné
vzdělávání
Comenius

Mgr. Jánoš
Pavel

8

Ing. Kalná
Martina
učitelka

24

14

ČVUT +
PFUK M

Bc.Kaňáková
Lucie
asistentka

8

1

Západočes.
univerzita
Plzeň ekonomie

Kapinusová
Šárka
vychovatelka

28

19

SPŠ
Uč. pro MŠ

Mgr. Jana
Kolková
učitelka

13

5

PF UK
Bi - Che

Mgr.
29
Kouklíková
Alena učitelka

15

PF Č. Bud.
ČJ-OV

Kratochvilová
Lenka
vychovatelka

12

7

Mgr.
Kubásková
Lada učitelka

10

10

Gymnázium
Asistentka
pedagoga
Cel.
Studium
UK
vychovatel
Jih. univ.
Uč. pro
I. stupeň

3

Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“

Ped.fak
Ružomberok
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Asistentka
int. žáka
Zdravotník
zot. akcí
Muzeum
Říčany –
Oborový
mentoringbadatelské
vyučování
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Spec. Studium
EVVO Klub
ekologické
výchovy
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Koordinátor Ph.Dr. Šárka
ICT
Dynáková – „
Vyhoření, …

Bc. Míková
Martina

2

Mgr. Mlchová
Eva učitelka

42 8

PF UK
Uč. pro I. st.

Němcová
Lenka
asistentka

7

2

SOU
poštovní manipulant

Mgr. Nováková 1
Lucie
učitelka

1

Učitelství 1. stupeň
UJAK Praha
Dolnoslez.univerzita
Wroclav

2

FTVS UK
TV - trenérství

Nováková
Marie
vychovatelka

11 3

Mgr. Pacovská
Zuzana
učitelka

27 21 FF UK
ČJ-D

Polowitz
Bethany
americká
lektorka
Mgr. Milena
Prášková
učitelka

2

2

35 1

SO obchodní
SŠ pedagogická
Obrataň

Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, jeho
symptomy a
prevence“
Využití PC
simulací ve výuce
human. předmětů
Digitální
technologie a
média ve výuce o
minulosti
ÚSTR Praha

Bachelor of Science
University of
Wisconcsin – Madison
Ped.fak. ČB
2. stupeň ČJ - HV
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Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
Vyhoření, …

Mgr. Prchalová 32 16 Přír. fakulta UK B-M
Lenka učitelka

Mgr. Profota
Jiří
učitel

23 5

Univerzita
Ostrava
M-Z

Ing. Miluše
Reichová
učitelka

2

1

ČZU fakulta
Mat.fyz.fakulta UK

DiS Rupertová
Kristina
učitelka

2

2

VOŠ Cestovní ruch

Mgr.
Schickerová
Lenka učitelka

25 25 PF UK
M - ZT

Mgr.
Skořepová Iva
učitelka

19 17 SŠ hotel.
UJAK – spec.
pedagogiky +
učitelství

Mgr. Slezáková 15 8
Iva
učitelka

32 11 PF UK I.stupeň

Strzolková
Lucie
vychovatelka

6

1

Metodik ICT
Zdravotníkdoškolení
Matrika Bakalář

Gymnázium
UJAK Praha
Dolnoslezs. univerzita
Wroclav

Mgr.
Smejkalová
Pavla učitelka

Prevence
patol. jevů –
KVP

ÚSO s maturitou
vychovatel
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Ph.Dr. Šárka
Dynáková – „
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prevence“

Susová Ivana
vychovatelka,
asistentka
Mgr. Svobodová
Jana učitelka

ÚSO s
maturitou
SZŠ
Rytmus
Praha
39 39 PF UK
Uč. I.st.

Mgr. Škroníčková
Svatava učitelka

41 37 PF UK
Uč. I. st.

Ph.Dr. Šárka Dynáková
– „ Vyhoření, jeho
symptomy a prevence“

11 1

Koordinátor
ŠVP

Mgr. Jana Váchová 19 10 PF UK
učitelka
Uč. 1.
stupeň
Mgr. Veselá
33 3 PF UK
Miroslava
I. stupeň
učitelka
Mgr. Vydrová
24 17 PF UK
Helena učitelka
M – Ch
Mgr. Vyhnánková
Milada učitelka

32 16 PF UK
Uč. pro
I. stupeň
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Na prvním stupni pracují s dětmi, které vykazují poruchy učení, Mgr. I. Skořepová, Mgr.
E.Mlchová a Mgr. Dana Horálková. Věnují se dětem s SPU. Podněty přijímají od učitelek
a rodičů z jednotlivých tříd. Výkaz práce odevzdávají zástupkyni pro I. stupeň. Mgr. Iva
Skořepová pracovala tento rok jako třídní učitelka a poruchám učení se věnovala v šesti
odděleních, Mgr. Dana Horálková měla kromě třídnictví jednu skupinu.
Školní psycholožka Mgr. Blanka Hilbertová 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 a Mgr. Danou
Horálkovou – výchovnou poradkyní pro I. stupeň. Má pravidelné konzultační hodiny
v úterý od 8,00 do 12,00 v budově U Soudu a od 13,00 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.
V I. pololetí odešla na mateřskou dovolenou Táňa Havrilová a její třídu do konce školního
roku převzala Mgr. Jana Váchová. Do nového školního roku nenastoupily: Věra
Šindelářová a Mgr. Monika Malovcová. Mgr. Martina Míková a Di.S. Kristýna
Rupertová převzaly části úvazku po kolegyních, které skončily. Na konci roku ředitel
školy neprodloužil smlouvu Mgr. Pavlu Málčikovi a na jeho místo nastoupila Mgr. Milena
9

Prášková a převzala tak výuku českého jazyka na plný úvazek. Ing. Miluše Reichová
projevila zájem vyučovat fyzice na 2. stupni a skončila tedy svou práci jako asistentka a
začala studovat Mat. fyz. fakultu UK v Praze, což vedení školy velmi uvítalo, protože ve
škole není mnoho let kvalifikovaný fyzikář.
Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Alena Brandejsová, a proto musel ředitel školy
přijmout novou vychovatelku Lucii Strzolkovou. Jako asistentky pracovaly: Ing. Alena
Šnajdrová, Lenka Němcová, Bc. Andrea Kaňáková, Ivana Susová a Renata Urbášková
na 2. stupni.
Správní zaměstnanci:
Hampejsková V.
Ikri Elemír
Kadeřábková M.
Kadlecová V.
Kovandová M.
Rezková O.
Voráčová V.
Urbášková R.

SO
ÚSO
Z
UO
UO
Z
SO
ÚSO

mzdová účetní, hospodářka
školník/údržbář, topič, vedení skladu
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka, topič
Uklízečka + školnice Olivova 1308

41
37
45
34
23
39
42
20

Renata Urbášková začala pracovat nejen jako uklízečka a asistentka, ale dostala ještě
část úvazku školnice v Olivově ulici, neboť vytížení stávajícího školníka bylo enormní. O
budovu se velmi svědomitě starala.
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 632 žáků, to je v průměru 23 žáků
na třídu.
Na I. stupni bylo 358 dětí v 15 třídách (průměr 24 žáků), na II. stupni 274 žáků v 12
třídách (průměr 23 žáků).
Z počtu 274 žáků II. stupně se vzdělávalo 90 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou
matematiky (průměrně 22 žáků ve třídě).
564 dětí se učilo anglicky, 138 žáků německy a 65 žáků rusky.
Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 78 žáků se zdravotním postižením.
Z celkového počtu žáků bylo 13 cizinců: 1 žák z Ukrajiny, 7 ze Slovenska, 1 z Vietnamu,
2 z Ruska, 1 z Moldavska a 1 ze Srbska.
Na počátku roku byla zvýšena kapacita školy na předem projednaných 645 žáků.
V průběhu roku se kapacita přiblížila maximu.
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Zápis do prvního ročníku
Zápis do prvního ročníku se konal v budově U Slunečnice, Olivova 1308 a byl vyhlášen
centrálně pro všechny tři základní školy v Říčanech, opět v elektronické podobě. Zápis
proběhl bez problémů, na devíti stanovištích ve třech třídách absolvovaly děti zápisové
testy. Celkem bylo zapsáno 107 dětí, ze spádové oblasti 88 dětí. Mimo spádovou oblast 11
dětí, 8 dětí bylo mimoříčanských. Odklad byl povolen 16 dětem. Z celkového počtu bylo
přijato do 1. ročníku 68 dětí – tedy právě tolik, kolik odešlo žáků z devátých tříd.
Z uvedeného počtu přijatých žáků jsou 4 žáci v zahraničí.
Výsledky zařazovacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky
Zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky se konaly dne 29. 5. 2018. Informace
o průběhu zkoušek byly zveřejněny na webu školy a v Říčanském kurýru a zaslány
v papírové verzi na okolní základní školy. Příklady z matematiky, zaměřené na logické
myšlení, připravila zástupkyně pro II. stupeň PaedDr. Jana Helebrantová. Přihlásilo se
celkem 82 žáků, dostavilo se 76 žáků. Podle výsledků bylo přijato 30 žáků do třídy
s rozšířenou výukou matematiky.
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 29 přijatých žáků bylo 19 žáků z naší školy. Mezi ostatními přijatými žáky jsou 3 žáci z
Kolovrat, 2 žáci ze ZŠ Bezručova v Říčanech, 1 žák ze Strančic, 1 žák z Velkých Popovic,
1 žák z Kostelce nad Černými lesy, 1 žák z Mukařova, 1 žák z Uhříněvsi.
Počet přihlášených nadále signalizuje zvýšený zájem o naši školu. Termín zařazovacího
řízení na konci května byl dodržen a osvědčil se. Nastoupili všichni žáci až na jednoho.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Přijatí na SŠ ve školním roce 2018/2019
Z celkového počtu 63 žáků devátých ročníků bylo 38 žáků přijato ke studiu na střední
školy s maturitou, 16 na čtyřletá gymnázia a 9 zbývajících bylo přijato na učňovské obory.
9 žáků pátého ročníku bylo přijato na osmiletá gymnázia do Říčan a Prahy. Ze sedmého
ročníku byl 1 žák přijat na šestileté gymnázium do Prahy.
V prvním pololetí školního roku bylo na I. stupni uděleno 305 vyznamenání. Sníženou
známkou z chování byl ohodnocen jeden žák a bylo uděleno 6 třídních důtek a 1 důtka
ředitele školy. Ve druhém pololetí bylo uděleno 5 třídních důtek, žádná důtka ředitele
školy, počet vyznamenaných klesl na 291.
Na II. stupni bylo vyznamenáno v prvním pololetí 147 žáků, uděleno 8 třídních důtek a
3 ředitelské důtky. Ve druhém pololetí bylo vyznamenáno 133 žáků, počet třídních důtek
stoupl na 15, důtky ředitele školy byly 3, snížený stupeň z chování nebyl ani jeden, 3 žáci
neprospěli, 1 žák neprospěl ani po opravné zkoušce.
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Významné školní vzdělávací projekty

-

Projekt „ Kameny zmizelých“

Mgr. Zuzana Pacovská pokračovala v projektu, spojila se s Mgr. Janou Dynybilovou,
která také vyučovala v deváté třídě, a společně se žáky se podílely na tvorbě
informačních panelů o bývalých žácích naší školy. Výstavní panely byly využity
městským úřadem při zasazení dalších kamenů zmizelých na náměstí. V souvislosti
s tímto rozsáhlým projektem byla ve škole slavnostně umístěna pískovcová deska se
jmény bývalých žáků školy, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Deska byla
umístěna v souvislosti se 110. výročím otevření a vysvěcení budovy a slavnostního
odhalení se účastnil starosta Říčan Mgr. Vladimír Kořen. Deska byla zaplacena
z fondu obětí holocaustu a byla zhotovena dle školního návrhu v kamenické dílně
firmy Pánek v Říčanech. Deska je umístěna naproti vchodu do hlavní budovy
v mezipatře.

-

Projekt „ Příběhy našich sousedů“

Ve spolupráci s historičkou muzea Říčany se škola zapojila do projektu „ Příběhy
našich sousedů. Spolupráci navázaly paní učitelky Mgr. Zuzana Pacovská a Mgr.
Zuzana Havlíková. Vzdělávací projekt byl dlouhodobý a velmi zajímavý. Vytipovaní
pamětníci předložili žákům 8. a 9. tříd svůj životní příběh a žáci pod vedením učitelek
příběh zpracovali formou vyprávění nebo dramatizace. Natáčeli rozhovory, sledovali
osudy pamětníků během zásadních událostí 20. století v naší zemi. Během práce se
naučili zpracovávat a prezentovat informace, rozdělit si činnosti, prezentovat práci
před širší veřejností. Vrcholem snažení žáků pak bylo veřejné vystoupení v sále Na
Fialce, kterého se účastnily skupiny žáků ze škol v širokém okolí. Jedna z našich
skupin obsadila celkové druhé místo v soutěži. Na základě této spolupráce obdržela
škola titul: „ Škola paměti národa“, který uděluje Post Bellum.

-

Projekt „ Neznámí hrdinové“

Mgr. Jana Dynybilová v devátých třídách zadala ročníkovou práci, ve které měli žáci
převyprávět příběhy svých příbuzných, které se odehrály během dvacátého století.
Mnohdy to byla práce takřka detektivní. Díky této práci se mnohé rodiny lépe stmelily,
děti začaly častěji navštěvovat své příbuzné a dověděly se velmi zajímavé a do té doby
neznámé informace. To již bylo napsáno v loňském roce, tentokrát projekt pokračoval
veřejným čtením z uvedené publikace. Vybrané příběhy četli žáci pod vedením paní
učitelky v Husově knihovně a v Domě s pečovatelskou službou v Říčanech. Obě čtení
veřejnost velmi zaujala a v příštím roce budou žáci ve čtení pokračovat i mimo město
Říčany.
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-

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. Projekt v nezměněné podobě
proběhl i v tomto školním roce. Všichni žáci osmých tříd odevzdali včas a v náležité
kvalitě své skupinové práce. Některé z nich byly skutečně na výborné úrovni. Projekt
nadále pokračuje a stal se součástí výuky geologie v 8. třídách. Žáci i rodiče si projekt
velmi pochvalují.
-

Celoroční dějepisná soutěž ke 100. výročí založení Československé republiky

Mgr. Jana Dynybilová připravila dějepisnou soutěž pro žáky 2. stupně. Otázky i
odpovědi, včetně veškerých propozic k soutěži, byly pravidelně umístěny na nástěnce
v mezipatře budovy. Soutěže se účastnilo více než 50 žáků. Soutěž byla zaměřena na
mnohé aspekty života za první republiky. Otázky z politické situace, kultury, sportu,
ekonomiky vyžadovaly skutečný zájem a soustavnou práci s prameny. Deset nejlepších
žáků bylo oceněno krásnými knihami v červnu při loučení s deváťáky. Soutěž na sebe po
celou dobu poutala značnou pozornost, před nástěnkou se pravidelně shromažďovali
soutěžící, doma se do soutěže zapojovali i rodiče.
-

DynEd - výuka angličtiny poslechem

Město Říčany získalo grant pro všechny tři základní školy na výuku anglického jazyka
poslechovou metodou na počítači. Součástí šestiletého projektu byla i investiční dotace na
modernizaci PC pracovny. Školení na výuku nové metody absolvovaly všechny učitelky
AJ a od pololetí s výukou začaly všechny třídy od třetího ročníku. Součástí výuky je i
originální hodnocení žáka, které si může učitel vyhledat v tabulce. Je třeba postupně
vychytat nedostatky při instalaci programu na PC jednotlivých žáků, hodnotící systém
zařazení výuky na PC do běžné výuky AJ, naučit děti pracovat doma pravidelně. Po
půlročním zhodnocení projektu vyplynulo, že právě domácí příprava u 2/3 žáků je
nevalná, neboť výuku AJ nepovažují za svou prioritu. Proto, aby se zvýšila motivaci žáků
zřizovatel – tedy přesněji školský odbor pořádá pravidelná setkání všech vyučujících AJ
na základních školách v Říčanech, aby mohli najít společnou cestu, jak zvýšit účinnost
výukového programu.
Ve výuce AJ nadále pro naši školu zůstává prioritou rodilý mluvčí. Spolupráce s firmou
CIEE pokračuje úspěšně, po dvou letech dobré spolupráce odjela Bethany Polowitz
z Minesoty a od nového roku jí vystřídá Andrea Paloma Vielma z Seattlu.
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-

Projektový den k 100. výročí vzniku Československé republiky

29. 11. 2018vypukla v naší škole ojedinělá akce. Žáci se rozdělili již dříve do sedmnácti
pracovních skupin, z nichž každá měla jiné specifické zaměření. Kupříkladu jedna
skupina odjela do Prahy pátrat po našich předcích do muzeí, jiná skupina odešla do
knihovny, další měla dohodnutou besedu s pamětníkem panem Kosíkem. Ti, kteří zůstali
ve škole, se věnovali prvorepublikovým kuchařkám, aby mohli připravit pokrmy oblíbené
v té době, další připravili módní přehlídku, další nastudovali scénku na motivy filmu
„Škola základ života“, další pátrali po skvělých výkonech našich olympioniků.
30. 11. 2018pak nastal den, kdy jednotlivé skupiny prezentovaly ostatním výsledky své
práce, v tělocvičně jsme se skvěle bavili při sledování komentované módní přehlídky,
divadelního představení nebo při představování slavných sportovců.
Celá akce pak vyvrcholila zasazením „ Stromu svobody“, na který naši žáci a pedagogové
vybrali několik tisíc korun. Zasadili jsme na Lázeňské louce lípu, zazpívali si „ Ach synku,
synku“ a k lípě uložili zapečetěnou schránku se vzkazy pro budoucí generace. Některé
myšlenky našich žáků svědčí o tom, že má tato práce hluboký smysl.
Tak třeba: „ Dám vám radu. Jděte za svým snem a věřte, že to, co si přejete, se stane…“;
„ Přestaň se těšit pouze na výsledek a začni milovat cestu, která k němu vede.“; „ Občas
přemýšlím, co je po smrti. No…třeba, až budeš číst tyhle řádky, budu to vědět. Tak zvedni
hlavu ke slunci a zamávej mi.“; „ Nenech nikoho tě odsuzovat nebo pohoršovat. Jsi
takový, jaký jsi. Nikdo není perfektní. Žij svůj život svým způsobem, neboj se riskovat,
ale neriskuj život pro hlouposti. Važ si života, rodiny, přátel, dokud to jde. Buď kreativní,
vytvářej nové, ale zůstaň i při starém. Užívej svobody a zábavy a starej se o druhé.“
Poznámka: Při psaní této výroční zprávy byla zkontrolována lípa, ačkoliv některé stromy
v okolí uschly, naše lípa stojí a dobře se jí daří.
-

Recitační soutěž

Žáci šestých tříd od října poctivě prohlíželi své knihovny, školní knihovnu i Husovu
knihovnu, aby si vybrali tu správnou báseň, která by se jim líbila. Počátkem listopadu
proběhla třídní kola. Porota ze žáků jednotlivých tříd bodovala recitátory a vybrala
pět postupujících do ročníkového kola. Hodnotilo se nejen nastudování textu a jeho
správnost, ale i umělecký dojem. Dne 28. 11. 2018vypuklo v tělocvičně finále recitační
soutěže. V porotě zasedli vyučující českého jazyka, třídní učitelé a ředitel školy včetně
zástupkyně pro 2. stupeň.
Ve finále se utkali skutečně ti nejlepší a některé výkony byly úctyhodné. Celkovým
vítězem se stal F. Šembera, jehož přednes Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy zaujal
porotu nejvíce. Poděkování patří všem žákům, kteří se zapojili, za organizaci paní
učitelce Mileně Práškové a v příštím roce pokračujeme, bylo to skvělé.
Žáci, kteří se umístili v popředí, dostali krásné knižní odměny, za sladkou tečku pak
děkujeme paní zástupkyni.
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Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích a olympiádách

Žák třídy/tým
Název soutěže
Kategorie Umístění
6.B
Olympiáda Z – oblastní kolo
A
2.
6.C
OlympiádaZ – oblastní kolo
A
5.
7.C
OlympiádaZ – oblastní kolo
B
4.
7.B
OlympiádaZ – oblastní kolo
B
9.
8.C
Olympiáda Z – oblastní kolo
C
1.
9.C
Olympiáda Z – oblastní kolo
C
4.
5.B
Olympiáda M– oblastní kolo
Z5
4.- 6.
9.C
Olympiáda M – oblastní kolo
Z9
2.
9.C
Olympiáda M - krajské kolo
Z9
5.
9.C
Matematický Klokan – celostátní kolo
Kadet
1.
6.
Olympiáda M – oblastní kolo
Z6
5.- 7.
6.
Olympiáda M – oblastní kolo
Z6
5.- 7.
6.
Olympiáda M – oblastní kolo
Z6
8.- 9.
7.
Olympiáda M – oblastní kolo
Z7
7.- 9.
7.
Olympiáda M – oblastní kolo
Z7
10.
2.C
Matematický Klokan – celostátní kolo Cvrček
1.
2.C
Matematický Klokan – celostátní kolo Cvrček
1.
Komentář:
Za největší úspěchy lze považovat dvě 2. místa v krajském kole AJ a NJ v Čelákovicích,
dále pak v matematických soutěžích 1. místo v okresním kole Klokana a v kategorii
Cvrček dvě první místa ve státním kole.
Naprosto ojedinělým výsledkem se můžeme pochlubit v geologické olympiádě. Naši žáci
obsadili v krajském kole v Berouně první, čtvrté, páté, šesté, osmé a deváté místo ze
dvaceti účastníků. Navíc se při řešení mimosoutěžního praktického úkolu umístili naši
žáci na prvním a druhém místě. Do celostátního kola Geologické olympiády postoupil žák
8.třídy, který ve své kategorii obsadil dvanácté místo ze šestnácti účastníků z celé
republiky. Lze konstatovat, že je to poprvé, co se ve vědomostní soutěži žák z této školy
dostal tak daleko.
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Úspěchy našich žáků ve sportovních soutěžích
Žák/tým-třída
Chlapci 6.- 7.r.
Chlapci 8.- 9.r.
Dívky 8.- 9.r.
Chlapci 6.- 7.r.
Chlapci 6.- 7.r.
Družstvo 6.- 9.r.
Dívky 8.C
Dívky 8.C
Dívky 8.C
Chlapci 6.A
Chlapci 7.A
Družstvo 6.- 9.r.
Dívky 8.C
Dívky 8.C
7.C
Dívky 6.- 9.r.

Sportovní odvětví
Stolní tenis
Stolní tenis
Stolní tenis
Futsal
Futsal
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Sportovní všestrannost
Basketbal

Umístění
3.
2.
1.
1.
3.
4.
1.
1.
3.
6.
5.
7.
2.
5.
10.
5.

Poznámky
Oblastní kolo Čelákovice
Oblastní kolo Čelákovice
Oblastní kolo Čelákovice
Oblastní kolo
Krajské kolo
Oblastní kolo
Oblastní kolo
Oblastní kolo
Oblastní kolo
Oblastní kolo
Oblastní kolo
Krajské kolo
Krajské kolo
Krajské kolo
Krajské kolo
Celostátní kolo

Komentář:
Kromě tradičních úspěchů na turnaji stolního tenisu, který bohužel nemá vyšší kolo než
okresní, jsme se opět opřeli do OVOV, a to z důvodu, že se soutěž konala na sportovišti 3.
ZŠ U lesa v Říčanech. V kategorii dívek jsme postoupili do krajského kola. Děvčata z 8.C
pak pokračovala i v soutěži jednotlivců.
Největší sportovní úspěch zřejmě v dějinách školy zaznamenalo basketbalové družstvo
děvčat druhého stupně, které se probojovalo na celostátní turnaj v Karlových Varech!!
V okresním kole dívky postupně porazily 2. ZŠ Bezručova Říčany, ZŠ Palachova Brandýs
nad Labem, v semifinále 1. ZŠ Čelákovice a ve finále ZŠ Na Výsluní Brandýs nad
Labem.V krajském kole v Nymburce dívky postupně porazily družstva: Příbrami,
Benešova a Poděbrad. V semifinále si děvčata poradila s českým Brodem a opět ve finále
porazila Příbram.Tím se jim podařilo probojovat do kvalifikace na republikové finále do
Jičína. V Jičíně děvčata porazila Jičín a Liberec.V republikovém finále v Karlových
Varech děvčata v těžké skupině podlehla Příbrami a Gymnáziu Jana Patočky z Prahy,
tato mužstva se pak utkala ve finále, děvčata smutně pozorovala boj o třetí místo. V boji
o páté místo porazila Karlovy Vary.
Beze sporu největší sportovní úspěch školy!! Všem děvčatům díky za reprezentaci,
pochvala na vysvědčení a paní učitelce Mgr. Lence Schickerové za skvěle odvedenou práci
trenérky, zdravotnice, duchovní podpory a noční služby v Karlových Varech.
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Komunikace s rodiči, veřejností a ostatními organizacemi, propagace školy
a/ webové stránky školy
-

Webové stránky školy fungovaly spolehlivě po celý rok, ze strany rodičů se opět
objevily návrhy na nové přehlednější zpracování stránek, zejména by měly stránky
splňovat moderní požadavky na obsluhu z mobilního telefonu, větší přehlednost
zejména aktuálních zpráv – zkrátka naše současné stránky jsou již velmi zastaralé
– ředitel školy rozhodl o jejich přepracování a modernizaci během letních
prázdnin

b/ školní infokanál
-

-

Při pedagogické radě v srpnu 2018 bylo dohodnuto, že infokanál bude zrušen,
neboť dnes již můžeme jinými cestami rychleji a zdarma informovat rodiče o
akcích školy, návratech a příjezdech z těchto akcí
Většina učitelů může zasílat SMS hromadně ze svého mobilu rodičům, protože si
stejně platí paušální poplatek

c/ informace o škole v místním periodiku Říčanský kurýr
-

Již čtvrtým 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.
Dařilo se materiály do redakce dodávat včas, drobné problémy vznikly při
neotištění článků z důvodu omezeného místa
Dosavadní spolupráce je na výborné úrovni, v případě opomenutí zaslání
příspěvků, je škola vyzvána k jejich dodání
Příspěvky si redakce Kurýru upravuje sama do formátu, který potřebuje, škola
dodá pouze články a fotografie s komentáři
Nadále se pokoušíme o to, aby ve vyšší míře články psaly samy děti, zejména u
zájezdů, lyžařského kurzu, adaptačního kurzu se to daří

d/ 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
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Grimová. Testování proběhlo jako obvykle s vysokou účastí a některé žáky pomohlo i
nasměrovat do oborů, které by je původně nenapadly.
e/ Třetí amatérská mineralogická burza proběhla 22. 6. 2019 v budově školy č. p. 71 na
náměstí, zúčastnilo se jí 43 vystavovatelů ze všech koutů republiky, tak jako v předchozích
ročnících přijeli i vystavovatelé ze Slovenska. Burza si postupně získává své stále
vystavovatele i návštěvníky. Burza byla obohacena o prohlídku školních sbírek pro
zájemce z řad návštěvníků i vystavovatelů. Organizátoři se shodli, že současný počet
vystavovatelů je vyhovující, že se nebude navyšovat. Důvodem je nedostatek místa nejen
ve třídách, tělocvičně, ale i na chodbách. Účelem není zvyšovat počet vystavovatelů na
úkor pohodlného průchodu pro návštěvníky.
Burza byla propagována v Kurýru, a to několikrát, v časopise Minerál, na webu Kudy z
nudy, na stránkách Muzea Říčany, po městě byly vylepeny s předstihem plakáty, na škole
visel čtyřmetrový banner. Přesto všechno přišlo ještě méně návštěvníků než vloni. Vedení
školy se bude situací zabývat, a dělat všechno pro to, aby se počet návštěvníků zvýšil na
ideálních 350 – 400. Příčinou může být nevhodný termín, ale ten lze vzhledem
k souběžnému otevření geoparku a naplněnosti kalendáře burz měnit jen těžko nebo
prostě Říčany nevygenerují tolik zájemců z řad veřejnosti pro tak specifickou
sběratelskou činnost. Od nového školního roku bude mít burza své vlastní webové
stránky.
Naprosto perfektní bylo občerstvení ve stodole připravené firmou Arter – tedy novým
provozovatelem školní jídelny. Jídelní lístek musel uspokojit všechny věkové skupiny i
všechny odchylky v oblasti gastronomie. Vystavovatelům bylo umožněno parkování na
školním hřišti jako vloni. Na vstupném škola utržila kolem šesti tisíc a další 4 tisíce se
podařilo získat od vystavovatelů. Další prostředky pak přineslo tradiční zpracování
minerálů a rýžování granátů, i když počasí nebylo úplně ideální. Budeme se všemožně
snažit o zvýšení popularity této akce mezi říčanskou veřejností.
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Přehled akcí během školního roku
Roční plán 2018-19

Přípravný týden
29.8. Úvodní pedagogická rada – 9.00
Po ukončení porady učitelů jednotlivých stupňů
30.8. Opravné zkoušky – 9.00
31.8. Opravné zkoušky – 9.00
Jednání předmětových komisí II.stupně, metodických sdružení I. stupně.
Výzdoba tříd a školy.

Září
3.9. Zahájení výuky – přibližně do 9.00 – organizační pokyny – pouze třídní učitelé
(netřídním hodiny odpadají bez náhrady)
3.9. Třídní schůzka 1. ročníky od 17.00 hod.
4.-5.9. Třídnické práce
Třídní ve svých třídách – zkrácené vyučování
Třídním neodučené hodiny odpadají bez náhrady.
Netřídní: 4.- 5.9. nahrazují pouze neodučenou 1. – 4. hod.
Ukončení vyučování 4. a 5.9.:
1.r. do 10.00, 6.9. – 7.9.do 11.00,
2.r. do 11.20, 3.r. do 11.30, 4.r. do 11.40, 5.r. do 11.50,
6.-9.r. do 12.00
Zapsat do ŽK!
- založení třídní knihy + seznam žáků
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- kontrola údajů v katalogových listech a elektronické matrice
- poučení o bezpečnosti (zápis do TK a ŽK) + náhradní poučení pro chybějící
- kontrola učebnic a pracovních sešitů (zápis do ŽK)
- nové řády (zápis do ŽK)
- vydání ŽK, zápis rozvrhu, prázdnin, kontaktů do školy
- nábory do kroužků (Domino o.s.)
7.9.

Jazyková animace NJ – 7. C (1. -2. hodina)

10.9. Jazyková animace NJ – 7. AB (3. -4. hodina)
10.9 – 20.9. Výstava prací žáků – Stará radnice (Reichová)
13.9. Školení PC – 14.15
14.9. Plány práce na deskách v sešitech
18.9. – 21.9. Adaptační kurz 6.ročníku
19. a 20.9. Výstava „Tohle je válka“ – 9.A, C
21.9. Den otevřených dveří v hlavní budově (Masarykovo nám. 71)
18.00 – posezení s bývalými zaměstnanci
25.9. Ukázka „Rokenrol“ – tělocvična 8.30.(5.-6.ročník) – vyučující
26.9. Výstava „Tohle je válka“ – 9.B
26.,27.9. Příběhy našich sousedů - 8.C, 9.C

Říjen
1.10. Muzeum Říčany - vlastivědná vycházka po Říčanech – 3.B
2.10. Výtvarná dílna – sypaný obrázek – ŠD (1. roč.)
4.10. Preventivní program Nekuřátka – 3.A,B (2. – 3. hod.), 3.C (4. – 5. hod.)
4.10. Výtvarná dílna – sypaný obrázek – ŠD (1. roč.)
5.10. Čokoládovna Šestajovice – 4.A,B,C
5.10. Muzeum Říčany – „Tohle je válka“ – interaktivní výstava – 5.B
20

5.10. Československo v proměnách Evropy 20.století – 7.A, B
12.10. Letiště Praha – 8.B, 9.A, B, C
15.10. Dílny (hájovna) – 8.B
15.10. Knihovna Říčany – 1.B, C - 9.00 hod., 1.A, 2.A – 10.30 hod.
16.10. Dopravní výchova 4.B (8.30 – 12.00)
16.10. Tvořivá dílna – Podzimní strom – ŠD (2. roč.)
16.10. Československo v proměnách Evropy 20.století – 7.C
18.10. Geologická exkurze – 8.B, C
18.10. Okresní přebor – stolní tenis
22.10. Dílny (hájovna) – 8.C
22.10. Divadlo Gong Praha – 3.A,B,C
26.10. Dopravní výchova 4.A (8.30 – 12.00)
29. - 30.10. Podzimní prázdniny
31.10. Dílny (hájovna) – 8.A
31.10. Dopravní výchova 4.C (8.30 – 12.00)
2.10.2018 - 31.5.2019 Celoroční dějepisná soutěž

Listopad
Žádosti o příspěvky z FKSP do 2.11.2018!!!
9.11. Planetárium Praha – 5. ročník
9.11. Beseda „Jak se žije potmě“ – ŠD 2. ročník
12.11. Rizika online (preventivní program) – 4.A, (1.-2.), 4.C (3.-4.), 7.C (5.-6.)
13.11. Výtvarná dílna - pískovaný obrázek – ŠD 2. roč.
15.11. Divadlo „O pejskovi a kočičce“ – ŠD
15.11. Pedagogická rada – 14.15 + schůze FKSP + třídní schůzky (17.00 – I. stupeň,
17.30 – II. stupeň)
16.11. Kino Fialka – pohádka „Draka bolí hlava“ – 2.roč.+ 3.C – 8.30, 4. roč. – 10.30
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21.11. Preventivní program (kyberšikana) – 2.-3.hodina 6.B+C, 4.-5.hodina 6.A+7.C
23.11. Veletrh středních škol – 9.A, B, C
26.11. Olympiáda ČJ – II.stupeň (školní kolo)
27.11. Pracovní dílna – smaltování lžičky – ŠD 1. roč.
27.11. Rizika online (preventivní program) – 4.B (1.-2.), 7.A (3.-4-), 7.B (5.-6.)
28.11. Recitační soutěž 6.ročníku
29.11. Pracovní dílna – smaltování lžičky – ŠD 1. roč.
19.11. Florbal Čelákovice – II.stupeň
30.11. IQ Landia Liberec – 4. ročník
29.-30.11. Projektové dny

Prosinec
4.12. Pracovní dílna – smaltování – ŠD 3. roč.
4.12. Muzeum Říčany- Přadlena Pavlína - ŠD 1. roč.
5.12. Hodina moderní chemie – 8.ročník
6.12. Betlémování Kutná Hora – 2. ročník
6.12. Muzeum Říčany- Přadlena Pavlína - ŠD 1. roč.
7.12.

Planeta Země (Barma) – 70 Kč – 12.00 MěKS

11.12. Pracovní dílna – smaltování – ŠD 2. roč.
11.12. Čertoviny Hlinsko – 3.ročníky
11.12. Vánoční tvoření a zdobení – ŠD 1. roč.
13.12. Vánoční tvoření a zdobení (pracovní dílna) – ŠD 1. roč.
17.12. Říčanský kostel – 5.A,C
17.12. Betlémování Kutná Hora – 1. ročník
17.12. Národní divadlo – 6.A, B, C
17.12. ŠKOFL (futsal) – II.stupeň
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18.12. Rocková hudba MěKS (50Kč platí škola) – 9.00-10.15 (1.-2.ročník), 10.30-11.45
(3.-5.ročník), 12.15 (6.-9.ročník) – ukončení vyučování po ukončení pořadu (ŽK).
19.12. Muzeum Říčany – vánoční dílna - 5.C
19.12. Mobilní planetárium 2.h - 6.C, 3.h – 6.B, 4.h – 6.A
20.12. Vánoční posezení učitelů
20.12. Zájmová činnost – třídy 1. stupně (min.8.00-11.45)
20.12. Zájmové (hl. sportovní) dopoledne žáků II.stupně (min.8.00-12.30)
Zapsat ukončení do ŽK!
21.12. 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)
21.12. Vánoční besídky II.stupeň - třídní ve svých třídách (ukončení 12.00 – 13.00)
Vyklidit třídy (živé stromky, větve…). Zapsat ukončení do ŽK!
22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

Leden
22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
3.1 – 4.1. Ředitelské volno
8.1. Olympiáda NJ – školní kolo písemné (4.hodina)
9.1. Preventivní program (Závislosti) – 5.C (1.-2.hodina)
9.1. Preventivní program (Právní vědomí) – 8.A (4.-6.hodina)
10.1. Preventivní program (Závislosti) – 5.A(1.-2.hodina), 5.B (3.-4.hodina)
15.1. Olympiáda NJ – školní kolo ústní – 14.30
16.1. Preventivní program (Doprava) – 2.A, (1.-2.hodina), 2.B(3.-4.hodina)
17.1. Preventivní program (Doprava) – 2.C(1.-2.hodina)
17.1. Karneval - ŠD
12.-18.1. LVK 7.r. - vedoucí M. Caudr
Žáci, kteří se kurzu neúčastní, budou umístěni ve třídách 6. r.
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21.1. Knihovna Říčany – 1.C (10.00 – 10.45)
22.1. Výtvarná dílna – sypaný obrázek – ŠD (1. ročník)
23.1.Divadlo Metro Praha – 4. ročník
24.1. Výtvarná dílna – sypaný obrázek – ŠD (1. ročník)
24.1. Pedagogická rada – 14.15
25.1. Preventivní program (Právní vědomí) – 8.C (1.-3.hodina), 8.B (4.-6.hodina)
28.1. Knihovna Říčany (čtenářská gramotnost) – 5.B (8.50 – 9.50)
28.1. Knihovna Říčany – 1.A,B (10.00 – 10.45)
30.1. MO – okresní kolo 5.ročník, 9.ročník
31.1. Vysvědčení 8.10 - 12.00 (4. hodina rozdávání vysvědčení - třídní)

Únor
1.2. Pololetní prázdniny
4.2. Čas proměn – dívky 7.roč. – 5.hodina v 7.A
Na startu mužnosti – chlapci 7.roč. – 6.hodina v 7.A
7.2. Pěvecká soutěž – školní kolo – 14.00
7.2. Skupinové bubnování– ŠD (1. ročník)
8.2. Zápisy předmětových komisí (hodnocení pololetí)
8.2. Film Nickyho rodina – 9.A,B,C
11.2. Preventivní program – Vzpoura úrazům – ŠD (3. ročník)
12.2. Preventivní program – Vzpoura úrazům – ŠD (2. ročník)
13.2. Muzeum Říčany – Masopust – ŠD (1.ročník)
13.2. ŠKOFL – krajské kolo futsal – 6. a 7.ročník
14.2. Preventivní program (Domácí násilí) – 2.-3.hodina 7.B, 7.C, 4.-5.hodina 7.A
14.2. Jak se hraje na ukulele – ŠD (1.ročník)
15.2. Jak se hraje na ukulele – ŠD (3.ročník)
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19.2. Výtvarná dílna – sypaný obrázek – ŠD (2.ročník)
20.2. Olympiáda Z – OK
22.2. Hodina moderní chemie – 9.ročník
25.2.-3.3. Jarní prázdniny – revize ELEKTRO (Zpřístupnit všechny přístroje!)

Březen
25.2.-3.3. Jarní prázdniny – revize ELEKTRO Zpřístupnit všechny přístroje!
7.3. Košíková Brandýs nad Labem– OK (II.stupeň)
7.3. Setkání se spisovatelkou M. Míkovou- ŠD (1. roč.)
8.3. Patriot – turnaje přehazovaná a kopaná (II.stupeň)
11.3. Neviditelná výstava – 7.A, B, C
11.3. Kino Fialka – film Čertí brko - 2.B, 3.A, 4.A, 4.B – 8.30 hod.
- 2.A, 2.C, 3.C, 4.C – 10.15 hod.
11.3. Jíme zdravě – beseda – ŠD (2. ,3. roč.)
11.3. Péče o zuby - preventivní program – 1. ročník
12.3. Pěvecké mládí
13.3. Neznámí hrdinové – čtení v knihovně – 7.A,B – 16.00
13.3. Preventivní program Nekuřátka (2.část)- 3.B (1. – 2. hod.), 3.C (3. – 4. hod.)
14.3. Čtení s pohádkou – 6.ročník + ŠD
15.3. Preventivní program Nekuřátka (2.část)- 3.A (1. – 2. hod)
15.3. Temelín – 9.A,B,C
21.3. Jíme zdravě – beseda – ŠD (1. roč.)
28.3. Vzpora úrazům – preventivní akce ŠD (1. roč.)
29.3. Změny v ŠVP – vedoucí předmětových komisí II.st. a metodických sdružení I.st.
29.3. Muzeum Říčany – Amazonie – 7.C (1. a 2.hodina)
29.3. Krajské kolo košíková – II.stupeň
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Duben
1.4. Den otevřených dveří v 1. třídách 8.30 – 11.30 a v ŠD 13.00 . 15.00 hod.
1.4. Dopravní výchova – 4.A (1. – 2. hod), 4.C (3. – 4.hod.)
2.4. Beseda s policií ČR – ŠD (1.roč.)
3.4. Dům seniorů – čtení 15.00 – 7.A,B
4.4. První pomoc – přednáška – ŠD (1.roč.)
5.4. Zápis do 1.ročníku
6.-13.4. Výměn. pobyt – škola Moskva
8.4. Dopravní výchova – 4.B (1. – 2.hod.)
9.4. Velikonoční zajíc – výtvarná dílna – ŠD (1.roč. - 1. část)
10.4. Elektrárna Štěchovice – 8.A,B,C
11.4. Ped. rada – 14.15
11.4. Tř. schůzky – (17.00 – I. stupeň, 17.30 – II. stupeň)
11.4. Velikonoční zajíc – výtvarná dílna – ŠD (1.roč. - 2. část)
12. a 15.4. Přijímací testy na SŠ (čtyřleté obory) – jednotná zkouška
16.4. Zázraky v přírodě Říčanska
16.4. Dřevěný ptáček – pracovní dílna – ŠD (2.roč.)
16.-17.4. Přijímací testy na SŠ (víceletá G) – jednotná zkouška
17.4. Technické muzeum Praha - Tajemství knihy – 7.C
18.4. Velikonoční prázdniny
24.4. Den Země (4.-6.hodina) – 6.A,B,C
26.4. Ukázka dravců – zahrada 1.tříd - ŠD
29.4. Knihovna – 1.A, 1.C (9.00 – 9.45 hod.), 1.B (10.00 – 10.45 hod.)
29.4. Soutěž OVOV (3.ZŠ)
29.4. Okresní přebor ve volejbalu Čelákovice
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30.4. Profesní testování – 8.A (4.-6.)

Květen
1.-5.5. Zájezd Londýn – 9.ročník (zbývající žáci v 8.ročníku)
2.5. Muzeum Říčany – Amazonie – 6.A (3. a 4.hodina)
2.5. Muzeum Říčany – Amazonie – 6.B
2.5. Technické muzeum – 7.B
2.5., 7.5. Práce se dřevem - pracovní dílna – ŠD 1. ročník
3.5. Botanicus – 6.A,B
3.5. Profesní testování – 8.B (4.-6.)
3.5. Technické muzeum – 7.
6.5. Geologická exkurze Kladno – 8.A,B,C
6.5. ZOO Praha – 2.A,C
7.5. Fotografování 5.-9.ročník – 9.00 (Učitelé 14.20)
9.-10.5. Ředitelské volno (9.5. Školení všech zaměstnanců – „Stres a …“ 9.00-16.00)
14.5. Muzeum Říčany – Amazonie – 5.B
15.5. Historický fotokvíz
15.5. Kytičkový den – 9.C
15.5. Český rozhlas – 6.C
16.5. Zázraky přírody – natáčení – 5 žáků 8.B,C
16.5. Zdravověda – ŠD 1. ročník
16.5. Fotografování 1.-4.ročník – 8.30
17.5. Profesní testování – 8.C (4.-6.)
21.5. Hodina moderní CH – 8. a 9.ročník po jedné hodině
21.5., 23.5. Muzeum Říčany – Zahradník – ŠD 1. ročník
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21.5. První pomoc (2. část) – ŠD 3. ročník
22.5. Turnaj škol v ragby – II.stupeň
23.5. Den bez úrazu - 3.A (8.45 – 10.15), 3.B,C (10.30 – 12.00)
23.5. Jednání PARLAMENTU
27.5. – 31.5. Ozdravný pobyt - 3.ročník
28.5. Branné cvičení 1. ročník (ukončení v 11.45)
28.5. Branný závod II. stupeň - 8.10 – 12.00
29.5. Zařazovací řízení do matematické třídy
Třídy II.stupně – exkurze
30.5. Branné cvičení 2. – 4. ročník (ukončení v 11.45)
31.5. IQ Landia Liberec – 5. ročník
31.5. Beseda o holocaustu s pamětnicí – 9.A,B,C – 5.-6.hodina
31.5. OVOV – krajské kolo

Červen
3.6. Úřad práce – 8.B,C
3.6. – 7.6. Ozdravný pobyt Kosky u Třeboně – 4. ročník a 5.B
4.6. Školní výlet Loučeň – 1. ročník
4.-7.6. Vodácký kurz – 9.A
5.6. Úřad práce – 8.A
5.6. IQ Landie Liberec – 6.C
6.6. Šermířská skupina Pernštejni – ŠD 2.ročník
7.6. Školní výlet Zlatá Olešnice - 5.A,C
10.6. Dopravní výchova (dopravní hřiště) - 4.B
10.-12.6. Sportovní kurz – 9.C
11.-14.6. Outdoorový kurz – 8. ročník
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12.6. Koncert Barda – 3.ročník, 5.C, 7.A,B – 11.15 (4.-5.hodina) – 50Kč
13.6. Slavnost Slabikáře – 1. ročník
14.6. Výlet - 7.A, B
15.6. Výjezdní zasedání zaměstnanců 1. ZŠ
17.6. Dopravní výchova (dopravní hřiště) - 4.C
17.6. Plavba po Labi – Poděbrady – 2. ročník
18.6. Den záchranářů– náměstí Říčany (9.00 – 11.00 hod.)
19.6. Muzeum Říčany – Amazonie- 5.A (9.00 hod.), 5.C (11 hod.)
19.6. Hrusice – výlet 1.A, 1.B
20.6. Dopravní výchova (dopravní hřiště) - 4.A
20.6. Ped. rada – 14.15
21.6. Branný závod 5.ročník + 9.A
22.6. Mineralogická burza
24.-25.6. Vodácký kurz – 9.B
25.6. Zápisy předmětových komisí (hodnocení pololetí) a metodických sdružení I.st.
24.6. – 28.6. Třídní ve svých třídách – zkrácené vyučování
Ukončení: 1.r. do 11.15, 2.r. do 11.25, 3.r. do 11.35, 4.r. do 11.40, 5.r. do 11.45, 6.-9.r.
do 12.00
Zapsat do ŽK!
26.6. Rozlučka 9. r. od 10.00
26.6. Muzeum Říčany - Den bez obalu – 3.ročník (10.00 hod.)
27.6. Neformální posezení pedagogů I. a II. stupně na závěr školního roku - 13.00
27.6. TP FEST
28.6. Předání vysvědčení (třídní) – 8,10 – 8,55 h
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Činnost školní družiny
Školní družina na naší škole má 6 oddělení s celkovým počtem 172 žáků. Je rozmístěna
ve dvou budovách – Olivova 1308 – prvňáci, Masarykovo nám. 82 - druháci a třeťáci.
Žáci vyšších ročníků nemohou být přijati pro nedostatek místa. Školní družina je
otevřena od 7:00 ráno a pracuje až do 17.00.
Každý rok má školní družina velmi bohatý program. Do činnosti školní družiny
pravidelně patří rukodělné a výtvarné práce, vycházky s různým tematickým
zaměřením. Součástí programu jsou často divadelní představení, výstavy, výlety,
maškarní zábava a sportovní činnost včetně olympiád. V letošním roce obohatily činnost
družiny řemeslné dílny tentokrát zaměřené na zpracování vlny, zdobení perníků,
zdobení smaltováním.
V družině proběhlo i společné bubnování. Akce jsou dopředu hlášeny rodičům a jsou na
ně čerpány peníze z rozpočtu družiny. V příštím roce bude většina akcí hrazena
z projektu Šablony II.

Důležité vícedenní akce pořádané školou

Lyžařský kurz
Jako každoročně škola pořádala LVK pro žáky 7. ročníku. Účast byla téměř stoprocentní.
V našem oblíbeném středisku na Černé hoře v Janských lázních na Černé boudě se
vyměnil provozovatel, na což jsme byli naštěstí včas upozorněni. Proto jel celou situaci
zkontrolovat vedoucí zájezdu Mgr. Martin Caudr. Ukázalo se, že přes nějaké nedostatky
s ubytováním a s dopravou bagáže ostatní provozní záležitosti zafungovaly bez větších
nedostatků, takže můžeme na naší oblíbené a sněhem zásobené boudě zůstat. Sbor
pedagogů – instruktorů jel ve složení: Martin Caudr, Lenka Schickerová, Jana Kolková,
Martina Míková, Zuzana Čásenská, zdravotnice Renata Vosáhlová.
Sněhové podmínky byly výborné, počasí lepší než v minulém roce, služby včetně vleků
fungovaly výborně, tak, jako každý rok se o něco zvedly ceny za permanentky. Nicméně
se pořád pohybujeme v cenové hladině dostupné pro většinu rodičů.
Kurz proběhl bez úrazu kohokoli z účastníků a program výuky byl splněn včetně závodů
v závěru kurzu.
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Zahraniční zájezd do Londýna
Opět nadešel konec školního roku a s ním i náš tradiční zájezd do jednoho z evropských
velkoměst. V letošním roce vyrazilo 49 deváťáků naší školy na pětidenní zájezd do
Londýna. Program byl jako vždy velice pestrý a dosti nabitý. Kromě tradičních
historických památek Londýna (včetně projížďky na London Eye, či prohlídky London
Dungeon a plavby lodí po Temži) nás čekal také jednodenní výlet do Brightonu.
A tak jsme prvního máje kolem poledne opustili Říčany, kolem třetí ráno jsme najeli i
s autobusem do vlakové soupravy, která nás převezla tunelem pod kanálem La Manche,
a od sedmé hodiny ranní, jsme již zdolávali první metry z přibližně 16 km dlouhé trasy
po dlažbách centra hlavního města Anglie. Zážitků jsme do večera nasbírali nespočetně
(Greenwich, Big Ben, Westminster, Buckinghamský palác, Downing Street, londýnské
oko a London Dungeon). Pak se o své přihlásila únava z cesty i z naběhaných mílí, takže
jsme večer padli do postelí našeho hotelu a noc nám všem připadala velice krátká.
Ráno 3.5. jsme autobusem vyrazili na venkov - na jižní pobřeží do Brightonu. Ten nás
opravdu uchvátil. Již krajina a vesničky po cestě, louky plné vypasených ovcí a krav,
meandrující říčky a nakonec bílé křídové útesy nad hladinou moře nám braly dech.
Uzoučké uličky centra Brightonu nás přivedly nejprve k akváriu a po jeho prohlídce nás
dovedly k observatoři i360. Na pohled ze skleněného prstence vznášejícího se nad pláží, s
úžasným výhledem na město i moře, asi nikdo z nás nezapomene. Pamatovat si budeme
ale i výlet na maják nad křídovými útesy a samozřejmě koupel v moři (voda sice nebyla
nejteplejší, ale těch asi deset stupňů mnoha dětem stačilo). Večer jsme opět velice rádi
spočinuli v teplé posteli.
4.5. jsme po snídani zamířili kolem Toweru na Tower Bridge a jeho proslulou skleněnou
lávku, přešli Temži po Millenium Bridge, prohlédli jsme si St. Paul Cathedral a vystoupili
na její kopuli, prošli jsme moderní čtvrtí, projeli jsme se klasickým doubledeckerem a den
zakončili nákupy na Oxford Street u Hyde Parku. Večer jsme se přesunuli k našemu
autobusu a plni zážitků odjeli směrem k domovu. Do Říčan jsme dorazili v neděli 5. 5.
odpoledne.
Zájezdem se deváťáci tak trochu rozloučili nejen se školním rokem, ale vlastně i s celými
devíti lety, které jsme společně strávili na této škole. Budeme mít na co vzpomínat.
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První výměnný pobyt v rámci výuky cizích jazyků Říčany – Moskva
V souvislosti se změnou koncepce zájezdů ředitel školy stanovil, že následující zájezdy do
zahraničí budou pouze výměnné – tedy s pobytem žáků v rodinách. Předchozí poznávací
zájezd do Londýna byl tedy poslední takto koncipovaný zájezd.
Vzhledem k dlouholetému přátelství paní učitelky Jolany Grimové s učitelkou z Moskvy
se podařilo zorganizovat výměnný pobyt žáků moskevské základní školy v Říčanech.
Skupina šestnácti žáků a dvou učitelek přijela do Říčan začátkem dubna. Žáci i učitelky
se ubytovali v předem dohodnutých rodinách a celý týden se jim věnovali naši žáci.
Program pro celou skupinu připravila paní učitelka Grimová s ředitelem školy. Žáci spolu
komunikovali anglicky a rusky, anglicky žáci osmé třídy vládnou lépe, neboť rusky se učí
teprve rok a půl. Nutno podotknout, že Rusové mluvili anglicky výborně – to proto, že
jsou z výběrové školy, učí se pouze jeden cizí jazyk a navíc byli o rok starší. Pouze
v jednom případě vznikly problémy s ubytováním i s komunikací, které nám operativně
pomohla vyřešit paní učitelka Fáberová. Díky také patří jejímu manželovi, který
odpoledne uspořádal pro děti turnaj v kuličkách.
Město Říčany nám na výměnný pobyt poskytlo finanční dotaci 80 000,- Kč, kterou jsme
využili a zbytek asi 3000,- Kč doplatili ze školních prostředků. Rusům se u nás velmi líbilo,
byli velmi komunikativní, přátelští a uctiví. Program se jim moc líbil a na závěrečném
posezení sdělili, že jsme je velmi mile překvapili, a že nám mají co vracet. Během pobytu
společně komunikovali rodinní příslušníci a předávali si své dojmy.
Celkově lze konstatovat, že první část výměnného pobytu proběhla výborně po stránce
organizační i vzdělávací, druhá část, tedy pobyt českých žáků v Moskvě se uskuteční
v říjnu 2019. Další pobyty v Německu a ve Velké Británii budou následovat, město Říčany
má celou řadu spřátelených měst v projektu Twinning.

Domino
Domino o.s., Centrum volného času, nabízelo v tomto školním roce celkem 13 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.
Tak jako v předchozích letech se činnosti Domina věnuje Mgr. Helena Vydrová a Šárka
Kapinusová, které mají s organizací zájmové činnosti bohaté zkušenosti. Školní
tělocvična je pronajímána až po akcích školy a Domina.
Pohybové hry
Florbal I
Volejbal
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Malé mažoretky
Florbal II
Výtvarný 1 .třída
Výtvarný 2. - 4. třída
Hra na klavír
Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ pro 5. roč.
Příprava k přijímacím zkouškám z M pro 5. roč.
Příprava k přijímacím zkouškám z M pro 9. roč.
Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ pro 9. roč.
Geologický kroužek

Motivace učitelů
Rada města Říčany se rozhodla pomoci říčanským školám ve velmi špatné personální
situaci ve školství. Ředitelé nové učitele nevybírají, ale mnohdy marně shánějí. Od roku
2017/2018 noví učitelé pobírají po tři roky náborový příspěvek ve výši 24 000,- Kč ročně
za předpokladu, že s nimi ředitel školy uzavře smlouvu na dobu neurčitou. Stávající
členové sboru pobírají stabilizační příspěvek ve výši 14 000,- Kč ročně. Výši příspěvku
reguluje ředitel. Dále učitelé, kteří dojíždějí, pobírají příspěvek na dopravu, jeho výše je
odvozena z cen za tarifní pásma Pražské integrované dopravy. Zatím je příliš brzy
vyhodnotit efektivitu tohoto rozhodnutí, nicméně již víme, že okolní obce se budou snažit
podobnou iniciativu napodobit, aby jejich učitelské sbory neprořídly odchodem pedagogů
do Říčan. Učitelé tento příspěvek přivítali s povděkem, i když mnozí tvrdí, že největším
problémem povolání není nízké finanční ohodnocení, ale nízká společenská prestiž.
Opatření přijatá Radou města nadále platí, zatím je příliš brzy na tvrzení, že se díky
tomuto opatření zvýšil počet zájemců o toto povolání v Říčanech.

Granty, výběrová řízení, rekonstrukce, nákupy pomůcek
Poskytovatel dotace Evropský strukturální fond a MŠMT svými prostředky umožňuje
škole podporu pedagogů formou tandemové výuky AJ s rodilým mluvčím. V tomto roce
proběhl už druhý rok tandemové výuky. Lze konstatovat, že se to projevuje ve zlepšení
slovní zásoby a rychlejším odstraňování ostychu. Učitelkám AJ rozhodně prospívá
každodenní kontakt s rodilou mluvčí během vyučovacího procesu, její začleňování do
hodin, ale i pravidelné setkávání a komunikace v angličtině. Rodilá mluvčí ve druhém
roce zlepšila spolupráci, více se angažovala, i když bychom uvítali, aby se zúčastňovala
více školních akcí.
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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. Aby bylo možné uskutečnit dostavbu Didaktického centra geologie,
musela se z projektu vypustit část týkající se přestavby kotelny školy na školní dílny.
Projekt byl schválen a během července začaly zemní práce. Na začátku srpna se již
rýsovala budoucí stavba jeskyně se štolou. Zřizovatel – tedy město kontroluje stavbu
prostřednictvím dozoru, složité téměř umělecké práce má na starosti RNDr. Petr Schnabl,
který je konzultuje s ředitelem školy.
Během měsíce března 2019 začala příprava školy na projekt Šablony II. Ve spolupráci
s Ing. Monikou Žilkovou byly zpracovány vytipovány oblasti, ve kterých bude příští dva
roky škola čerpat finanční prostředky. Mezi tyto oblasti byla opět zařazena tandemová
výuka s rodilým mluvčím a samostatná kapitola je věnována zabezpečení akcí školní
družiny.

Přehled rekonstrukcí, oprav investičních akcí v roce 2018/2019 včetně
vynaložených nákladů a důvodů k uskutečnění
V letošním školním roce opět pokračovala postupná výměna topných těles v jednotlivých
třídách, neboť na všech chodbách už jsou topná tělesa vyměněna. Během vánočních
prázdnin byla zrekonstruována třída 6.A, bývalá učebna výtvarné výchovy. Bylo
odstraněno nevyhovující dřevěné obložení, stěny byly přeštukovány, opraveny a
vymalovány. Ve třídě byla vyměněna topná tělesa.
Největší investicí z prostředků školy byla výmalba tříd v budově U Soudu. Některé třídy
jsou s klenbou, jiné měly značně poškozené zdi, ve třídách nebylo vymalováno mnoho let.
V souvislosti se špatným osvětlením byla třída v přízemí u vchodu vybavena novými světly
a rozmístění světel bylo optimalizováno.
V hlavní budově byla umístěna atypická knihovna na chodbě ve druhém patře, ve které
bude umístěna literatura pro učitele. Do PC učebny byla pořízena atypická skříň na
skladování PC a ostatního vybavení včetně náhradních dílů.
Na začátku školního roku, již během topné sezóny se porouchal kotel a bylo třeba
zakoupit nové čerpadlo, stihlo se to bez přerušení výuky, oprava byla investována
z rezervního fondu školy.
Během měsíce června byly zahájeny přípravné práce na dokončení II. etapy geoparku.
Během letních prázdnin práce pokročily a začala se rýsovat stavba budoucí jeskyně
s pracovnou – tedy venkovní učebna geomorfologie. Ředitel školy ve spolupráci
s geologem Petrem Schnablem zajistili ze Slovenska potřebné minerály ze Spišského
Podhradí – aragonit, kalcit a travertin. Během stavby, která by měla být dokončena
v listopadu 2019 budou dělníci využívat plochu hřiště vedle školy i parkoviště přilehlé ke
hřišti. Provoz Didaktického centra geologie nebyl ani nebude během stavby nijak narušen.
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Rekonstrukce, nákupy a opravy ve škole 2018/2019

Název akce
Instalatérské práce

náklady
v Kč
září 2018 31 563,datum

Skříň na PC

říjen
2018

27 600,-

Kotel č.p. 82

listopad
2018

11 620,-

Havárie kotel č.p.81

listopad
2018

44 029,-

Rekonstrukce třídy 6. A
hlavní budova č.p. 71

prosinec
2018 –
leden
2019

29 781,-

II. etapa Dokončení
geoparku

listopad
2018 –
prosinec
2019

50 000,-

Rekonstrukce topení ve
třídách IV. etapa

únor
2019

9 791,21 743,-

29 860,-

35

poznámky

splněno

výměna topení, opravy
přívodů, dodání regulačních
ventilů, chodba školy
prostředky školy
atypická skříň do PC
pracovny, skladování PC,
monitorů a náhradních dílů
k PC
prostředky školy
kotel revize pravidelná +
opravy kotle č.p. 81
prostředky školy
havárie čerpadla, oprava
pořízení nového čerpadla
prostředky školy
výměna topení+
instalatérské práce
zednické práce – odstranění
dřevěného obložení,
parapety, výmalba
usazení interaktivní tabule
prostředky školy
- výběr, zpracování,
doprava a zakoupení
vzorků hornin
použitých na
zbudování jeskyně
/dovoz Slovensko/
- zbudování jeskyně
dle projektu
s veškerými
vnitřními prvky
- venkovní pracovna
s vybavením
- venkovní prostory –
úprava / vrása, volná
plocha, plocha na
zpracovávání vzorků
minerálů a hornin
- výměna topných těles
včetně přívodů,
osazení regulačními
ventily

splněno

splněno

splněno
splněno
splněno

splněno

Elektroinstalační práce

Zednické práce

Kuchyňka vybavení
Vybavení pro uklízečky

Oprava střechy

únor
2019

únor
2019

únor
2019
únor
2019

duben
2019

15 208,-

-

8 482,-

-

29 930,-

-

15 800,-

-

21 743,70

-

9 438,27 043,-

Knihovna hlavní budova

květen
2019

29 800,-

-

Výmalba tříd budova č.p.
82 „ U Soudu“

červenec
2019

214 884,-

-

prostředky školy
výměna svítidel WC
hlavní budova +
oprava el. rozvodů
výměna svítidel šatny
a WC budova č.p. 82
prostředky školy
oprava omítek a
stropů na WC v obou
budovách a oprava
stropů šatny budova
č.p. 82
prostředky školy
zakoupeny nové
židličky 15 ks
víceúčelové úklidové
vozíky 3ks budova
č.p. 71
prostředky školy
Poškozená střecha –
zatéká do objektu
č.p. 1306 Olivova
ulice
Čištění a nátěr žlabů
Prostředky školy
Atypická učitelská
knihovna zásuvné
uzamykatelné dveře
– II. patro
I. etapa – výmalba
tříd
prostředky školy

splněno

splněno

splněno
splněno

splněno

splněno

splněno

Závěry kontrol
V průběhu roku neproběhly ve škole 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. Tak jako v posledních dvou
letech se podařilo získat částku přes třicet tisíc korun, tentokrát 31 687,- Kč. Poprvé se
podařilo do akce zapojit i studenty soukromého gymnázia v Říčanech, kteří také přispěli.
Peníze byly odevzdány a žáci měli dobrý pocit z vydařené akce.
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Sběr
Ve sběrové soutěži pořádané firmou Pražské služby a.s. jsme se umístili na čtvrtém místě
mezi dvaapadesáti školami z Prahy a Středočeského kraje. Výsledek se tentokrát
s předchozím rokem nedá ani srovnat. Nasbírali jsme 75,619 kg na žáka a obdrželi
93 793,- Kč včetně ceny 8000,- Kč za čtvrté místo. Na horším výsledku se podepsala
snížená cena za výkup papíru, a to z 2,60 Kč za kilogram na 1,80 Kč za kilogram a potom
zřejmě odchod nebo neúčast těch největších sběračů. Celkově bylo sebráno 48 774,kilogramů papíru. Evidenci tak jako v předchozích letech vedla Svatava Škroníčková.
Byly vyhodnoceny třídy a 10 nejlepších sběračů, kterým byly předány ceny v podobě
poukazů na náměstí při loučení se žáky devátých tříd.
Žáci si cenu vybírají dle pořadí, nezáleží v jakém pořadí je cena uvedena.
Ceny pro nejlepších 10 sběračů:
1. poukaz do centra Na Fialce v hodnotě

3.500,-

2. poukaz do centra Na Fialce v hodnotě

2.500,-

3. poukaz do centra Na Fialce v hodnotě

2.000,-

4. Multi vstup do HOP Areny Čestlice (10 hod) 1 900,5. Lanový park Hostivař pro 4 osoby

1,000,- (Abyss Hostivař)

6. Trojská karta rodinná

830,-

7. Trojská karta rodinná

830,-

8. Trojská karta rodinná

830,-

9. Poukaz na 2 hod. do HOP Areny Čestlice

490,-

10. rodinné vstupné do NTM (jednorázová)

470,-

Žáci pomáhají odnášet sběr z prodejen na náměstí.

Teambuilding
V letošním školním roce se konal opět jednodenní teambuilding. Pro velký úspěch loňské
akce byl 15. června v sobotu. V 9:00 byl přistaven na nádraží v Říčanech Posázavský
pacifik do vlaku nám firma ARTER připravila pohoštění – kuřecí a vepřové řízečky,
bramborový salát s jogurtem, další dva druhy salátů, vychlazené džusy, ubrousky,
kelímky apod. Historický vagón tentokrát vyvezl valnou část sboru do stanice Ledečko.
Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna méně početné si to namířila pěšky do Sázavy
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nad Sázavou, ta více početná se odebrala asi 2 km pod most do Ledečka, kde už čekaly
připravené rafty. Cestou některé kolegyně sebraly u cesty hřiby, a tím zpestřily pochod
po silnici, kde shodou okolností probíhal cyklistický závod. U raftů jsme vytvořili posádky
a vydali jsme se na cestu do Sázavy nad Sázavou. Počasí bylo nádherné, takže mnozí toho
využili a naskákali do vody, jedna posádka se zdržela u stánků na levnou kávu a ta
dorazila pozdě na oběd v restauraci na nádraží v Sázavě. Bez problémů jsme překonali
tři jezy, plavba trvala asi dvě a půl hodiny. Na nádraží jsme měli volnou objednávku
oběda – vařili výborně. Z nádraží nás odvezl náš vláček a skupina, která nestihla oběd,
dojedla zbylé řízky a dopila džusy.
Akce se velmi vydařila, některé kolegyně byly poprvé na vodě, takže pro ně to byl skvělý
zážitek. Nezbývá než poděkovat vlakové četě strojníka Macháčka za vyzbrojení mašiny a
dozor nad dodržováním pitného režimu a firmě ARTER za skvělé pohoštění.

Školská rada
Školská rada se pravidelně schází dvakrát do roka, členové školské rady se nezměnili.
Zásadní projednávanými body byly:
1/ personální situace ve škole a ve školství vůbec
2/ příprava stavby nové budovy školy
3/ zapojení školy do vzdělávacích projektů pro žáky a učitele
4/ úprava či doplnění ŠVP v některých předmětech
5/ účast žáků školy v soutěžích a olympiádách
6/ projednávání rozpočtu školy
Zápisy z jednání školské rady pořizuje předsedkyně Ing. Linda Kůstková, která podklady
předává řediteli školy. Po eventuálním doplnění či opravě jsou zápisy neprodleně
umístěny na webu školy.
Tato výroční zprava byla přečtena a schválena na zasedání pedagogické rady
dne: 27.8. 2019
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Příloha č.1

Evalvace primární prevence za rok 2018/19

Specifická primární prevence
Prevence na naší škole probíhá tak, že je dáno vždy hlavní téma, které uvede
některá spolupracující organizace, popřípadě preventistka školy (většinou se
jedná o několikahodinový blok), a toto téma je pak rozvíjeno a diskutováno
třídním učitelem.

První ročníky
 v prvních ročnících pracovali na primární prevenci ve velké míře třídní
učitelé, kteří seznamovali své žáčky s tématem vzájemné spolupráce a
pomoci a zaměřili se na bezproblémové chování ve škole.
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.
Čtvrté ročníky
 čtvrté ročníky se letos poprvé setkaly s pořadem KAMARÁDI ON-Line, se
kterým je navštívila organizace e-duha. Téma týkající se bezpečného
pohybu na sociálních sítích je pro děti stále důležitější, jelikož se stále
častěji zabýváme situacemi, kdy si mezi sebou na těchto sítích ubližují
přímo spolužáci. I věk dětí s těmito problémy je rok od roku nižší.
Páté ročníky
 Další tradiční oblastí prevence v pátých ročnících je téma závislostí. Krom
seznámení s tématem závislostí obecně, se děti věnovaly jak závislostem na
látkách (legální a nelegální drogy) tak i závislostem na činnostech (hraní
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poč. her, automaty,..).Dané téma otevřeli opět svým programem instruktoři
Cesty integrace.

Šesté ročníky



Na začátku září proběhly čtyřdenní harmonizační (adaptační) kurzy
Hlavním tématem prevence byla kyberšikana. K uvedení tohoto tématu jsme
do školy pozvali divadelní skupinu FORUM s jejich představením, týkajícím
se šikany a kyberšikany.

Sedmé ročníky






Pro žáky sedmých ročníků připravila organizace MAGDALA projekci filmu
zabývajícího se syndromem CAN. Po ní následovala beseda zaměřená na
domácí násilí kolem nás.
7.C navštívila spolu se šestými ročníky představení divadelní skupiny Forum
na téma kyberšikany
žákyně sedmých ročníků byla připravena beseda zaměřená na sexuální
výchovu ( partnerství, bezpečný sex, antikoncepce, ..)
I se žáky sedmých ročníků bylo otevřeno téma bezpečného pohybu na
sociálních sítích programem RIZIKA ONLINE SVĚTA organizací e-Duha

Osmé ročníky


Hlavním tématem prevence pro osmé ročníky je oblast právního vědomí. O
spolupráci s úvodem do této problematiky jsme požádali Cestu Integrace.

Deváté ročníky




Hlavním tématem pro žáky devátých ročníků byla sexuální výchova, bezpečný sex,
příprava na rodičovství, kterému bylo věnováno několik hodin v rámci výuky
přírodopisu.
Dalším tématem pak byly poruchy přijímání potravy (bulimie, anorexie), správný
přístup k výživě a životnímu stylu obecně. S těmito tématy se žáci setkávali spolu
s preventistkou školy.

Nespecifická primární prevence




Během celého roku fungoval na naší škole PARLAMENT a krom své další činnosti
organizoval během roku několik akcí, např. kulinářský den, sportovní den, ..
Parlament školy vyhlásil také peněžní sbírku na zakoupení sazenice lípy srdčité a
v rámci projektového dne ke 100. výročí republiky byla lípa žáky také vysazena.
Parlament školy zorganizoval tradiční Mikulášskou nadílku pro děti I.st.
40







Již třetím rokem jsme uspořádali schránku pro“ valentinské vzkazy“
Parlament také zorganizoval volbu a hlasování o nejlepším návrhu na co využít
dar 20000,-Kč od města.
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 2018/19jsem 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 letošního roku patřilo šetření 2 případů výskytu šikany, a
to v devátém a šestém ročníku. Oba případy byly vyřešeny, bylo jednáno jak se
žáky tak i s rodiči všech zúčastněných, byly uděleny kázeňské postihy a byla
přijata opatření pro další bezproblémové soužití v jednotlivých třídních
kolektivech. Se žáky šestého ročníku bude navíc pracováno i v sedmé třídě.
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 12 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.
Ve dvou třídních kolektivech jsem provedla programy sekundární prevence cílené
většinou na zlepšení vztahů ve třídě nebo na podporu vyčleněného spolužáka
z kolektivu.
Během školního roku se na mne obrátilo se svým problémem celkem 15 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 nebo o vztahy v rodině.
Během celého roku jsem aktivně spolupracovala se školní psycholožkou .
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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:

0,43

Kč



Pohledávky po lhůtě splatnosti:
majetek)

4 545,- Kč (náhrada škody za poničený školní

 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
- Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
- Cesta integrace, o.p.s. Masarykovo nam.6/17, 251 01 Říčany
 Účetní uzávěrka za rok 2016 byla zveřejněna v Obchodním rejstříku dne:
II.

Zhodnocení výsledku hospodaření :

Celkový hospodářský výsledek organizace byl k 31. 12. 2018 ve výši 111 734,60 Kč.
Rozpočtové hospodaření sledované městem a členěné dle závazných ukazatelů skončilo
ziskem ve výši 51 373,- Kč viz. tabulka se závaznými ukazateli.

III.

Hospodářská činnost

1.ZŠ má od zřizovatele od 26. 11. 2015 povolenou hospodářskou činnost. Jedná se především
o finanční prostředky za sběrový papír, vstup na geologickou burzu, zpracování a prodej
nerostů v rámci burzy i mimo ni, jednorázové akce v DCG. Hospodaření za tuto činnost
skončilo ziskem ve výši 60 361,60 Kč.
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Náklady

501

Spotřeba materiálu

20 582,00

511

Opravy a udržování

2 300,00

512

Cestovné

1 923,00

518

Ostatní služby

67 247,50

521

Mzdové náklady

64 564,00

549

Ostatní náklady z činnosti

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

4 625,00

Náklady celkem

34 916,90
196 158,40

Výnosy

603

Výnosy z pronájmu

77 472,00

604

Výnosy z prodaného zboží HČ

13 740,00

649

Ostatní výnosy z činnosti

165 308,00

Výnosy celkem

256 520,00

Hospodářský výsledek

60 361,60
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IV.

Výnosy

Škola hospodařila v roce 2018 s finančními prostředky získanými z rozpočtu Města Říčany,
z KÚ a získanými z vlastní činnosti.

Základní škola měla v roce 2018 k dispozici tyto prostředky:

 MÚ

3 705 467,50 Kč celkem, z toho:

6720300

Výnosy z transferů MÚ

6720301

Výnosy MÚ - protidrogová prevence

50 000,00

6720302

Výnosy z transferů MÚ- PATRIOT

7 000,00

6720303

Výnosy z transferů MÚ-Řemesla

6720307

Výnosy z transferů MÚ-pracovní sešity

6720308

Výnosy z transferů MÚ-participativní rozpočet

6720309

Výnosy z transferů MÚ-bruslení

6720310

Výnosy z transferů MÚ- výročí školy

6720315

Výnosy z transferů MÚ-odměny

6720316

Výnosy z transferů MÚ-letadla do škol

67x

Výnosy z transferů

2 290 800,00

10 000,00
185 149,00
20 000,00
274 270,50
50 000,00
808 248,00
10 000,00
3 705 467,50
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 MŠMT

29 704 807,- 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

371 030,00

Čerpání fondů

26 963,00

Čerpání fondů - dar

15 576,00

Sponzorské dary

8 075,00

Ostatní výnosy

23 798,00

Ostatní výnosy - náhrady

11 552,00

Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky

611,00

Úroky

1 193,98

Celkem

458 798,98

47

V.
 MŠMT

Náklady
29 704 807,- Kč

Přesně určené náklady dle rozpočtu MŠMT:

501

Spotřeba materiálu

512

Cestovné

18 399,00

518

Ostatní služby

26 400,00

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525

Jiné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

5xx

Náklady celkem

341 228,44

21 510 391,00
7 264 572,00
89 982,00
429 904,56
23 930,00
29 704 807,00

Z toho ONIV byly ve výši 535 734,-Kč. Jedná se především o ostatní neinvestiční výdaje
určené na nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, seminářů, cestovného,
povinného pojištění a náhrad za nemoc.

Tyto neinvestiční transfery podléhají finančnímu vypořádání v běžném roce. Vyúčtování
k 31.12.2018 bylo předáno prostřednictvím Odboru školství a kultury MěÚ Říčany na KÚ.
V roce 2018 nebyly vyčerpány prostředky z podpůrných opatření ve výši 110 213,-Kč. Tyto
nevyužité finanční prostředky byly vráceny na účet Krajského úřadu Středočeského kraje.
 MÚ + vlastní zdroje 4 108 453,55 Kč
Celkové náklady organizace hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace byly
4 065 914Kč + 42 539,- Kč čerpání fondů, tedy celkem 4 108 453,55 Kč, viz
podrobný přehled čerpání Příloha č 2. Závazné ukazatele.
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Celkový závazný ukazatel, tj. náklady hrazené z prostředků zřizovatele nebyl překročen –
účetní jednotka vykazuje plnění ve výši 92%.

VI.

Prostředky na projektové a grantové řízení

 Projekt Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 1, Výzva 2016
Projekt byl realizován v projektovém období do 31.05.2018 . Maximální výše grantu činila
10 889,-EUR a grant byl poskytnut formou jednotlivých příspěvků a náhrad způsobilých
skutečně vynaložených nákladů. Na účet školy byly za rok 2016 a 2017 připsány prostředky v
celkové výši 292 735,82Kč.
REKAPITULACE

NÁKLADY

VÝNOSY

ROZDÍL

rok 2016

129 473,42

137 455,42

7 982,00

rok 2017

124 425,40

122 619,40

-1 806,00

rok 2018

38 837,00

32 661,00

-6 176,00

Celkem

292 735,82

292 735,82

0,00

 Projekt Šablony – „Moderní výuka na 1. základní škole Říčany
Projekt bude realizován v období od 01.07.2017 do 30.6.2019. Maximální výše dotace může
být poskytnuta až do výše 1 102 704,--Kč.
Na účet školy byly připsány prostředky ve výši 1 102 704Kč. Celkové náklady za rok 2017 a
2018 byly ve výši 764 944,88Kč. Nespotřebovaná výše dotace ve výši 337 759,12Kč byla
k 31.12.2018 zaúčtována do rezervního fondu.

REKAPITULACE

ROK
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NÁKLADY VÝNOSY rozdíl

rok 2017

252 319,31 252 319,31

0,00

rok 2018

512 625,57 512 625,57

0,00

Celkem

764 944,88 764 944,88

0,00

Tvorba a použití finančních fondů

VII.
Účet

411

Název

Úbytek

PZ

Fond odměn

4110300 Fond odměn PS
4110310 Fond odměn tvorba

KZ

258
753,48

0,00

41 143,02 299 896,50

258
753,48

0,00

0,00 258 753,48

0,00

0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb
PS

203
833,37

Fond kulturních a sociálních potřeb
4120100 PS

203
833,37

412

Přírůstek

41 143,02

41 143,02

398
164,00 473 363,02 279 032,39

0,00

0,00 203 833,37

4120110 FKSP - základní příděl

0,00

4120220 FKSP - stravování

0,00

6 816,00

0,00

-6 816,00

4120230 FKSP - rekreace

0,00 68 124,00

27 804,00

-40 320,00

4120260 FKSP - poskytnuté peněžní dary

0,00 61 000,00

0,00

-61 000,00

1 200,00

-160
400,00

0,00

-100
624,00

FKSP - úhrada příspěvku na penzijní
4120270 připojištění
4120290 FKSP - ostatní použití fondu

413

RF tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření

0,00 444 359,02 444 359,02

0,00

161
600,00

0,00

100
624,00

118
562,91 26 963,00 164 572,08 256 171,99

RF tvořený ze zlepšeného výsledku
4130000 hospodaření

118
562,91

RF tvořený ze zlepšeného výsledku
4130510 hospodaření

0,00

4130511 RF - čerpání - daňová úspora

0,00 26 963,00

414

0,00

0,00 118 562,91

0,00 164 572,08 164 572,08
0,00

-26 963,00

507
838,09 15 576,00 -45 543,97 446 718,12

Rezervní fond z ostatních titulů

4140000 Rezervní fond z ostatních titulů

22 700,00
50

0,00

0,00

22 700,00

409
303,09

4140400 Rezervní fond šablony
4140531 Rezervní fond sociální fond

0,00

10 000,00

14 240,00

4140540 Rezervní fond peněždý dary účelové

38 515,00 15 576,00

16 000,00

38 939,00

Rezervní fond peněždý dary
4140550 neúčelové

33 080,00

0,00

0,00

33 080,00

Fond reprodukce majetku, fond
investic

441
584,80

0,00

7 713,93 449 298,73

Fond reprodukce majetku, fond
4160000 investic

441
584,80

0,00

0,00 441 584,80

0,00

0,00

416

4 240,00

0,00 -71 543,97 337 759,12

Fond reprodukce majetku, tvorba ve
4160310 výši odpisů

VIII.

7 713,93

7 713,93

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
Typ
kontroly

Zaměření řídící kontroly
1 Kontrola
. dokladů

pokladní

hotovosti,

řídící Výsledek
kontroly

řídící

daňových
Průběžná

bez opatření

 2. Přehled o provedených externích kontrolách

Zaměření externí kontroly

Kdo provedl

1.
2.
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Výsledek
kontroly

IX.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - ZISKU
za rok 2018

Organizace dosáhla celkového hospodářského zisku ve výši 111 734,60Kč. Zisk z hlavní
činnosti ve výši 51 373,-Kč navrhujeme rozdělit v poměru 20 % do fondu odměn a 80% do
rezervního fondu, tj.

 10 274,-Kč fond odměn,
 41 099,-Kč rezervní fond.
Zisk z hospodářské činnosti ve výši 60 361,60Kč převedeme do rezervního fondu.
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Příloha č. 3
I. ZŠ Masarykovo náměstí 71, Říčany

ICT PLÁN ŠKOLY
Platnost:

od 3. 9. 2018 do 31. 6. 2019

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 2018 – 2019, poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci.

Počítačové pracovny
Interaktivní tabule s datovým
projektorem a vizualizérem a
PC
Počítače ve třídách
Počítače v kabinetech a
sborovnách a kanceláře
Notebooky

I. stupeň

II. stupeň

Celkem:

0

1

1 (31 PC)

11

12

22

15

12

27

4

10

14

5

19

24
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1.2 Stávající stav

Počet žáků
Počet učitelů
Vychovatelé
Školní psycholog
Speciální pedagog
Asistent pedagoga

I. stupeň

II. stupeň

Celkem:

367
18
6

275
19
0

642
37
6
1
2
4

1. 2. Pracovní prostředí:
Počítačová pracovny
Počítače ve třídách
Počítače ve sborovnách a
kabinetech
Interaktivní tabule

1
2
3

0
1

Windows 2007, MS Office 2007, Výukové programy –
Terasoft, Škola za školou pro žáky II. Stupně.
Windows 2007, MS office 2007, Výukové programyStefel
Windows 2007, MS office 2007, Bakalář
Qomo, Aktiv studio

Připojení k internetu: +1MB
Zajišťování servisních služeb: město
1. 3. Zhodnocení stávajícího stavu:
Vybavení počítačové učebny je nové
Vybavení tříd je zatím dostatečné
Vybavení kabinetů a sboroven je vyhovující
1. 4. Zhodnocení minulého ICT plánu:
V rámci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006052 Moderní výuka anglického jazyka a
počítačová výuka na základních školách v Říčanech byla nově vybavena počítačová pracovna
24 + 1 PC, tiskárna, 3D tiskárna a interaktivní tabule.
2. Hlavní úkoly a cíle ICT do roku 2016 ve výchově a vzdělávání na škole
Do konce školního roku 2018/19 bude zajištěno:








zachování stávajícího způsobu správy a zabezpečení
pro žáky možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používání textového
editoru, grafického editoru, tabulkového kalkulátoru, webového prohlížeče, 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
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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

3. Proškolení pedagogických pracovníků: Viz. přiložená tabulka.

Zpracovala: Mgr. Lenka Schickerová
ICT koordinátor

Notebooky na II. stupni:
Typ

Způsob
nabytí

Dat. nabytí

Cena

Umístění
geolog. dílna- Bednář

2.

Bc. Martin Caudr

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lenovo B50-70 Black

5.

Mgr. Jolana Grimová
Mgr. Zuzana Havlíková

11747,89 Kč

4.

Mgr. Zuzana Čásenská

21. 5. 2015

3.

Z projektu „ Investice ICT do vzdělání“č. projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0022

1.

Neopravitelný- AV
Mgr. Jana Kolková
Mgr. Alena Kouklíková
Ing. Miluše Reichová
Mgr. Zuzana Pacovská
Mgr. Lenka Prchalová

12

Mgr. Jiří Profota

13.

Mgr. Milena Prášková
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Mgr. Jana Dynybilová

14.
15.

Mgr. L.Schickerová

z rozpočtu
školy

27. 3. 2014

12284,- Kč

16.

Asus X 550 CA
15.6/3217U/4 GB

17.

Asus X 55C 15,6

z rozp. š.

25. 8. 2013

10 050,- Kč

Mgr Pavel Bednář

18.

Notebook ASUS

z rozpočtu
školy

7. 6. 2011

18 940,-

PeaDr. Jana Helebrantová

NTB DELL
LATITUDE E5420

dar Mú

10. 9. 2015

1,-

kabinet AV

21. 9. 2017

9490,-

Mgr. J. Fáberová

19.
20.
21.

Asus

22.

Lenovo

23.

Lenovo

Moderní
výuka na 1.
ZŠ Říčany

Mgr Helena Vydrová

Mgr. Jolana Grimová
Ing. Martina Kalná

Notebooky na I. stupni:
Typ

Způsob nabytí

Dat.nabytí

Cena

Umístění

1.

Notebook ASUS

Koupeno z projektu

2. 3. 2011

17 949,-

Kabinet AV

2.

Notebook ASUS

EU- OPVK- Peníze
školám

2. 3. 2011

17 949,-

nefunkční

7.

11747,89 Kč

6.

21. 5. 2015

5.

Mgr. D. Horálková

č. projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0022

4.

Lenovo B50-70 Black

3.

Z projektu „ Investice ICT do
zdělání“

P.č.

Mgr. E. Mlchová
Mgr. J. Svobodová
Mgr. S. Škroníčková
Mgr. T. Havrilová
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
PC

2.

3.

4.
Char.
OS
Způsob
nabytí

21. 9. 2017

11.

Cena
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Datum
Připojení

MO- 2010výukové programy Terasoft, Edison

Asus
Moderní výuka na 1.
ZŠ Říčany

10. 9. 2015

+1MB

10.
dar Mú

září 2018

NTB DELL
LATITUDE E5420

V rámci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006052 Moderní výuka anglického
jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech

P.č.

LenovoThinkCentre M710q Tiny, procesor: Intel Core i3-7100T(3MCache, up to
3,40 GHz

9.

Počítačová sestava – PC, monitor, myš

8.
1,Mgr. P. Smejkalová

Mgr. I. Skořepová

9490,Mgr. D. Heřmánková

Mgr. C. Štěpánek

Počítačová pracovna:

Software

1.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

30.

17. 12. 2013

29.

18528

28.

Zakoupeno z rozpočtu školy

27.

Windows 10

26.

LYNX MS POWERMEDIA
1046073-9429

25.

31.

Školení pedagogických pracovníků I. stupně:
Integrace
ICT do
výuky

ICT
koor.

Z

P1

P2

P3

S

Školení k IT
tabulím

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

Jméno\typ školení
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Mlchová E., Mgr.

ano

-

-

-

-

ano

ano

-

Hejmalíčková Ž., DiS.

ano

-

-

-

-

ano

ano

-

Artmanová M. 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

-

Molavcová M. Mgr.

ano

Miková M. Bc.

ano

-

-

-

-

ano

-

-

Gondová M., Mgr.

ano

-

-

-

-

ano

ano

-

Šindelářová Věra

ano

ano

-

ano

Štěpánek Cécile

ano

Školení pedagogických pracovníků II. stupně:
Jméno\typ školení

P3

ICT
koor.

ICT do
výuky

P1

P2

Bednář P., Mgr.

ano

ano

ano

ano

ano

Caudr M., Mgr

ano

ano

ano

ano

ano

Čásenská Z., Mgr.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Dynybilová J., Mgr.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano
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S

Školení k IT
tabulím

Z

Fáberová J., Mgr.

ano

Grimová J., Mgr.

ano

Havlíková Z., Mgr.

ano

Helebrantová J., PaedDr.

ano

Jánoš P. Mgr.

ano

Kalná M., Ing.

ano

Kolková J., Mgr.

ano

Kouklíková A., Mgr.

ano

Pacovská Z., Mgr.

ano
ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano
ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Prášková M., Mgr.

ano

ano

Prchalová L., Mgr.

ano

Reichová M., Ing.

ano

ano

Profota J., Mgr.

ano

ano

Schickerová L., Mgr.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Vydrová H., Mgr.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano
ano

ano

Tiskárny na II. stupni:
P.č.

1.

Typ

Způsob nabytí

Dat. nabytí

V rámci
projektu
CZ.06.2.67/0.0
/0.0/16_066/00
06052
Moderní výuka
anglického

září 2018
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Cena

ano

Umístění

PC pracovna

jazyka a
počítačová
výuka na
základních
školách
v Říčanech
2.

Kyocera

3.

LC- barevná

4.

Kyocera

5.

Kyocera

6.

HP

7.

Z rozpočtu š.
Dar- MÚ
Říčany

16. 2. 2015

11872,-

kabinet AV

1,-

kabinet AV

1,-

kabinet Ch

1,-

kabinet Př

září 2012

Dar- MÚ
Říčany

leden 2011

1,-

sborovna

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

1,-

záloha v kabinetu
AV

11.

Kyocera

1,-

záloha v kabinetu
AV

12.

Kyocera

1,-

záloha v kabinetu
AV

Dar- MÚ
Říčany

září 2012

Kopírky na II. stupni:

P.č.

Typ

Způsob nabytí

Dat. nabytí

Cena

Umístění

1.

Kyocera

září 2016

1,-

sborovna

2.

Kyocera

Dar- vyřazeno MÚ
Říčany

1,-

kancelář
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Vybavení tříd II. stupeň:
a) počítače:

PC

Charakteristika

OS

Způsob nabytí

Datum
nabytí

Cena

Připoj
ení

1.

Třída
11

2.

12
LYNX MS
POWERMEDIA
1046073-9429

3.

Z rozpočtu
školy

13

17. 12. 2013

5.

15

6.

4

7.

5

8.
9.

Beeline i 33210

I 3- 3210/2x
26B

10.

Z projektu
EU- OPVKPeníze školám

5. 3. 2013

15 050,- Kč

+1MB

14

Windows 10

4.

6
7
8

11.

9

12.

10

13.

3

14.

Beeline Pro

I 3- 3210/2x
26B

Vyřazeno
z MÚ Říčany

15.

3. 9. 2015

1,-

1
2
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b) interaktivní tabule

P.č.

Název

1.
2.
3.
4.

Třída

QUMOinteraktivní
tabule+
dataprojektor
+ vizualizér

13

4

7.

Koupeno z projektu EU- OPVKPeníze školám

32906, 24,+
21906,25,-+
34946,25,+
16369,25,Kč

5. 3.
2013

5
QUMOinteraktivní
tabule+
dataprojektor
+ vizualizér+
pojezd

6
7
8

11.

9

12.

10

13.

20. 12.
2010

14

6.

10.

Koupeno z projektu EU- OPVKPeníze školám

32 400,- +
32 400,+12 690,Kč

12

15

9.

Cena

Datum
nabytí

11

5.

8.

Způsob nabytí

interaktivní
tabule+
dataprojektor

Pc
prac.

V rámci projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006052
Moderní výuka anglického jazyka a
počítačová výuka na základních
školách v Říčanech
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Vybavení sboroven I. stupně:

P
.
č.

PC

Charakteristika
.

Murih
+
1.
monito
r
2.

OS

Způso
b
nabytí

Datu
m
nabytí

8. 6
2010

PC
PC i13-4130
Beeline 4G/120 ssd

MS
201
0

Cena

Sborovna

Slunečnic
e

2507205,
-Kč

Dar
MÚ
Říčany

+ 1MB
2016

3. PC
i13-4130
Beeline
4G/120 ssd

Připojen
í

9117,- Kč

Soud

4.
5.

Vybavení tříd I. stupeň:
a) počítače:

P.č.

PC

Char.

OS

Způsob nabytí

Datum
nabytí

Cena

Připoj
ení

Třída

11

2.

15 730,- Kč

12

15 730,- Kč

+1MB 13

15 730,- Kč

21

15 730,- Kč

22

15 730,- Kč

23

3.
4.
5.

Beeline i3/540

Windows 10

15 730,- Kč

i-3/540 4GB
DDR3/HDD320GB

1.

3.1.2011
Z projektu EU
peníze školám
OPVK

6.
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7.

Beeline i 33210/2x26B

Z projektu EU
peníze školám
OPVK

8.
9.
10.

Murih +
monitor

Vyřazeno z MÚ
Říčany

11.

5. 3. 2013

15 050,- Kč

+1MB 01

8. 6. 2010

25 072,05,-Kč

02

8. 6. 2010

25 072,05,-Kč

1. třídy

8. 6. 2010

25 072,05,-Kč

1. třídy

8. 6. 2010

25 072,05,-Kč

1. třídy

b) interaktivní tabule

P.č.

název

třída

1.

11

2.

12

Způsob
nabytí

Cena
32 400 + 32 400 +12 690 Kč
32 400 + 32 400 +12 690 Kč

Z projektu

3.

Interaktivní tabule
QOMO+ dataprojektor

13

4.

+ vizualizér

21

EU- OPVKPeníze
školám

32 400 + 32 400 +12 690 Kč
32 400 + 32 400 +12 690 Kč
3. 1. 2011

5.

22

32 400 + 32 400 +12 690 Kč

6.

23

32 400 + 32 400 +12 690 Kč

7.

Aktiv Board + výukové
studio + dataprojektor

8.

Aktiv Board + výukové
studio + dataprojektor

9.

Interaktivní tabule QOMO
+dataprojektor+vizualizér

Datum nabytí

Slunečnice

Koupeno
z rozpočtu
školy

29 595+ 37 901,50 + 18 445
Kč

16. 8. 2007

PC
pracovna

Koupeno
z rozpočtu
školy

29 595+ 37 901,50 + 18 445
Kč

16. 8. 2007

Z p.EUOPVKPeníze
školám

34 846,25 + 32 906,25+
16369,25 Kč

27. 3.2013

01
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Vybavení kanceláří a kabinetů II. stupeň:

řediteln
a

9.

10

kancelář

8.

CORR 2,56
GHZ,GB RAM

Cena

Přip.

AV
Ch+F

Corr i5 2320CPU
3,36 GHz 4GB
RAM

20. 8. 2012

16918,- Kč

28. 5. 2012

18754,-Kč

Beeline
25. 10. 2011 14053,-Kč
PC i 3- 4130
46/120SSD/DVD

27. 3. 2014

Červená barva- nevyhovující, zastaralé zařízení, vhodné k výměně
Zelená barva- zařízení nové, vyhovující
Černá barva- zařízení vyhovující
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9117,- Kč

Př

+1MB

7.

Datum
nabytí

9117,- Kč

6.

PC +monitor+ myš

5.

sborovna

4.

Zp.
nabytí

27. 3. 2014

3.

kabinety

2.

OS

koupeno z rozpočtu školy

1.

Char.

Windows 10

PC

PC i 3- 4130 46/120SSD/DVD

P.č.

Příloha č. 4

EVVO ve školním roce 2018/2019 - zpráva o aktivitách a činnosti
Zpracovala: Mgr. Jana Kolková, koordinátor EVVO
Dne 28.6. 2019 v Říčanech

1) Začlenění EVVO do časových plánů ve všech vyučovaných předmětech v souladu s RVP a
ŠVP, s organizací školního roku a na základě jednání jednotlivých předmětových komisí je
Environmentální výchova a její součást Multikulturní výchova, začleňována do časových
plánů jednotlivých předmětů na obou stupních školy. Součástí EVVO je i zapojení Školní
družiny do aktivit zaměřených do této oblasti. Každým rokem se žáci zúčastňují školních a
krajských kol různých předmětových soutěží a olympiád, do kterých je začleněna i
problematika EVVO a MKV.

2) Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO a MKV. Jako součást EVVO
se zúčastnila učitelka Mgr. Dana Heřmánková dalšího vzdělávání ve spolupráci s Muzeem
Říčany. Mgr. Jana Kolková studuje specializační studium koordinátorů EVVO.

3) Výchovné akce zaměřené na environmentální a multikulturní výchovu během školního
roku 2018/2019 byly realizovány. Probíhaly exkurze s environmentální tématikou, žáci se
zúčastnili projektů v rámci školy i projektů spolupořádaných ve spolupráci s Muzeem Říčany,
ale i dalšími institucemi. Například ve spolupráci s VŠCHT Praha absolvovali žáci v rámci
výuky předmětu Chemie projekt „Hodina moderní chemie“. V rámci přírodopisu probíhají
pravidelné exkurze do terénu a projekt „Zpracuj si svůj kámen.“ V rámci multikulturní
výchovy jako součásti EVVO absolvovali žáci 9. ročníků zahraniční zájezd do Velké Británie.
A studenty ruského jazyka navštívili žáci s Ruska. Tam se budou naši studenti chystat
recipročně v říjnu 2019.

4) Mimoškolní akce zaměřené na environmentální a multikulturní výchovu (MKV).
Mimoškolní aktivity probíhají zejména v rámci exkurzí a zahraničních zájezdů, a ačkoliv jsou
zde zveřejněny jako mimoškolní aktivity, většina z nich je nedílnou součástí vyučování
předmětů. Exkurze (viz Příloha 1 „Roční plán aktivit EVVO a MKV“) naplánovaly
předmětové komise ve spolupráci s třídními učiteli.
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5) Separace odpadu a účast školy v soutěži škol ve sběru papíru. Separace odpadů ve škole je
řešena systematicky v rámci každé provozní budovy. Stejně jako v předešlých letech je škola
zapojena do soutěže škol ve sběru papíru. Vše probíhá ve spolupráci s firmou Pražské služby,
a.s. Soutěž probíhala ve dvou úrovních:
1.Úroveň – soutěž mezi školami
2.Úroveň – a) soutěž mezi třídami

b) soutěž mezi jednotlivci

Poslední započítané datum sběru pro školní rok 2018/2019 bylo 7.6.2019. Další odevzdaný
sběr již bude započten do soutěže na ŠR 2019/2020.

Příloha 1 – „Roční plán aktivit EVVO a MKV“
EVVO a MKV jsou součástí ročních plánů většiny vyučovacích předmětů. K naplňování cílů
EVVO a MKV slouží spolupráce mezi jednotlivými předměty a spolupráce mezi školou a
dalšími institucemi př. muzeum Říčany, Cesta integrace apod. Jednotlivé učební předměty
jsou doplňovány pravidelnými aktivitami př. vycházky do okolí, laboratorní cvičení,
projektové bloky, kontakt s místní komunitou, spolupráce s ostatními školami a institucemi
apod. V následujícím plánu jsou uvedeny jen některé aktivity nad rámec běžné školní výuky.

Jednotlivé akce během školního roku 2018/2019:

Září:

Výstava „Tohle je válka“ – 9.r.
Příběhy našich sousedů – 8. a 9.r.
Adaptační kurz – 6.r.

Říjen

Vlastivědná docházka po Říčanech (muzeum Říčany) – 3.r.
Nekuřátka – 3.r.
Čokoládovna Šestajovice – 4.r.
Dopravní výchova – 4.r.
Dílny muzeum Říčany (hájovna) – 8.r.
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Výstava „Tohle je válka“ – 5.r.
Československo v proměnách 20.stol. – 7.r.
Geologická exkurze Nová Paka – 8.r.

Listopad

Planetárium – 5.r.
Rizika on-line – 4.r., 7.r.
Beseda „Jak se žije potmě“ – 2.r.
Preventivní program (kyberšikana) – 2.-7.r.
Rizika on-line – 4. a 7.r.
IQ Landia – 4.r.
Veletrh středních škol – 9.r.
Projektové dny (2 dny) – Výročí republiky (muzea, dílny, …)

Prosinec

Hodina Moderní chemie – 8.r.
Planeta Země – pořad
Mobilní planetárieum – 6.r.
Vánoční dílny a výlety – průběžně většina tříd př. Kutná Hora, Čertovina…
Zájmové dopoledne – sport, tvoření, výlety

Leden

Preventivní program Závislosti – 5.r.
Preventivní program Právní vědomí – 8.r.
Preventivní program Doprava – 2.r.
Knihovna Říčany – 1.r.

Únor

Čas proměn, na startu mužnosti – 7.r.
Preventivní program Vzpoura úrazům – 2. a 3.r.
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Preventivní program Domácí násilí – 7.r.
Hodina moderní chemie – 9.r.

Březen

Neviditelná výstava – 7.r.
Preventivní program Jíme zdravě –1., 2., 3.r.
Preventivní program Vzpoura úrazům – 1. a 2.r.
Nekuřátka – 3.r.
Muzeum Říčany – Amazonie – 7.r.

Duben

Beseda s policií a první pomoc – 1.r.
Dopravní výchova – 4.r.
Elektrárna Štěchovice – 8.r.
Zázraky v přírodě Říčanska
Technické muzeum – 7.r.
Den Země (2 dny)

Květen

Zájezd Londýn – 9.r.
Botanicus – 6.r.
Zoo Praha – 2.r.
Technické muzeum – 7.r.
Geologická exkurze Kladno – 8.r.
Muzeum Říčany Amazonie – 6.r.
Zázraky přírody – výběr 5-8.r.
Zdravověda – 1.r.
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Profesní testování - 8.r.
Hodina Moderní chemie – 8. a 9. r.
Muzeum Říčany Zahradník – 1.r.
První pomoc – 2.r.
Ozdravné pobyty
Branné cvičení
Čistíme Říčany (EV) a další exkurze do okolí

Červen

Dopravní výchova – 4.r.
Ozdravné pobyty
Školní výlety (Loučeň, Olešnice, …)
Sportovní, vodácké a outdoorové kurzy
Den záchranářů
Branné cvičení
Mineralogická burza
Muzeum Říčany Amazonie – 5.r.
Muzeum Říčany – Den bez obalu – 3.r.
Tp Fest
A další aktivity…

71

