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1. Vzdělávací program školy
Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem „Škola pro 21. století“, 1.9. 2010, č.j. 566/2010.

2. Vyučovací předměty, počty hodin
Předmět:
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Člověk
a společnost
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Člověk a zdraví
Informatika
Volitelné předměty
Týdenní dotace povinné předměty

1.

2.

3.

4.

Ročník:
5.

9

9

5
2

5
2

9
3
5
2

6
3
5

6
3
4

2
2

2
2

1
1
1
2

21

1
2
1
2

22

1
2
1
2

25

6.

7.

8.

9.

4
3
4

4
3
4

4
3
4

4
3
5

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1

1

1

1

1
2
1
2
1

1
1
1
2
1

1
1
1
2

1
2
1
2

1
2
1
2

1
2
1
2

1

1
1

1
4

3

3

4

25

25

29

30

31

32

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem
žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:
5. A,B – 1 hodina matematiky, českého jazyka a pracovních činností
7. A,B – 1 hodina matematiky, českého jazyka
8. A,B – 1 hodina matematiky, českého jazyka
V předmětu tělesná výchova je navýšen počet skupin v 7. a 8. ročnících.
V předmětu pracovní činnosti je dělena 1 hodina týdně ve všech třídách druhého stupně
(skupina chlapců a děvčat).
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3. Výuka cizích jazyků
3. ročník:

4 skupiny anglického jazyka

4. ročník:

3 skupiny anglického jazyka

5. ročník:

4 skupiny anglického jazyka

6. ročník:

3 skupiny anglického jazyka

7. ročník:

4 skupiny anglického jazyka

8. ročník:

4 skupiny anglického jazyka

9. ročník:

3 skupiny anglického jazyka

Výuka anglického jazyka probíhá od 3. ročníku tři hodiny týdně.
Celkem je na škole vyučován anglický jazyk ve 25 skupinách 75 hodin týdně.
V 6., 7., 8. a 9. ročníku je německý jazyk vyučován jako volitelný předmět.
V 1. a 2. ročníku je anglický jazyk vyučován v zájmovém útvaru.

4. Volitelné předměty
6. ročník (celkem 4 hodiny týdně):
1 + 1 hodina týdně:
seminář z matematiky v kombinaci se seminářem z přírodopisu
seminář z českého jazyka v kombinaci s konverzací v anglickém jazyce
2 hodiny týdně:
německý jazyk
dramatická výchova
sportovní a pohybové aktivity
7. ročník (celkem 3 hodiny týdně):
1+ 1 hodina týdně:
seminář z matematiky v kombinaci se seminářem z přírodopisu
seminář z českého jazyka v kombinaci s konverzací v anglickém jazyce
1 hodina týdně:
německý jazyk
zeměpisný seminář
sportovní a pohybové aktivity
informatika
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8. ročník (celkem 3 hodiny týdně):
2 hodiny týdně:
německý jazyk
cvičení z českého jazyka+cvičení z matematiky
přírodovědný seminář
užitá estetika
1 hodina týdně:
mediální výchova
sportovní a pohybové aktivity
konverzace v Aj
9. ročník (celkem 4 hodiny týdně):
1 hodina týdně
přírodopisný seminář v kombinaci s literárním seminářem
2 hodiny týdně:
psaní na stroji + informatika + domácnost nebo zeměpisný seminář
německý jazyk + chemická praktika + domácnost nebo zeměpisný seminář
1 hodina týdně:
německý jazyk + konverzace v Aj + sportovní a pohybové aktivity

5. Nepovinné předměty a zájmová činnost
Nabízené kroužky:
Kroužek AJ
Kroužek AJ
Zdravotní kroužek
Šikovné ručičky
Sportovní hry
Šikovné ruce
Pohybové hry
Myslivecký kroužek
Lukostřelecký kroužek
Hasičský kroužek
Deskové hry
Sborový zpěv
Dopravní kroužek
Sportovní hry
Školní parlament

Pro žáky:
1. ročník
2. ročník
žáci ZŠ
žáci ŠD
Žáci ŠD
žáci ŠD
žáci ŠD
žáci ZŠ
žáci ZŠ
žáci ZŠ
6. - 9. ročník
1. - 5. ročník
žáci ZŠ
5. - 7. ročník
žáci ZŠ

Vyučující:
p. Robertson
p. Neužilová
p. Králová
p. Nymburská, p. Kachlíková Martina
p. Kachlíková Martina
p. Nymburská
p. Ratajová
p. Rosolová J.
p. Spálenka, p. Klápa
p. Vinduška
p. Čeňková
p. Pospíšilová
p. Jindráková, p. Poslušná
p. Kachlíková, p. Čeňková
p. Podroužková

Nepovinné předměty:
Zdravotní TV

žáci ZŠ

p. Brabcová

-4-

6. Organizace školy
Zřizovatelem školy je Město Votice, škola je od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizací s právní
subjektivitou.
I. stupeň: 12 tříd
1. ročník 3 třídy
2. ročník 2 třídy
3. ročník 3 třídy
4. ročník 2 třídy
5. ročník 2 třídy
II. stupeň: 8 tříd
6. ročník 2 třídy
7. ročník 2 třídy
8. ročník 2 třídy
9. ročník 2 třídy

I.A, I. B, I.C
II.A, II.B
III.A, III.B, III.C
IV.A, IV.B
V.A, V.B
VI.A, VI.B
VII.A, VII.B
VIII.A, VIII.B
IX.A, IX.B

a) Počet žáků na škole / průměrný počet žáků ve třídě
Na začátku školního roku:
celkem 441 / 22,05
z toho na I. stupni: 240 / 20,00
na II. stupni: 201 / 25,13
b) Personální obsazení školy
Na škole působí 32 učitelů, 8 provozních zaměstnanců a 5 vychovatelek školní družiny.
Ředitelka školy
Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň
Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň
Výchovný poradce
Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ing. Bc. Zuzana Bukovská
Mgr. Dana Hronová
Mgr. Marcela Kratochvílová
Mgr. Irena Čeňková a PaedDr. Karel Vinš
Ivana Ratajová

Provozní zaměstnanci
Jindřiška Moudrá
Miluše Poustecká
Zdeňka Hanibalová
Miroslav Příban
Libuše Holková
Věra Šimáková
Lenka Tomášková
Marcela Vyhnalová

účetní
mzdová účetní
administrativní pracovnice
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
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Přehled pedagogických pracovníků:
Příjmení, jméno:
Blahošová Klára, Ing.
Boršovský Jiří, Mgr.
Brabcová Blanka, Mgr.
Bukovská Zuzana, Ing. Bc.
Bušková Alena, Mgr.
Čalounová Jaroslava, Mgr.
Čeňková Irena, Mgr.
Hájková Lucie
Hallóová Zuzana, Mgr. Bc.
Hronová Dana, Mgr.
Jalovecká Petra, Mgr.
Jedlanová Marie, Mgr.
Jindráková Marcela, Mgr.
Kachlíková Miluše
Kachlíková Martina
Kratochvílová Marcela, Mgr.
Králová Blanka
Králová Štěpánka, Bc.
Neužilová Kateřina, Mgr.
Němečková Blanka,Bc.
Nymburská Šárka
Pavličová Kateřina, Mgr.
Podroužková Vanda, Mgr.
Poskočilová Hana, Mgr.
Poslušná Drahomíra, Bc.
Pospíšilová Jaroslava, Mgr.
Robertson Zdeňka, Mgr.
Ratajová Ivana
Rýdlová Ludmila, Mgr.
Skopcová Hana, Mgr.
Švarcová Dana, Mgr.
Varga František, Ing.
Vinš Karel, PaedDr.
Zelenková Eva, Ing.
Žabová Jitka
Žbánková Lenka, Mgr.
Sudová Andrea, Mgr.

Zařazení:
třídní učitelka 6.B
třídní učitel 4.A
třídní učitelka 7.A
ředitelka školy
třídní učitelka 5.A
třídní učitelka 8.A
třídní učitelka 1.A, poradenské centrum
třídní učitelka 3.B, vychovatelka ŠD
třídní učitelka 7.B
zástupkyně ředitele
učitelka I. a II. st.
učitelka II. st.
třídní učitelka 5.A
třídní učitelka 2.A
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
zástupkyně ředitele
třídní učitelka 1.B
třídní učitelka 1.C
učitelka I. a II. st.
třídní učitelka 3.C
vychovatelka ŠD, učitelka I.st.
učitelka I. a II. st.
učitelka II.st.
třídní učitelka 2.B
třídní učitelka 4.B
učitelka I. a II.st.
učitelka II. st.
vedoucí vychovatelka ŠD
učitelka I. a II.st.
třídní učitelka 9.A
třídní učitelka 3.A
učitel II.st.
třídní učitel 9.B, výchovný poradce
třídní učitelka 8.B
vychovatelka ŠD
učitelka II.st.
školní psycholožka
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c) Metodické orgány
Uvádějící učitelé
Králová Blanka
Švarcová Dana
Ratajová Ivana
Neužilová Kateřina

Králová Štěpánka
Hájková Lucie
Žabová Jitka
Robertson Zdeňka

Vedoucí metodických sdružení vzdělávacích oblastí
Jazyk a jazyková komunikace
Matematika a její aplikace, Informační a
komunikační technologie
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
I. stupeň
Školní poradenské pracoviště
Metodik prevence SPJ
Metodik ICT
Výchovný poradce I. stupeň
Výchovný poradce II. stupeň
Koordinátor ŠVP
Metodik EVVO

Vedoucí kabinetů a sbírek
I. stupeň
Chemie
Přírodopis
Fyzika
Matematika
Český jazyk
Zeměpis
Dějepis
Cizí jazyky (německý,anglický)
Tělesná výchova
ČaS, ČaZ
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Technické činnosti
Školní pozemek
Školní družina
Knihovny

J. Čalounová
Z. Hallóová
H. Skopcová
B. Brabcová
L. Rýdlová
B. Brabcová
E. Zelenková
A. Bušková
I. Čeňková
H. Poskočilová
Z. Bukovská
I. Čeňková
K. Vinš
M. Kratochvílová
K. Pavličová

M. Jindráková, A. Bušková
E. Zelenková
K. Pavličová
F. Varga
Z. Hallóová
J. Čalounová
B. Brabcová
M. Jedlanová
D. Poslušná
J. Boršovský
H. Skopcová
J. Pospíšilová
L. Rýdlová
F. Varga
K. Vinš
I. Ratajová
D. Švarcová
-7-

Správci odborných pracoven
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Počítače (3)
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dílny
Školní pozemek
Cvičný byt
ČaS, ČaZ
Tělocvična, gymnastický sál, hřiště
Školní poradenské pracoviště

F. Varga
E. Zelenková
K. Pavličová
B. Brabcová
M. Jedlanová
L. Rýdlová
J. Pospíšilová
Z. Hallóová
D. Poslušná
P. Jalovecká
F. Varga
K. Vinš
H. Poskočilová
H. Skopcová
J Boršovský
I. Čeňková

7. Školní družina
Školní družina pracuje v 5 odděleních s celkovou kapacitou 142 žáků. Ve školní družině
pracuje 1 vychovatelka na celý úvazek a 4 vychovatelky na částečný úvazek. Práci školní
družiny koordinuje vedoucí vychovatelka. Při školní družině pracují zájmové kroužky.
1.
2.
3.
4.
5.

oddělení 30 dětí
oddělení 25 dětí
oddělení 27 dětí
oddělení 22 dětí
oddělení 26 dětí

Provoz školní družiny: 7.00 hod – 7.40 hod, 11.30 hod – 16.30 hod
5. oddělení je v provozu v době od 12.30 hod do 14.00 hodin.

8. Kurzy
Kurz sociálně komunikačních dovedností 6. - 7. 9. 2012
v rámci prevence rizikového chování
je určen pro žáky 6. tříd
Plavecký kurz
proběhne na podzim 2012 pro žáky 2. tříd a na jaře 2013 pro žáky 3. tříd
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd
proběhne ve dvou termínech 5. – 12. 1. 2013 a 12. – 19. 1. 2013
žáci budou ubytováni na chatě v Nových Hutích na Šumavě
Poznávací a pobytový zájezd do Itálie
Pobyt v přírodě v rámci přírodovědného semináře
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9. Besedy, exkurze, vycházky, výlety
volba povolání pro žáky 8. a 9. tříd – spolupráce s Úřadem práce Benešov a místními
podniky
návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
programy ekologických sdružení, týdny ekologických aktivit
besedy u příležitosti významných státních svátků, událostí
besedy u příležitosti významných dnů (Den mobility – Den bez aut, Den země, Den
seniorů, Den dětí, Den ochrany člověka za mimořádných situací)
projektový den na jaře 2013
dopravní výchova (3. a 4. třídy) – Policie ČR
ochrana obyvatelstva za mimořádných situací – Hasičský záchranný sbor, Policie ČR
exkurze v rámci vyučovaných předmětů
výlety jednotlivých tříd
Další besedy, exkurze, vycházky a výlety budou probíhat podle plánů zpracovaných třídními
učiteli.

10. Žákovský parlament
Žákovský parlament bude zejména:
spolupracovat s třídními učiteli prostřednictvím zástupců tříd
prezentovat činnost na www stránkách školy a ve Votických novinách
podporovat žáky při vydávání školních a třídních časopisů
dbát na zápisy z pravidelných schůzek a informovat ve třídách
projednávat připomínky žáků ze schránky důvěry
Škola bude rozvíjet práci Žákovského parlamentu a ve spolupráci s konzultantem řešit jeho
připomínky a náměty a pomáhat při pořádání akcí parlamentu.

11. Stravování a pitný režim
Stravování zabezpečuje pro žáky a zaměstnance školy školní restaurace SCOLAREST, před
vyučováním a o hlavní přestávce mají žáci možnost kupovat si v restauraci svačiny.
Pitný režim je zabezpečen nošením vhodných nápojů z domova, nápojovým automatem
v budově školy a možností zakoupení nápojů ve školní restauraci SCOLAREST .
Pro žáky je zabezpečen odběr mléka a mléčných výrobků (projekt Školní mléko) a ovoce
(projekt Ovoce do škol) v automatech.
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12. Úkoly pro školní rok
a) Zabezpečení kvalitní výchovně vzdělávací činnosti dle zvolených programů
pokračovat ve výuce podle ŠVP
dokončit projekt EU a MŠMT „EU peníze školám“
průběžně pracovat podle tematických plánů jednotlivých předmětů,
průběžně inovovat tematické plány podle potřeb výuky a upřesňovat časový plán
zapracovat do učebních plánů případné změny, úpravy a poznámky
začleňovat do výuky příslušná průřezová témata a průběžně je zaznamenávat do
tematických plánů a třídních knih
zjišťovat a upevňovat získané klíčové kompetence jednotlivých předmětů
průběžně využívat nabídku DVPP pro proškolení jednotlivých zaměstnanců i celého
pedagogického sboru
spolupracovat v rámci metodických orgánů
prohlubovat spolupráci mezi žáky I. a II. stupně
spolupracovat s mateřskou školou při přechodu žáků do základní školy
ve druhém pololetí školního roku realizovat celoškolní projekt
ve výuce maximálně využívat ICT
pracovat se standardy základního vzdělávání
pravidelně v hodinách využívat didaktickou techniku, pomůcky, literaturu
vybírat vhodné metody a formy práce
více využívat činnostní učení a skupinovou práci
účastnit se soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech
rozvíjet osobnost žáků, vést je k zodpovědnosti a samostatnosti
věnovat péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
nadále vyhledávat granty a dotační tituly
b) Zapojení školy do projektů
Prevence rizikového chování
celoškolní projekt pro školní rok 2012/2013
Školní poradenské pracoviště
KEA, Stonožka – srovnávací testy společnosti SCIO
projekt „Rozumíme penězům“ – spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR
EU peníze školám – projekt EU a MŠMT
c) Další vzdělávání pedagogů
zajistit individuální účast pedagogů na vybraných akreditovaných seminářích
a školeních
získané poznatky si předávat v rámci metodických orgánů a účelně je využívat při
práci se žáky
společné vzdělávání učitelů proběhne 25.10.2012
využívat vzájemné hospitace
využívat práci uvádějících učitelů
k samostudiu odborné a metodické literatury budou využity dny podle zákona
563/2004 Sb., (doporučené termíny volných dnů k samostudiu:
pro rok 2012: 26.10., 27.12., 28.12., 31.12.
pro rok 2013: 1.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 28.3., 29.3.)
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d) Metodická sdružení vzdělávacích oblastí se zaměří především na:
naplňování výstupů ŠVP, zařazování klíčových kompetencí a průřezových témat do
výuky
naplňování a kontrolu dosahovaných standardů základního vzdělávání
aktualizaci tematických plánů
zvyšování kvality čtenářské gramotnosti
sjednocování požadavků na žáky (klasifikace, zápisy v sešitech atd.)
spolupráci a výměnu zkušeností mezi učiteli I. a II. stupně
spolupráci s malotřídní školou Olbramovice a ostatními školami v regionu
návrh obnovy materiálního vybavení podle finančních možností školy
podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
přípravu žáků na soutěže a olympiády, vedení žáků k aktivní účastni na těchto akcích
pomoc začínajícím a nekvalifikovaným učitelům
e) Dodržování školního řádu a režimu školy
třídní učitelé seznámí žáky a zákonné zástupce se školním řádem platným
od 1 .9. 2012
všichni zaměstnanci školy budou dbát na důsledné dodržování školního řádu
f) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a preventivní programy školy
využívání služeb Školního poradenského pracoviště – školního speciálního pedagoga,
školního psychologa a výchovných poradců
spolupráce třídních učitelů s ostatními vyučujícími ve třídě, s výchovnými poradci a
pracovnicemi PPP Benešov a SPC při řešení výchovných a vzdělávacích problémů
vypracování individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení z PPP na žádost
zákonných zástupců
seznámení zákonných zástupců s IVP, kontrola jeho dodržování
zabezpečení individuálního přístupu v hodinách
školní poradenské pracoviště bude zajišťovat nápravy specifických poruch
nadané žáky připravovat na účast v olympiádách a soutěžích
vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu
vyhodnotit Minimální preventivní program a zpracovat nový pro rok 2012/13
g) Spolupráce s rodinou
včasně řešit problémy ve výuce a chování žáků s rodiči
vhodně formulovat sdělení pro rodiče (poznámky, zápisy v ŽK, školní zpravodaj)
vést záznamy o průběhu projednávání záležitostí (přestupků) s rodiči
spolupracovat s Unií rodičů
zapojit do spolupráce třídní důvěrníky
zkvalitnit spolupráci třídních učitelů a zákonných zástupců dětí
informovat o volbě povolání a pomáhat rodičům vycházejících žáků
informovat rodiče budoucích žáků prvních tříd na pravidelných schůzkách na podzim
a na jaře, kterých se účastní vedení školy, vedoucí školní jídelny, vedoucí ŠD,
pracovnice poradenského pracoviště a pracovnice PPP Benešov
informovat rodiče žáků 5. tříd na pravidelné schůzce na jaře 2012 při volbě
profesního zaměření volitelných předmětů od 6. třídy
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informovat rodiče žáků 9. tříd na schůzce o volbě středních škol a odborných učilišť a
pomáhat při vyplňování přihlášek na tyto školy
formy styku s rodinou: ŽK, notýsky v l. tř., třídní schůzky a konzultace
spolupráce Unie rodičů s Žákovským parlamentem a vedením školy při pořádání akcí
pro žáky
h) Hospodářské úkoly
provádět běžnou údržbu školy a malování
obměňovat stávající pomůcky
modernizovat vybavení školy
pokračovat v opravě budovy školy – vstup, okolí školy, hlavní chodba, odborné
pracovny
vyhledávat dostupné dotace a granty pro zlepšení finanční situace školy

ch) Prezentace školy na veřejnosti
vystoupení žáků školy na veřejných akcích ve městě (rozsvěcení vánočního stromu,
vánoční slovo, votické trhy, akce MKC aj.)
humanitární akce a sbírky
spolupráce s domem s pečovatelskou službou Votice a s domovy seniorů Jankov a
Vojkov
olympiády a sportovní soutěže
Den Země a účast na ekologických akcích ve městě
dny otevřených dveří
Mikulášská nadílka, vánoční besídky tříd
ukázky práce žáků pro rodiče (besídky jednotlivých tříd)
prezentace práce školy ve Votických novinách i regionálním tisku
pravidelná aktualizace webových stránek
spolupráce s Policií České republiky – záchranný integrovaný systém
spolupráce s MKC při kulturních akcích a soutěžích
projektový den spojený s prezentací žákovských prací
spolupráce s dalšími organizacemi: Ochrana fauny ČR ČSOP Vlašim, Sokol, Policie ČR,
Sbor dobrovolných hasičů, MOKATE Votice, Lukostřelecký oddíl, Farní úřad ŘK církve,
Compag, Sitronics, Kavalier
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13. Termíny třídních schůzek, konzultačních hodin, zápis
Plenární zasedání Unie rodičů
Třídní schůzky

2.10.2012
2.10.2012
25.4.2013

Konzultační hodiny

29.11.2012

Zápis

21.2.2013
22. – 24. 1. 2013

15.00
15.30
I.st. 15.00
II. st. 15.30
I.st. 14.00 – 17.00
II. st. 15.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

14. Plán pedagogických rad
a) Pedagogická rada 27. a 30. 8. 2012 (ZŘ, Ř)
organizace a příprava nového školního roku, přidělení předmětů, hlavní úkoly pro
školní rok 2012/2013
komisionální zkoušky
informace výchovných poradců
b) Pedagogická rada 19. 11. 2012 (TU, vyučující, ZŘ, Ř)
chování a prospěch žáků
zpráva o činnosti školního poradenského pracoviště a výchovných poradců
další vzdělávání pedagogických pracovníků
kontrola plnění úkolů z prověrky BOZP
c) Pedagogická rada 21. 1. 2013 (TU, vyučující, ZŘ, Ř, VP)
chování a prospěch žáků
informace výchovných poradců
zápis do prvních tříd
d) Pedagogická rada 17. 4. 2013 (TU, vyučující, ZŘ, Ř)
účast na soutěžích a olympiádách
chování a prospěch žáků
příprava školního projektu
e) Pedagogická rada 19. 6. 2013 (TU, ZŘ, Ř)
chování a prospěch žáků
zhodnocení činnosti školy za školní rok 2012/2013
příprava školního roku 2013/2014
Pracovní porady pedagogického sboru budou konány pravidelně 1x měsíčně. Konkretizace
jednotlivých úkolů a bodů tohoto plánu bude v týdenních plánech školy.
Ve Voticích 17. září 2012

Ing. Bc. Zuzana Bukovská
ředitelka školy
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