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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola 

Název školy Základní škola Votice, okres Benešov 

Sídlo školy Pražská 235, 259 01 Votice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 70568146 

REDIZO 600042171 

Vedení školy ředitelka školy Mgr. Ing. Zuzana Bukovská 

statutární zástupkyně  
(2. stupeň) 

Mgr. Dana Hronová 

zástupkyně  
(1. stupeň, školní družina a klub) 

Mgr. Marcela Kratochvílová 

Kontakt telefon 317812267, 317 813 322  

e-mail zsvotice@centrum.cz 

www stránky www.zsvotice.cz 

 

1.2 Zřizovatel školy 

Název zřizovatele Město Votice 

Adresa zřizovatele Komenského náměstí 700, 259 17 Votice 

Kontakt telefon 317 830 111 

fax 317 812 487 

e-mail podatelna@votice.cz 

www stránky www.mesto-votice.cz 

 

1.3 Součásti školy (podle stavu k 30. 9. 2015) 

Součásti školy Nejvyšší povolený počet žáků IZO 

Základní škola 680 102002690 

Školní družina 167 113000235 

Školní klub 56 181045648 

 

Součást školy Počet tříd/oddělení 
Počet žáků 
k 30.9.2015 

Průměrný počet žáků 
na třídu 

Základní škola 
celkem 

24 542 22,6 

     z toho 1. stupeň ZŠ 14 322 23,0 

     z toho 2. stupeň ZŠ 10 220 22,0 

Školní družina 6 148 - 

Školní klub 2 75 - 
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1.4 Školská rada 

Datum zřízení 1. 12. 2005 

Počet členů školské rady  6 

Předsedkyně školské rady Lea Rosolová 

 

Školskou radu tvoří dva zástupci zřizovatele, dva zástupci z řad zákonných zástupců žáků  
a dva zástupci pedagogických pracovníků. 

 

Zástupci zřizovatele: 

Lea Rosolová, předsedkyně (lea.rosolova@votice.cz) 

Mgr. Jaroslava Ptáčková (jaroslava.ptackova@votice.cz) 

Zástupci zákonných zástupců žáků: 

Alena Procházková, místopředsedkyně (alenamask@seznam.cz)  

Zuzana Tůmová (zutumova@seznam.cz)  

Zástupci pedagogů: 

Mgr. Jiří Boršovský (borsovskyj@zsvotice.cz) 

Mgr. Jaroslava Čalounová (calounovaj@zsvotice.cz) 

 

 

1.5 Charakteristika školy 

Základní škola Votice je středně velkou, úplnou školou s prvním až devátým ročníkem, do které 

docházejí nejen votické děti, ale i děti z okolních obcí. Patří tedy mezi školy spádové. Škola 

byla založena v roce 1899. Ke staré budově školy postupně přibylo několik přístaveb. Škola je 

umístěna ve výhodné poloze pro děti, uprostřed města, jedinou nevýhodou je blízká 

přítomnost frekventovanější Pražské ulice. 

Silnými stránkami školy jsou: pěkné prostředí, ve kterém se děti dobře cítí, akce napříč ročníky, 

stupni nebo celou školou, celoroční školní projekty a dny otevřených dveří, zapojování 

žákovského parlamentu do chodu školy a přípravy školních akcí, pozitivní vztahy mezi členy 

pedagogického sboru a žáky, využívání nových metod a forem práce ve výuce, neustálé 

vzdělávání učitelů, mimoškolní činnost, dobré podmínky pro sportovní vyžití dětí, přítomnost 

školního psychologa a speciálního pedagoga ve škole, školní hřiště v prostorách  

u školy, dobrá spolupráce s Unií rodičů a jinými subjekty ve městě. 
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Materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny, herny 24 kmenových učeben, 6 heren školní družiny  

Odborné pracovny, knihovna,  
multimediální učebna 

11 odborných pracoven, z toho 3 počítačové 
pracovny s 63 PC stanicemi používanými žáky,  
vybaveny počítači jsou - pracovna poradenského 
pracoviště, 12 multimediálních učeben s interaktivní 
tabulí (8 odborných pracoven, 4 kmenové třídy), 
kabinety, 
k dispozici je žákovská a učitelská knihovna 

Odpočinkový areál, zahrada, 
hřiště 

hřiště je využíváno v hodinách TV, k relaxaci o velké 
přestávce a k mimoškolním aktivitám,  
některé vyučovací hodiny probíhají ve venkovní 
učebně, 
zahradu s herními prvky a posezením využívá 
především školní družina 

Sportovní zařízení tělocvična, gymnastický sál, hřiště 

Dílny a pozemky dílny v areálu školy, pozemky – školní zahrada 

Žákovský nábytek všechny třídy jsou vybaveny školním nábytkem, který 
odpovídá normám a ergonomickým zásadám,  
ve školním roce 2015/16 pokračovala jeho postupná 
obnova 

Zlepšení vnitřního prostředí školy Byly provedeny následující opravy a úpravy: 

 výměna oken v části staré budovy 

 výměna podlahových krytin v jednom patře 
přístavby (budova B) a v jednom oddělení školní 
družiny 

 nové vybavení a výměna podlahové krytiny 
v kabinetu prvních tříd 

 oprava nouzového osvětlení 

 úprava prostor školní družiny u sálku 

 vybavení relaxační místnosti pro trávení poledních 
přestávek a práci ve čtenářských dílnách a dalších 
seminářích 

 opravena byla elektroinstalace a osvětlení 
v tělocvičně, gymnastickém sále a jednom 
oddělení školní družiny 

 výměna pracovních stolů v kabinetech 

 vymalování některých tříd a pracoven 

Učebnice, učební pomůcky  
a vybavení odborných pracoven 

 bylo doplněno a obměněno sportovní vybavení 
pro výuku TV a další sportovní aktivity  

 byly dokoupeny učebnice, metodiky pro výuku 
matematiky a obnoveny některé učební pomůcky 
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2. Přehled oborů vzdělávání 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 24 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Votice 
č.j. 566/2010, s motivačním názvem „Škola pro 21. století“ 

7 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Votice 
č.j. 540/2013, s motivačním názvem „Škola pro 21. století“ 

17 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

3.1 Vedení školy 

Mgr. Ing. Bukovská Zuzana  ředitelka školy 

Mgr. Hronová Dana  statutární zástupkyně, výchovná poradkyně 2. stupeň 

Mgr. Kratochvílová Marcela 
zástupkyně pro 1. stupeň, školní družinu a školní klub 
koordinátor ŠVP 

  Ratajová Ivana  vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu 

 

3.2 Pedagogický sbor (třídnictví a další funkce) 

  Babická Lucie  asistentka pedagoga, vychovatelka ŠK 

Ing. Blahošová Klára 9.B   

Mgr. Blahožová Lenka 5.B od 1.9.2015 do 31.1.2016 

Mgr. Boršovský Jiří  koordinátor ICT  

Mgr. Bušková Alena 5.B od 1.2.2016 do 30.6.2016 

Mgr. Čalounová Jaroslava 6.B Klub mladého diváka  

Mgr. Čeňková Irena 1.A výchovná poradkyně 1.st., speciální pedagog 

Bc.  Hájková Lucie 2.A    

  Hájková Zdeňka  vychovatelka ŠD 

Mgr. Bc. Hallóová Zuzana    

  Chomoutová Radka   vychovatelka ŠK, učitelka  

Mgr. Jedlanová Marie 8.C   

Mgr. Jindráková Marcela 4.B   

 Bc. Kachlíková Martina  vychovatelka ŠD, učitelka  

  Kachlíková Miluše 3.B   

Mgr. Kotalíková Pavlína 3.A  

  Králová Blanka 1.B   

Mgr. Králová Štěpánka 1.D   

Mgr. Markvartová Ivana 9.A   

Mgr. Míková Marie    

Mgr. Neužilová Kateřina   
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Mgr. Němec Jiří    

Mgr. Němečková Blanka 1.C   

  Nováková Michaela  asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD 

Bc.  Nymburská Šárka 4.C zdravotní TV 

  Philips Patrick William  konverzace AJ 

Mgr. Poskočilová Hana 2.B preventistka sociálně patologických jevů  

Mgr. Poskočilová Květoslava 6.A   

Bc. Poslušná Drahomíra 4.A   

Mgr. Pospíšilová Jaroslava     

  Rillová Lucie  asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD 

Mgr. Rýdlová Ludmila     

Mgr. Sedláčková Veronika 6.C  

Mgr. Skopcová Hana    

  Smetana Jiří  vychovatel ŠD 

Mgr. Soukupová Soňa 7.B  

Mgr. Stuchlíková Zuzana 3.C   

Mgr. Sudová Andrea  školní psycholožka, učitelka 

Mgr.  Turziková Michaela   

Mgr. Vesecký Stanislav Dis.     

PaedDr. Vinš Karel 8.A koordinátor EVVO  

Mgr. Zamrzlová Romana    

Mgr. Zavadilová Věra 5.A Klub mladého čtenáře 

Ing. Zelenková Eva 7.A   

Mgr. Žbánková Lenka 8.B    

 

3.3 Školní družina a školní klub 

Ratajová Ivana vedoucí vychovatelka školní družiny a klubu 

Bc. Kachlíková Martina vychovatelka školní družiny 

Hájková Zdeňka vychovatelka školní družiny 

Rillová Lucie vychovatelka školní družiny 

Nováková Michaela vychovatelka školní družiny 

Smetana Jiří vychovatel školní družiny 

Chomoutová Radka vychovatelka školního klubu 

Bc. Babická Lucie vychovatelka školního klubu 

 

 

3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb.,  
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů  

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
počet 
(fyz. os.) 

kvalifikovaní podle  
zák. 563/2004 Sb. 

doplňují si kvalifikaci 

Počet učitelů ZŠ 41 34 2 

Asistenti pedagoga 3 3 - 

Vychovatelky ŠD a ŠK 8 8 - 

Školní psycholog 1 1 - 

Speciální pedagog 1 1 - 
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3.5 Nepedagogičtí pracovníci 

Bínová Jana VPP 

Bouška Jan školník 

Hanibalová Zdeňka administrativa, mzdová účetní 

Moudrá Jindřiška účetní 

Holková Libuše uklízečka 

Šimáková Věra uklízečka 

Tomášková Lenka uklízečka 

Vyhnalová Marcela uklízečka 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017 

počet  
prvních 

tříd 

počet dětí 
přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí  
starších 6ti let  

(nástup po odkladu) 

počet odkladů  
pro  školní rok 2016/17 

3 67 9 12 

 

S rodiči budoucích prvňáčků se pravidelně před nástupem do školy konají dvě informační 
schůzky. V prosinci dostali rodiče informace o chodu školy, průběhu zápisu do prvních tříd  
a postupu přípravy dětí na školní docházku. Schůzka se konala ve spolupráci se Školním 
poradenským pracovištěm, pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově  
a mateřskou školou ve Voticích a Heřmaničkách. Další schůzka se konala začátkem června, kde 
rodičům poskytly informace ředitelka školy, zástupkyně pro první stupeň a třídní učitelky 
budoucích prvňáčků. Informace se týkaly především chodu školy, školního vzdělávacího 
programu, vyučovacích metod českého jazyka (genetická metoda) a matematiky (metoda 
prof. Hejného), pomůcek a učebnic do první třídy a jejich financování. Výchovná poradkyně 
upozornila rodiče na nutnost předškolní přípravy dětí a na některé metody práce s nimi. 
Schůzky se pravidelně účastní také vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny. 

Proběhly také společné schůzky učitelek prvního stupně a mateřské školy, budoucí prvňáčci 
měli možnost si vyučování před nástupem do školy vyzkoušet. Žáci dramatického semináře si 
připravili pro děti pohádku, kterou jim zahráli během schůzky pro rodiče a provedli je celým 
zápisem. 
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4.2 Přijímání žáků do středních škol 

Povinnou školní docházku ukončilo 43 žáků, z toho 1 žák ukončil povinnou školní docházku  
v 8. ročníku.  

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/17 

z 5. ročníku ze 7. ročníku z 8. ročníku 
z 9. ročníku  

(žáci získali základní vzdělání) 

8-letá gymnázia 6-letá gymnázia odborná učiliště 
gymnázia 

/ lycea 

střední 
odborné 

školy 

odborná 
učiliště 

5 0 1 2 / 4 26 10 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby byli žáci vybaveni potřebnými vědomostmi, 
dovednostmi a postoji, připraveni na budoucí povolání a životní situace. Žáci jsou vedeni  
k samostatnému myšlení a objevování poznatků, zapojováni do procesu učení, využíváno je 
učení činnostní. Vzdělávání je přizpůsobeno individuálním potřebám a možnostem žáka, 
vybírány jsou vhodné metody a formy práce, cíle jsou stanovovány smysluplně a reálně. Žáci 
jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu a chování podle zásad trvale udržitelného rozvoje. 
Velký důraz je kladen na příznivé klima ve škole, budování partnerských vztahů mezi učiteli, 
žáky a rodiči. Školní vzdělávací program je postaven tak, aby si žáci osvojili spolu s klíčovými 
kompetencemi dobré všeobecné vědomosti a dovednosti. Snažíme se všestranně rozvíjet 
každého žáka, uplatňovat individuální přístup. V rámci všestrannosti vzdělávání klademe důraz 
na získání jazykové, informační a občanské gramotnosti. Současně však rozvíjíme  
i specifické nadání žáků, a to především individuálním přístupem. Pravidelně jsou  
do vyučování zařazovány projekty, v uplynulém školním roce jsme se opět v rámci školního 
vzdělávacího programu zabývali rozvojem finanční, informační a čtenářské gramotnosti. 

Hodnocení žáků vychází z pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí 
Školního řádu a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Votice. Využívána je klasifikace, slovní 
hodnocení i sebehodnocení žáků. 

Přehled hodnocení žáků za školní rok 2015/16 je uveden v příloze číslo 1. 

K hodnocení slouží také pravidelné činnosti, které ukazují úroveň vzdělávání na naší škole. 
V jednotlivých ročnících žáci píší na prvním a druhém stupni z matematiky, českého jazyka  
a anglického jazyka čtvrtletní předepsané písemné práce, které slouží k porovnání výsledků 
mezi třídami v ročníku a v rámci školy. Pravidelně probíhá interní i externí hodnocení, které je 
východiskem pro přijímání opatření ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu. 

V letošním školním roce bylo pro hodnocení využito testování a dotazníkové šetření 
Společnosti pro kvalitu školy, které zahrnovalo 

 testování znalostí a dovedností žáků 

 anketu pro rodiče 

 zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek  
a naplňování profesních potřeb 

 

5.2 Organizace výchovně – vzdělávacího procesu školy 

Organizace výchovně – vzdělávacího procesu školy je upravena zejména v následujících 
dokumentech: 
 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Votice (č.j. 566/2010), s motivačním 
názvem „Škola pro 21. století“– v průběhu školního roku 2012/13 byl zhodnocen a inovován 
tak, aby splňoval podmínky Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2013.  
Od školního roku 2013/14 je platný Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ 
Votice (č. j. 540/2013), s motivačním názvem „Škola pro 21. století“.  

Školní řád - platný od září 2015 
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Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Votice 

Řád školní družiny ZŠ Votice 

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Votice 

Řád školního klubu ZŠ Votice 

 

 
5.3 Informační systém – komunikace se žáky a rodiči 

 internetové stránky www.zsvotice.cz 

 školní informační systém Bakaláři (webové aplikace pro rodiče a pedagogy – 
elektronická žákovská knížka, plán akcí, rozvrh hodin, suplování, výchovná opatření) 

 třídní schůzky, konzultační hodiny 

 individuální jednání s rodiči 

 individuální konzultace 

 zápisy v žákovské knížce 

 školní zpravodaj 

 dny otevřených dveří 
 

5.4 Zapojení do projektů 

Běh pro Afriku 

 charitativní projekt organizace Člověk v tísni 

 podpora výstavby školy v Etiopii 

 motivační přednášky pro žáky 

 při projektovém dnu 20. května žáci, rodiče, učitelé a přátelé uběhli celkem 679 
kilometrů a jejich sponzoři výstavbu školy v Etiopii podpořili částkou 104 334 Kč 

Ve třídě spolu 

 MŠMT – Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování  

 výše dotace 40 000 Kč 

 zapojení žáků do uceleného programu systematické primární prevence pod vedením 
svých třídních učitelů v rámci třídnických hodin probíhajících mimo vyučování 

Komunikujeme českým i cizím jazykem  

 MŠMT – finanční podpora z OP VK, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

 výše dotace 921 308 Kč 

 jazykový pobyt pro 40 vybraných žáků v Anglii  

 jazykový kurz pro 4 učitele v anglicky a německy mluvící zemi 

 čtenářské dílny a nákup knih 

Rozvoj technických dovedností žáků  

 MŠMT – finanční podpora z OP VK, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

 výše dotace 212 481 Kč 

 školení pro učitele předmětu pracovní činnosti 

 nákup vybavení do školní dílny 
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Obědy pro děti 

 cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich 
rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách, jejich situace je 
dlouhodobá a nemají vidinu na její zlepšení  

O pohár města Votice 

 Středočeský kraj – Středočeský fond vzdělávání, sportu, volného času a primární 
prevence 

 výše dotace 91 400,-Kč 

 podpora sportovních a zájmových aktivit dětí, oprava stávajícího sportoviště, vybavení 
školy sportovními potřebami 

Na kole i pěšky bezpečně NA ZELENOU 

 nadace Partnerství 

 výše dotace 47 500 Kč 

 zmapování okolí školy z hlediska bezpečnosti - dopravní studie – návrhy pro zvýšení 
bezpečnosti 

 pořízení stojanů a přístřešků na kola 

Klub mladého diváka – návštěva divadelních představení pražských divadel 

Klub mladého čtenáře – možnost nákupu knih ve škole 

Škola pro demokracii – žákovský parlament 

Celé Česko čte dětem 

Týden knihoven – návštěvy knihoven, pasování na čtenáře 

Testování Společnosti pro kvalitu školy 

Ovoce do škol – přispívá k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytváří správné 
stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě  

Mléko do škol - podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování, 
podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život  

Sběr papíru a hliníku 

Víčka pro Vládíka 

Hasík – preventivně výchovná činnost hasičských záchranných sborů Jihomoravského, 
Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje v oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva na školách 

DABA – dopravní výchova 

Kytičkový den Ligy proti rakovině 

Srdíčkový den Občanského sdružení Život dětem 

Sazka Olympijský víceboj - analýza sportovních předpokladů na základě osmi disciplín 
plněných žáky v průběhu školního roku  

Coca cola Školský pohár – fotbalový turnaj pro žáky druhého stupně základních škol 

McDonald´s Cup – fotbalový turnaj pro žáky prvního stupně základních škol 
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5.5 Učební plán školy 

 

Předmět: Ročník: 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 8 9 6 6 4 4 4 4 

Anglický jazyk 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

Německý/ruský jazyk       2 2 2 

Matematika 4 5 5 5 4 4 4 4 5 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        2 2 

Fyzika      1 1 2 2 

Přírodopis      2 2 2 2 

Zeměpis      2 2 2 2 

Dějepis      2 2 2 2 

Člověk a společnost      1 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a zdraví      1 1   

Informatika     1 1    

Volitelné předměty    1 1 2 2 2 2 

Týdenní dotace - 
povinné předměty 

21 22 24 25 25 29 30 31 32 

 

V předmětu tělesná výchova na druhém stupni jsou děleny všechny hodiny (skupina chlapců 
a děvčat). 

V předmětu pracovní činnosti je dělena jedna hodina týdně v některých třídách prvního 
stupně a ve všech třídách druhého stupně (skupina chlapců a děvčat). 
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5.6 Výuka cizích jazyků 

Výuka anglického jazyka probíhala v 1. ročníku jednu hodinu týdně, ve 2. ročníku dvě hodiny 
týdně a od 3. ročníku tři hodiny týdně.  

Žáci si od čtvrtého ročníku mohli vybrat volitelný předmět konverzace v AJ s rodilým mluvčím. 

V 7. až 9. ročníku byl vyučován druhý cizí jazyk – německý nebo ruský.  

 

Počty skupin žáků pro výuku cizích jazyků v jednotlivých ročnících: 

 

Ročník skupiny AJ skupiny NJ  skupiny RJ 

1. 4 - - 

2. 3   

3. 4 - - 

4. 4 - - 

5. 3 - - 

6. 4 - - 

7. 3 2 1 
8. 4 2 2 

9. 3 2 1 

 

5.7 Volitelné předměty ve školním roce 2015/2016 

4. třída – 1 hodina týdně 

seminář z českého jazyka a literatury 
matematický seminář 
komunikace v AJ (rodilý mluvčí) 
 

5. třída – 1 hodina týdně 

seminář z českého jazyka a literatury 
matematický seminář 
komunikace v AJ (rodilý mluvčí) 
 

6. třída – 2 hodiny týdně 
přírodovědný seminář   dramatický seminář 
matematický seminář   užitá estetika 
komunikace v AJ (rodilý mluvčí)  sportovní a pohybové aktivity 
 

7. třída – 2 hodiny týdně 
informatika (pokračování)   komunikace v AJ (rodilý mluvčí) 
sociálně-psychologický seminář  seminář z českého jazyka a literatury 
užitá estetika     přírodovědný seminář 
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8. třída – 2 hodiny týdně 

psaní na PC     komunikace v AJ (rodilý mluvčí) 
audiovizuální tvorba    přírodovědný seminář 
sportovní a pohybové aktivity  chemický seminář 
užitá estetika 

 
9. třída – 2 hodiny týdně 

komunikace v AJ (rodilý mluvčí)   psaní na PC 
chemický seminář     audiovizuální tvorba 
seminář z českého jazyka a literatury  domácnost 
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5.8 Nepovinné předměty a zájmová činnost 

 

Nabízené kroužky: Pro žáky: Vyučující: 

Zdravotní kroužek žáci ZŠ p. Králová B. 

Výtvarný kroužek žáci ZŠ p. Králová Š. 

Šikovné ručičky žáci ŠD p. Hájková Z., p. Rillová 

Hudebně pohybové činnosti žáci ŠD p. Kachlíková Martina 

Šikovné ruce žáci ŠD p. Hájková Z. 

Pohybové hry žáci ŠD p. Ratajová, p. Nováková 

Míčové a pohybové hry žáci ŠD p. Jiří Smetana 

Kroužek ochrany přírody  
a myslivosti 

žáci ZŠ p. Rosolová Jindřiška 

Deskové hry  2. - 9. ročník p. Čeňková 

Sborový zpěv žáci ZŠ p. Chomoutová 

Dopravní kroužek žáci ZŠ p. Hájková L., p. Stuchlíková 

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ žáci 9. ročníku p. Markvartová 

Příprava na přijímací zkoušky z M žáci 9. ročníku p. Hallóová 

Klub mladého diváka žáci 2. st. ZŠ p. Čalounová 

Klub mladého čtenáře žáci ZŠ p. Zavadilová 

Nepovinné předměty:  

Zdravotní TV žáci ZŠ p. Nymburská 

Soukromoprávní aktivity (neorganizuje škola, pouze poskytuje prostory): 

Rybářský kroužek žáci ZŠ p. Hobzík 

Počítačový kroužek žáci ZŠ p. Boršovský 

Náboženství žáci ZŠ 
K. M. Lukasová 
Piotr Henryk Adamczyk 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

6.1 Školní poradenské pracoviště     

V týmu Školního poradenského pracoviště pracoval výchovný poradce, metodik prevence, 
školní speciální pedagog a školní psycholog. Jejich vzájemná spolupráce i spolupráce 
s pedagogy byla na velmi dobré úrovni. V pravidelných schůzkách se navzájem informovali  
o dění ve škole a snažili se společně řešit vzniklé problémy. Hlavní náplní práce školního 
poradenského pracoviště bylo plnění zadání od vedení školy, učitelů a rodičů. Většinou se 
jednalo o řešení kázeňských problémů a potíží při zvládání učiva. Členové školního 
poradenského pracoviště se podíleli na přípravě a organizaci třídnických hodin, v každé třídě 
se některých třídnických hodin účastnili.        

Výchovný – kariérový poradce pro druhý stupeň a výchovný poradce pro první stupeň se 
věnovali problematice volby povolání, procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami včetně nadaných žáků, spolupracovali s ostatními pedagogy a rodiči žáků. 

Školní metodik prevence vykonával převážně činnosti metodické, koordinační a informační  
v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Společně se školní psycholožkou a třídními 
učiteli připravili pro žáky šestého ročníku adaptační kurz na Monínci, který žákům prvního 
stupně ZŠ Votice a z malotřídní ZŠ Olbramovice usnadnil přechod na druhý stupeň.  

Školní speciální pedagog se zaměřoval na odbornou podporu integrovaných žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně 
pedagogickou péči. 

Školní psycholožka pracovala se žáky, rodiči i pedagogy, vykonávala činnosti konzultační, 
poradenské, diagnosticko-metodické a informační. Školní psycholožka svou činnost 
zaměřovala na pravidelné konzultace se žáky, další žáci využívali pouze jednorázové 
konzultace. Se školní psycholožkou spolupracovali pravidelně pedagogové i rodiče. Nejčastěji 
řešenými byly osobní a výchovné problémy. Školní psycholožka spolupracovala s pedagogy při 
plánování třídnických hodin, některých se účastnila. Ve třídách prováděla sociometrická 
šetření zaměřená na vztahy mezi žáky a prevenci šikany. 

V pedagogicko-psychologické poradně Benešov bylo vyšetřeno 66 žáků. Podle individuálního 
vzdělávacího plánu pracovalo 20 žáků prvního stupně a 10 žáků druhého stupně. U ostatních 
byl doporučen individuální přístup. Reedukační hodiny probíhaly pro žáky prvního stupně. 

Na začátku roku absolvovaly některé děti z prvních tříd Test rizik, o průběhu a výsledcích byli 
informováni rodiče i učitelé. 

Rodiče předškoláků byli na dvou schůzkách informováni o práci školního poradenského 
pracoviště, prováděném Testu rizik a o přípravě svých dětí na první třídu. 

Při ŠPP působil Klub deskových her, který navštěvovaly děti z prvního i druhého stupně. 
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6.2 Prevence sociálně-patologických jevů  

Škola se řídila vypracovaným Minimálním preventivním programem pro školní rok 2015/2016. 
Pravidelně se scházel metodik prevence rizikového chování, školní psycholog, výchovný 
poradce a speciální pedagog, radili se o vhodných postupech při řešení výchovných problémů, 
spolupracovali s třídními učiteli na vytváření dobrého klima třídy.  

Ve všech třídách od 3. – 9. ročníku probíhaly přibližně jednou za měsíc třídnické hodiny, které 
nabízely možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy, podporu zdravých způsobů chování 
mezi žáky, rozvíjení osobností žáků, řešení aktuálních problémů třídy apod. 

Pro žáky 6. ročníku byl zorganizován adaptační kurz zaměřený na rozvoj sociálních  
a komunikačních dovedností a pro upevňování vztahů v kolektivu. Účelem bylo také pomoci 
nově příchozím žákům z Olbramovic zapojit se rychleji a lépe do nových kolektivů tříd, 
seznámit se s novými třídními učiteli a poznat své spolužáky z jiného úhlu pohledu, než jak je 
to možné ve škole.  

Den prevence kriminality proběhl ve spolupráci s policií, městskou policií, hasiči, 
zdravotnickou záchrannou službou, Besipem a nízkoprahovým zařízením YMCA, zúčastnili se 
ho žáci prvního stupně. 

Prevenci rizikového chování se věnovali třídní učitelé i při Dni mimořádných událostí. 

Rodiče měli možnost se ke klimatu školy vyjádřit v dotazníkovém šetření Společnosti pro 
kvalitu školy. Pro pedagogický sbor v závěru školního roku proběhl seminář Respektovat a být 
respektován věnovaný výchově dětí a mezilidským vztahům. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání 
ostatních pracovníků školy  

 

K samostudiu využili pedagogičtí pracovníci školy 12 dní vedlejších prázdnin. Toto vzdělávání 
bylo zaměřeno na individuální profesní potřeby pedagogů, prohloubení znalostí, prostudování 
odborné literatury, zdokonalení schopnosti využívat interaktivní pomůcky ve výuce  
a elektronické zdroje informací. 

Po celý školní rok s vybranými učiteli pracovali jako interní mentoři čtyři pedagogičtí pracovníci 
školy. 

Účast zaměstnanců školy na školeních, seminářích a konferencích je uvedena v následujících 
tabulkách. 

 

7.1 Pedagogičtí pracovníci 

 

Vícedenní školení 

Zahraniční jazykový kurz - AJ STUDYLINE s.r.o. 
L. Blahožová 
Š. Králová 
V. Zavadilová 

Zahraniční jazykový kurz - NJ STUDYLINE s.r.o. B. Němečková 

Instruktor školního lyžování 
(snowboard, lyže) 

Středisko 
vzdělávání BP 
sport 

M. Kachlíková 

Ředitel koučem 
Koučing 
akademie s.r.o. 

Z. Bukovská 

Rodinná terapie supervize A. Sudová 

 

Jednodenní školení 

Téma Organizátor Pracovník 

Respektovat a být respektován 
Mikroregion 
Voticko 

pedagogický sbor 

Vzdělávací seminář pro spolupracující 
subjekty orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí 

EKOMONITOR D. Hronová 

Systémová podpora procesů 
transformace systému péče  
o ohrožené rodiny a děti 

EKOMONITOR D. Hronová 

Školní zralost - zápisy do 1.tříd  I. Čeňková 

Konference - Moderní technologie ve 
výuce přináší užitek a radost 

AV Media Z. Bukovská 

Pracovní činnosti na 2. stupni ZŠ 
(Zajímavé materiály a výrobky) 

Visk K. Poskočilová 

Jak založit čtenářský klub Nová škola 
J. Čalounová 
I. Markvartová 
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Práce s talentovanými a nadanými 
dětmi 

NIDV A. Sudová  

XV. Středočeská mrkvová konference ČSOP Vlašim K. Vinš 

Metoda Hejného v matematice  
na 2. stupni ZŠ 

H-mat o.p.s. 
D. Hronová 
Z. Hallóová 

Pedagogická asistence jako součást 
výchovně vzdělávací práce 

SAV studio aktivit 
vzdělávání o.p.s. 

J. Smetana 

Jak mít v pořádku dokumentaci školy  
z hlediska požadavků právních 
předpisů 

Centrum přátel 
aktivního učení 
o.p.s. 

Z. Bukovská 

Zdravotník zotavovacích akcí, Člen 
první pomoci 

 B. Němečková 

Evaluace v environmentální výchově 
Klub ekologické 
výchovy 

K. Vinš 

Novela školského zákona a zákon  
o pedagogických pracovnících v praxi 
škol 

Comenius Agency Z. Bukovská 

Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy  
při aktualizaci 

NIDV M. Kratochvílová 

Co je ekologické nemůže být 
ekonomické? 

PedF UK V. Sedláčková 

Metoda Hejného pro mírně pokročilé VISK V. Sedláčková 

Tvoříme levně a kreativně - Využití 
zbytkových materiálů 

VISK L. Rýdlová 

Národní systém inspekčního 
hodnocení vzdělávací soustavy v ČR 

ČŠI Z. Bukovská 

Škola udržitelného rozvoje Středočeský kraj K. Vinš 

Konference CLIL  V. Sedláčková 

Anglický jazyk - žáci s SPU Visk K. Neužilová 

Inspiromat pro učitele fyziky MFf UK 
K. Poskočilová 
L. Žbánková 

 

7.2 Nepedagogičtí pracovníci 

Téma Pracovník 

Novinky ve zdanění mezd od 1.1.2016 
Zdeňka Hanibalová 

Roční zúčtování daně za rok 2015 

Roční účetní závěrka 2015, novinky v účetnictví 2016 Jindřiška Moudrá 

 

 

7.3 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Lucie Hájková - Speciální pedagogika – učitelství – magisterské studium (UK) 

Lenka Kosová – Učitelství pro I. stupeň (UK) 

Lucie Babická – Speciální pedagogika – vychovatelství (UJAK) 

Veronika Sedláčková – Učitelství matematiky (UK) 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1 Žákovský parlament 

Žákovský parlament se pod vedením paní Mgr. Dany Hronové a Mgr. Marcely Kratochvílové 
scházel pravidelně každý měsíc na schůzkách s vedením školy. Členy parlamentu byli zvolení 
zástupci tříd - mluvčí a zástupce mluvčího. Jejich cílem bylo zpříjemnit život ve škole nejen 
žákům, ale i pedagogům, vytvořit most pro otevřenější a efektivnější komunikaci mezi žáky, 
učiteli a vedením školy. Členové parlamentu se dále podíleli na organizaci školních akcí. Své 
spolužáky o dění v parlamentu pravidelně informovali.   

 

Složení žákovského parlamentu ve školním roce 2015/2016: 

Třída Mluvčí Zástupce mluvčího 

1. stupeň 

3.A Bělohlávková Ema Marie Vrbická Nela 

3.B Tůma Matěj Cipl Daniel 

3.C Rill Vojtěch Kachlíková Adéla 

4.A Kocurová Nikola Stuchlíková Natálie 

4.B Hájková Tereza Rataj Filip 

4.C Plačková Tereza Tábořík Michal 

5.A Stuchlík Tomáš Stuchlíková Marika 

5.B Barrera Johana Jíšová Ivana 

2. stupeň 

6.A Pavlič Vít Sedláček Matěj 

6.B Slunéčko Tomáš Kratochvílová Diana 

6.C Míková Jana Procházková Markéta 

7.A Kofroňová Monika Ferkl Patrik 

7.B Pohan Ondřej Říhová Eva 

8.A Kučerová Bára Fulín Patrik 

8.B Stuchlík Jiří Trachta Filip 

8.C Kolářová Denisa Šmídová Nikola 

9.A Žáčková Patricie Pochylá Tereza 

9.B Randa Tomáš Vrtiška Roman 
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8.2 Olympiády a soutěže ve školním roce 2015/2016 

Datum Ročník Druh soutěže Umístění 
Místo 
konání 

14. - 18. 9. 2. - 5. McDonald´s Cup 
(školní kolo) 

 
  

Votice 

6. 10. 6. - 9. Coca-cola Cup 
(kvalifikační kolo)  

2. místo Mnichovice 

11. 11.  9. Chemická soutěž 
(školní kolo) 

1. Spálenka Luboš (9.B) 
2. Kolín Ondřej (9.B) 
3. Míka Josef (9.B) 

ZŠ Votice 

27. 11. 9. A je to 1. Randa Tomáš (9.B) výroba 
hlavolamu 

2. Randa Tomáš (9.B) montáž kola 
3. Růzha Richard (9.B) teoretický 

test 
Kříž Tomáš (9.A) výroba 
špachtle       

SOU 
Sedlčany 

9. 12. 6. - 9. Sálová kopaná 1. místo Benešov 

3. 12.  9. Chemická soutěž postup do celostátního předfinále - 
Kolín Ondřej (9.B) 

Praha 
MSŠCH 

12. 12.  8. - 9. Olympiáda 
v českém jazyce 
(školní kolo) 

1. Pavličová Anna (8.B) 
2. Kolín Ondřej (9.B) 
3. Kadlecová Kristýna (9.A) 

ZŠ Votice 

18. 1.  9. Dějepisná 
olympiáda 
(okresní kolo) 

Kolín Ondřej (9.B) - 16. místo 
Spálenka Luboš (9.B) - 21.-23. místo 
 

Gymnázium 
Benešov 

2. 2.  6. - 9. Olympiáda AJ 
(školní kolo) 

Kolín Ondřej (9.B) - 1. místo 
Zimermanová Lada (7.B) - 1. místo 

ZŠ Votice 

8. 2.  8. - 9. Olympiáda 
v českém jazyce 
(okresní kolo) 

Pavličová Anna (8.B) - 4. - 5. místo 
Kolín Ondřej (9.B) - 8. - 14. místo 
 

SOŠ 
Benešov 

8. - 16. 2. 4. - 5. Vybíjená 
(školní kolo) 

 ZŠ Votice 

1. 3.  1. - 9. Recitační soutěž – 
Dětská scéna 
(školní kolo) 

1. místo v kategorii: 
Marvan Vojtěch (1.B) 
Babický Matyáš (3.A) 
Skála Rostislav (4.C) 
Hauserová Sabina (7.A) 
Spálenka Luboš (9.B) 

ZŠ Votice 

2. 3.  Olympiáda AJ 
(okresní kolo) 

Kolín Ondřej (9.B) - 1. místo 
Zimermanová Lada (7.B) - 2. místo 

SOU 
Černoleská 

9. 3. 2. - 9. Recitační soutěž 
Dětská scéna 
(oblastní kolo) 

Účast: 
Babický Matyáš (3.A) 
Skála Rostislav (4.C) 

Bystřice 
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Spálenka Luboš (9.B) 
 

17. 3. 2. - 9. Matematický 
klokan 

 ZŠ Votice 

22. 3.   Olympiáda AJ 
(krajské kolo)  

Kolín Ondřej (9.B) - 3. místo 
Booij C. Jeffrey (9.B) - 4. místo 

Gymnázium 
Kolín 

4. 4. 4. - 5. Vybíjená 
(okresní kolo) 

9. místo Benešov 

13. 4. 2. - 8. Plavecko – 
běžecký pohár 

1. místo - Eva Kučerová (3.C)  
2. místo - Nikola Korousová (4.A)  
3. místo  

Natálie Stuchlíková (4.A)   
Barbora Macháčková (8.A) 
David Korous (6.A) 

 

Benešov 

13. 4.  
a 

21. 4. 

8. - 9. 
a 

6. - 7. 

Biologická 
olympiáda 
(okresní kolo) 

Pavličová Anna (8.B) - 5. místo 
Fulín Patrik (8.A) - 7. místo 
Trýbl Jan (8. A) - 10. místo      
Pavlič Vít (6.A) - 4. místo 
Sedláček Matěj (6.A) - 14. místo 

Gymnázium 
Vlašim 

17. 4.   Výtvarná soutěž 
na téma ,,Svět 
pod vodní 
hladinou“  

Čaloun Petr (6.A) - 3. místo Podblanické 
ekocentrum 

ČSOP 
Vlašim 

25. 4.  4. - 5. McDonald´s Cup 
(oblastní kolo) 

3. místo Benešov 

29. 4. 1.- 3. McDonald´s Cup 
(okresní kolo) 

9. místo Benešov 

5. 5. 4. - 5. McDonald´s Cup 
(okresní kolo) 

7. místo Vlašim 

16. - 18. 5. 2. - 3. Vybíjená 
(školní kolo) 

 ZŠ Votice 

prosinec  6. - 9. Zeměpisná 
olympiáda 
(školní kolo)  

1. místo v kategorii: 
Sedláček Matěj (6.A) 
Zimermanová Lada (7.B) 
Fulín Štěpán (8.A) 
Míka Josef (9.B) 

ZŠ Votice 

16. 2.  6. - 9. Zeměpisná 
olympiáda 
(okresní kolo) 

Sedláček Matěj (6.A) - 7. místo 
Míka Josef (9.B) - 9. místo 
Zimermanová Lada (7.B) - 13. místo 
Fulín Štěpán (8.A) - 20. místo 

Gymnázium 
Vlašim 

14. 4. 6. - 8. Pythagoriáda 
(školní kolo)  

 ZŠ Votice 

10. - 11. 5. žáci ZŠ Pohár rozhlasu 
(okresní kolo)  

mladší žákyně - 6. místo, 
mladší žáci -  2. místo, 
starší žákyně - 5. místo 

Vlašim 
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starší žáci - 9. místo. 

13. 4. 2. - 8. Plavecko – 
běžecký pohár 
(krajské kolo) 

Kučerová Eva (3.C) - 11. místo 
Korousová Nikola (4.A) - 14. místo 
Stuchlíková Natálie (4.A) - 16. místo 
Macháčková Barbora (8.A) - 13. 
místo 
Korous David (6.A) – 8. místo 

Čelákovice 

24. 5.  žáci ZŠ Pythagoriáda 
(okresní kolo)  

Účast: 
Korous David (6.A) 
Švára Radim (6.B) 
Procházková Markéta (6.C) 

Gymnázium 
Vlašim 

27. 5.  1. - 5. Atletická 
všestrannost 

 Votice 

13. 6.  1. - 5. Atletická 
všestrannost 
(oblastní kolo) 

družstvo ZŠ Votice A - 1. místo 
 

Votice  

červen  6. - 9. Literární soutěž  
O kalamář Jana 
Herbena 

Můj život za deset let  
1. Mrázková Dominika (8.A)  
2. Maršíčková Karolína (6.C)    
3. Brabencová Michaela (8.C)   
4. Blažejovská Dorota (8.A)    
5. Hauserová Sabina (7.A)  
Zvláštní cena  

Čaloun Petr (6.A)      
Sedláček Matěj (6.A)  
Budínová Karolína (7.B)  
Pochylá Eva (7.A)  
Hauser Karel (7.A)  

Co nám dávají a berou moderní 
technologie  
1. Drábková Kateřina (7.A)    
2. Trýbl Jan (8.A)   
3. Kutišová Kateřina (8.A)   
4. Kadlecová Kristýna (9.A)  
5. Kolín Ondřej (9.A)  
Zvláštní cena  
Spálenka Luboš (9.B) 

 

28. 6.  6. - 9. O pohár  
města Votice 

Družstvo ZŠ Votice A – 1. místo, 
Družstvo ZŠ Votice B – 3. místo 
Družstvo ZŠ Votice D – 6. místo 

Votice 
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8.3 Poznávací a vzdělávací pobyty, exkurze a výlety 

Datum Třída Program akce 

VÍCEDENNÍ 

2. - 4. 9. 6. ročník Adaptační kurz Monínec 

21. – 25. 9. přihlášení žáci Poznávací pobyt – Anglie (Londýn) 

22. – 23. 10. pěvecký sbor Pěvecké soustředění Hrazany 

15. – 19. 11. vybraní žáci 
Jazykový kurz – Anglie (projekt Komunikujeme českým  
i cizím jazykem) 

25. - 28. 5. vybraní žáci Přírodovědná Expedice Boubín 

12. – 14. 6. pěvecký sbor Pěvecké soustředění Hrazany 

15. – 17. 6. 2. a 3. třídy 
Miličín - pěší cesta, výlet na Kalvárii, koupání, hry, večerní 
posezení u ohně s rodiči dětí 

20. – 24. 6. přihlášení žáci English Active Week 

JEDNODENNÍ 

16. 9. 9. A, B Olympiáda seniorů Jankov 

22. 10. 9. A, B Jaderná elektrárna Temelín, České Budějovice 

11. a 25. 11. vybraní žáci 
Exkurze do firmy KOH-I-NOOR Mladá Vožice, KM Racing,  
a SOU Sedlčany,o.p.s 

15. 12. 8. A 
Muzeum voskových figurín, Staroměstské náměstí, kino - 
Malý princ 

15. 12. 7. B Historie Prahy 

21. 12. 8. B Adventní trhy České Budějovice 

2. 3. 4. třídy Pražský hrad 

9. 3. 8. A, C Pán prstenů - FOK 

21. 3. 8. B Plzeň - Techmania, Plzeňský pivovar 

23. 3.  4. třídy Vlastivědné muzeum Votice 

5. 4. 6. třídy Dějepisná exkurze - Titanik 

15. 4. 5. třídy Klášter Votice - Třicetiletá válka, bitva u Jankova 

11. 5. 9. B Jump Park Praha 

11. 5. vybraní žáci 
Český den proti rakovině - spolupráce školy s Ligou proti 
rakovině 

12. 5. 8. A Řetězové provádění - zámek Vrchotovy Janovice 

17. 5. vybraní žáci Novosvětská 

19. 5. 8. A, 8. C Chotilsko - TEPFAKTOR 

25. 5. 5. A, B Jindřichův Hradec 

25. 5. 4. A, B, C Pohádková říše Fábula 

31. 5. 7. B České Budějovice - prohlídka města, lanový park 

1. 6. 3. třídy Přírodovědná exkurze Blaník 

7. 6. 6. třídy Liberec – IQLANDIA, Ještěd 

7. 6. 7. A Vlastivědná procházka, Mercuria laser game  

7. 6. 8. B Praha - Jumppark, Titanik 
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8. 6. 
přírodovědný 
kroužek  

Šumava 

14. 6. 1. A, B 
Kamenice nad Lipou (pohádkové podzemí - zážitkový 
program) 

15. 6.  1. C, D Kovářov -ZEMĚ RÁJ 

23. 6. 9. A Laser games Tábor 

 

8.4 Besedy, průřezová témata 

Datum Třída Program akce 

13. 10. 2. A, B Čtenářská gramotnost – pasování na čtenáře 

22. 10. 9. A, B Volba povolání - Škola a řemeslo 

říjen, listopad 9. A, B Besedy se zástupci středních škol 

20. 11. 4. a 5. třídy Vlastivěda – návštěva u starosty 

9. 12. vybraní žáci Charitativní akce – Srdíčkový den 

9. 12. vybraní žáci 
Projektová hodina na SPŠ Tábor (zájemci o technické 
obory) 

14. 1. 3. – 6. třídy Tonda Obal na cestách (program na třídění odpadů) 

21. 1. 9. A, B Energie – budoucnost lidstva 

15., 16. a 17. 2. 4. a 6. třídy Zdravá 5 – program zaměřený na zdravou výživu 

18. 2.  4. třídy Dopravní výchova Da- ba 

7. 4. 1. – 8. třídy Hudební program "Písničkový kolotoč" 

27. 4. 3. – 9. třídy Člověk v tísni - Běh pro Afriku (motivační přednáška) 

28. 4. 1. – 5. třídy Výchovný koncert ZUŠ Votice 

5. 5. 8. třídy Pietní akt kladení věnců - výročí konce II. světové války 

24. 5. 3. – 5. třídy EVVO - Zážitkový odpadový den 

25. 6. všichni žáci Den mimořádných událostí 

9. 9. 1. stupeň Den prevence kriminality 

 
8.5 Divadelní a filmová představení 

Datum Třída Program akce 

19. 10. 2., 3. a 4. S čerty nejsou žerty – divadlo Tábor 

2. a 6. 11. 1. třídy Jeníček a Mařenka – divadlo Bystřice 

18. a 22. 12. všichni žáci kino Mimoni 

11. 2. 4. – 9. třídy Přemyslovci – společnost Pernštejni 

29. 2. 3. třídy Princové jsou na draka – divadlo Tábor 

23. 3. 2. třídy Divadlo Spejbla a Hurvínka 

18. 4.  5. třídy divadlo Tábor 

Klub mladého 
diváka 

přihlášení 
žáci  
2. stupně 

Divadlo Hybernia - muzikál Přízrak Londýna 
Divadlo na Fidlovačce – Babička 
Divadlo v Dlouhé - Jak jsem se ztratil 
Divadlo Rokoko - Věštkyně, vraždy a jasnovidci 
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8.6 Kurzy 

Lyžařský kurz 

Pro nedostatečný počet přihlášených žáků se lyžařský kurz ve školním roce 2015/16 nekonal. 
Lyžařský kurz se pro přihlášené žáky 7. a 8. ročníku uskuteční ve školním roce 2016/17 
v termínu od  11. 2. do 18. 2. 2017 v Peci pod Sněžkou. 

Plavecký kurz 

Plaveckého kurzu se zúčastnili žáci druhých a třetích tříd. V podzimním období plavecký kurz 
podle stanoveného plánu absolvovali žáci 2. ročníku, v jarním termínu žáci 3. ročníku.  
 
Expedice Boubín 

Přírodovědné Expedice Boubín se od 25. 5. do 28. 5. 2016 zúčastnilo 25 žáků druhého stupně 
se zájmem o přírodní vědy.  
 
Poznávací zájezd do Anglie 

Poznávací zájezd do Anglie se pro přihlášené žáky uskutečnil od 21. do 25. září 2015. Žáci byli 
ubytovaní v rodinách a měli možnost navštívit památky Londýně, prohlédli si Oxford  
a Windsor. 

 

Jazykový kurz v Anglii 

Jazykového kurzu v Anglii se v rámci projektu Komunikujeme českým i cizím jazykem 
zúčastnilo 39 vybraných žáků druhého stupně. Kurz probíhal od 15. do 20. 11. 2015 ve škole  
v Eastbourne, ve volném čase žáci navštívili Hastings, útesy Seven sisters a Brighton. 

 

 

Prezentace školy probíhá při pravidelných vystoupeních pěveckého sboru, sbor vystoupil při 
jarním a předvánočním zpívání v kostele sv. Václava, ve votických domech s pečovatelskou 
službou a domově seniorů ve Vojkově, na Měšických slavnostech a akcích města. Domy 
s pečovatelskou službou navštívila i školní družina a obyvatelům připravily velikonoční dílnu i 
žákyně osmého ročníku v rámci pracovních činností.  

Dramatický seminář připravil divadelní představení pro děti z mateřské školy, ve škole 
divadelní představení pro budoucí prvňáčky a Vánoční slovo na votickém náměstí, jeho žáci 
pomáhali při zápisu do prvních tříd.  

Škola uspořádala sportovní soutěže pro žáky z okolních škol – atletickou všestrannost pro žáky 
prvního stupně a fotbalový turnaj O pohár města Votice pro žáky druhého stupně. 

Škola pravidelně prezentuje své aktivity a úspěchy v příspěvcích do Votických novin, na www 
stránkách, nástěnkách ve škole a dnech otevřených dveřích. Některé akce jsou prezentovány 
v regionálním rozhlase. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2015/16 proběhla ve škole pouze elektronická inspekční zjišťování, která se 
týkala  

 prevence rizikového chování 

 sociálně právní ochrany dětí 

 výuky soudobých dějin 

 počtu romských žáků a asistentů pedagoga 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

10.1 Přehled hospodaření za období I. – VI. 2016 

 

 Výnosy v Kč Náklady v Kč 
výsledek 
hospodaření 
k 30.6.2016 

Neinvestiční transfer KÚ UZ 33353 10 070 661,52 10 070  661,52 0 

Neinvestiční transfer KÚ UZ 33050 220 209,53     220 209,53 0 

    

Neinvestiční transfer KÚ UZ 33122 32 205,00 32 205,00 0 

Neinvestiční příspěvek Úřad práce 69 334,00 69 334,00 0 

Nadace  ČEZ 10 101,28 10 101,28 0 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele 2 884 544,00 2 190 889,84 693 654,16 

Z doplňkové činnosti 101 364,00 67 506,00 33 858,00 

Úplata za školní družinu a klub 122 080,00 109 758,85 12 321,15 

Zúčtování fondů 22 073,00 22 073,00 0 

Ostatní výnosy z činnosti 642 068,15 155 256,00 486 812,15 

Celkem 14 174 640,48 12 947 995,02 1 226 645,46 

 

10.2 Rozbor výsledku hospodaření za rok 2015 

Zápis o finančním vypořádání mezi Městem Votice a Základní školou Votice za rok 2015 je 
uveden v příloze č. 2. 

Rada města Votice schválila zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2015  
ve výši 153 162,07 Kč a jeho převedení do rezervního fondu organizace a do fondu odměn.                  
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Rok 2015 výnosy v Kč náklady v Kč rozdíl v Kč 

Dotace poskytnuté MŠMT ze státního 
rozpočtu 

19 173 426,00 19 173 426,00 0 

Dotace poskytnuté  z KÚ 91 400,00 91 400,00 0 

Dotace od jiných subjektů 768 497,53 768 497,53 0 
Dotace Úřad práce 115 479,00 115 479,00 0 

Příspěvek od zřizovatele - neinvestiční  4 766 551,00  4 654 964,93 111 586,07 

Doplňková činnost 131 506,00 91 999,00 39 507,00 

Úplata – školní družina a klub      189 550,00 189 550,00 0 
Dotace OPVK EU Výzva 56, 57 1 119 946,00 1 119 946,00 0 

Použití rezervního fondu 57 036,50 57 036,50 0 

Použití FKSP na pořízení majetku 27 651,40 27 651,40 0 

ostatní        22 740,00 20 671,00 2 069,00 

CELKEM 26 463 783,43 26 310 621,36 153 162,07 

 

 

10.3 Stav na fondech po přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření 

 

Fond 
Stav  
k 1. 1. 2015 

Stav  
k 31. 12. 
2015 

Příděl  
ze zlepšeného 
výsledku 
hospodaření 

Stav po přídělu 

rezervní fond 
z hospodářského 
výsledku 

61 121,81 271 979,39 100 000,00 371 979,39 

rezervní fond 
z ostatních titulů 

1 955,55 1 692,55 0 1 692,55 

investiční fond 75 217,00 121 903,10 0 121 903,10 

fond odměn 197 913,39 197 913,39 53 162,07 251 075,46 

fond kulturních  
a sociálních 
potřeb 

157 176,65 177 002,05 0 177 002,05 
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11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů  
ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních  

Rozvojový program navazuje na projekt VIP kariéra a financováni jsou z něj od června 2014 
školní psycholog a školní speciální pedagog. 

Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ 

Finanční prostředky jsou účelově určené na platy pedagogických i nepedagogických 
pracovníků. 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů        

 

Ve třídě spolu 

– MŠMT – Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování  
– výše dotace 40 000 Kč 
– zapojení žáků do uceleného programu systematické primární prevence pod vedením 

svých třídních učitelů 

Komunikujeme českým i cizím jazykem  

– MŠMT – finanční podpora z OP VK, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
– výše dotace 921 308 Kč 
– jazykový pobyt pro žáky v Anglii 
– jazykový kurz pro učitele v anglicky a německy mluvící zemi 
– čtenářské dílny a nákup knih 

Obědy pro děti 

– WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
– financování obědů podpořeným žákům 
– výše financování závisí na počtu skutečně odebraných obědů 

Rozvoj technických dovedností žáků  

– MŠMT – finanční podpora z OP VK, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
– výše dotace 212 481 Kč 
– školení pro učitele předmětu pracovní činnosti 
– nákup vybavení do školní dílny 

O pohár města Votice 

– Středočeský kraj – Středočeský fond vzdělávání, sportu, volného času a primární 
prevence 

– výše dotace 91 400,-Kč 
– podpora sportovních a zájmových aktivit dětí, oprava stávajícího sportoviště, vybavení 

školy sportovními potřebami 
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Na kole i pěšky bezpečně NA ZELENOU 

– nadace Partnerství 
– výše dotace 47 500 Kč 
– zmapování okolí školy z hlediska bezpečnosti - dopravní studie – návrhy pro zvýšení 

bezpečnosti 
– pořízení stojanů a přístřešků na kola 

 

 

13.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

13.1 Občanské sdružení při škole 

Unie rodičů při ZŠ Votice a ZŠ a MŠ Olbramovice 

předsedkyně unie rodičů – Zuzana Tůmová 

Unie rodičů při ZŠ Votice a ZŠ a MŠ Olbramovice je organizační jednotkou Unie rodičů ČR. 
Sdružení je tvořeno zástupci žáků ZŠ Votice a malotřídní školy Olbramovice. Hlavní náplní její 
činnosti je vzájemná spolupráce rodičů a školy. Členy Unie se mohou stát na základě 
dobrovolnosti rodiče, popřípadě jiní zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem o práci školy  
a zaplatili členský příspěvek odsouhlasený v daném roce.  

Výbor této organizace je vedením školy informován o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, 
záměrech a dalším rozvoji školy. Rodiče se mohou vyjadřovat k aktuálním problémům 
vzdělávání a výchovy dětí.   

Zdroj financování Unie tvoří příspěvky rodičů žáků ZŠ, dary fyzických a právnických osob, 
výnosy akcí (především ples Unie rodičů). Školní ples uspořádala Unie rodičů  12. února 2016, 
na plese proběhlo opět slavnostní stužkování žáků devátých ročníků. 

Výši příspěvku rodičů schvaluje každoročně na návrh Výboru Unie Členská schůze, příspěvek 
je vybírán za rodinu, nikoliv dle počtu dětí v rodině. Unie přispívá každoročně žákům (těm, 
kteří jsou členy minimálně dva roky) druhých a třetích ročníků na dopravu na plavecký výcvik, 
žákům sedmých ročníků hradí dopravu na lyžařský kurz a přispívá na dopravu na 
přírodovědnou Expedici Boubín. Díky prostředkům Unie se žáci mohou účastnit různých 
vědomostních i sportovních soutěží a olympiád (Unie hradí startovné, cestovné, drobné 
odměny, ...).  

Ve školním roce 2015/2016 přispěla Unie rodičů mimo výše uvedené aktivity také formou daru 
ve výši 35 000,- Kč na pořízení vybavení relaxační místnosti, ve které budou moci žáci trávit 
polední přestávku a využívat ji budou také vyučující pro čtenářské dílny a další semináře.  

Snahou a smyslem Unie rodičů je přispívat svými prostředky škole tak, aby různé akce  
a reprezentace školy byly dostupné všem žákům. 
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13.2 Spolupráce s odborovou organizací 

Spolupráce s odborovou organizací působící ve škole je na dobré úrovni, vedení školy 
informuje zaměstnance o ekonomické a finanční situaci školy, pravděpodobném vývoji 
zaměstnanosti, zamýšlených strukturálních změnách, racionalizačních nebo organizačních 
opatřeních, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, opatřeních zaměstnavatele směřujících  
k zajištění rovného zacházení a k zamezení diskriminace, nabídce volných pracovních míst na 
dobu neurčitou. Odborové orgány se účastní pracovněprávních vztahů včetně kolektivního 
vyjednávání za podmínek stanovených zákonem. Zaměstnavatel informuje odborový orgán  
o vývoji platů, a jejich jednotlivých složek. Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní 
vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Příslušný 
odborový orgán uzavírá kolektivní smlouvu i za zaměstnance, kteří nejsou odborově 
organizováni. 

 

13.3  Spolupráce s dalšími organizacemi 

Škola spolupracovala s Mateřskou školou Votice a Mateřskou školou Heřmaničky (přechod 
žáků do první třídy, práce s budoucími prvňáčky, schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků, 
schůzky pedagogů), se Základní školou Olbramovice (přechod žáků na druhý stupeň do ZŠ 
Votice, schůzky pro rodiče, schůzky pedagogů) a Základní uměleckou školou Votice 
(vystoupení žáků ZUŠ na akcích školy, výchovný koncert pro žáky ZŠ). Z okolních škol 
spolupracovala škola dále se Základní školou Votice (Smetanova ulice), Základní školou Miličín 
a Základní školou Vrchotovy Janovice.  

Při kulturních akcích škola pravidelně spolupracuje s Městským kulturním centrem a Městskou 
knihovnou především na akcích - rozsvěcení vánočního stromu, Vánoční slovo, prodejní trhy, 
výstavy, Den knihoven, pasování na čtenáře a dalších.  

Dalšími subjekty, se kterými škola spolupracuje, jsou Ochrana fauny, Kavalierglass a.s., 
Mokate, Compag, NVision, Truhlárna Tomeš, ZAPA Beton – kamenolom Votice, hasiči, rybáři, 
Sokol a mnoho dalších. 
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14. Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1:    Přehled hodnocení žáků ve školním roce 2015/16 

Příloha č. 2:  Finanční vypořádání mezi Městem Votice a Základní školou Votice za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 Ve Voticích dne 7. října 2016 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Zuzana Bukovská 

ředitelka školy 

 

 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne: 13.12.2016 
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Příloha č. 1: Přehled hodnocení žáků ve školním roce 2015/16 
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Příloha č. 2:  finanční vypořádání mezi Městem Votice a ZŠ Votice za rok 2015 

 

 


