
 

 
 

 

   
 

 

 

 
 

 



 - 2 - 

1.  Základní informace o škole 

 
1.1 Škola 
 

Název:    Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun 

 

Sídlo:    Školní 242, 267 42 Broumy   

 

Právní forma:  Příspěvková organizace, od 1. 7. 1994 

 

IČO:    47515911 

 

Typ školy:   Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm a MŠ 

 

Počet tříd:   9, 2 oddělení školní družiny, 1 třída MŠ 

 

Zařazení do sítě škol: 19. 2. 1996 – rozhodnutí ŠÚ Beroun, č. j.: 63/96 

Změna k 1. 1. 2003 rozhodnutím MŠMT pod č. j.: 11709/03-21 

(připojení MŠ) 

 

Vedení školy:   ředitel:      Mgr. Libor Kuška 

    zástupce ředitele:    Jitka Vlková 

    vedoucí učitelka v MŠ: Milena Seidlová 

 

Kontakt:   telefon:  ZŠ, ŠJ, ŠD:  311585107 

      MŠ:    604421941 

    e-mail:  zs.broumy@seznam.cz 

    www:  http://www.skolabroumy.cz/ 

  

 

1.2 Zřizovatel 
 

Název:    Obec Broumy,  IČO: 00233145      

 

Sídlo:    U Radnice 73, 267 42 Broumy 

 

Kontakt:   telefon: 311585111 

    e-mail:  obec@broumy.cz  

    www:  http://www.broumy.cz/     

 

 

1.3 Součásti školy a základní údaje o součástech školy 
 

    Základní škola, kapacita 300 žáků, IZO: 047515911 

    Mateřská škola, kapacita 28 dětí, IZO: 007510705 

Školní družina, kapacita 60 žáků, IZO: 113100264 

    Školní jídelna, kapacita 300 jídel, IZO: 113100272   
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1.4  Údaje o školské radě 
 

     Školská rada byla zřízena zřizovací listinou Školské rady 1. 9. 2005. Má 6 členů, z nichž 

jednu třetinu jmenuje zřizovatel, jednu třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy a 

jednu třetinu pedagogičtí pracovníci školy. Její funkční období je 3 roky. Poslední volby 

proběhly v září 2017. Školská rada pracuje v tomto složení: 

 

Předseda:    Stanislav Müller 

Místopředseda: Mgr. Jitka Balvínová 

    Členové:  PhDr. Hana Pavlíčková, DiS. 

       Milena Frýbertová 

       Jana Malcová 

       Jana Sklenářová 

       

 

1.5  Materiálně - technické podmínky školy 
 

     Měšťanská a obecná škola pro obce Broumy a Kublov byla otevřena 1. září 1946. Výuka 

probíhala ve starých školních budovách v obou obcích. „Nová školní budova“ v Broumech, č. p. 

242, byla otevřena v roce 1961. Škola ale postrádala školní jídelnu, školní družinu a tělocvičnu. 

V roce 1983 byla dokončena výstavba tělocvičny. Ve spojovacím traktu s hlavní budovou byla 

umístěna učebna výtvarné výchovy, cvičná kuchyňka, 2 kabinety a úklidová místnost. V roce 

1999 byla dokončena další etapa výstavby školy. Jejím uvedením do provozu získala škola 

moderní kuchyň s jídelnou, školní družinu v podkroví budovy, učebnu výpočetní techniky, dva 

kabinety a místnost pro žákovskou knihovnu. V druhé části podkroví byly vybudovány 2 byty. 

Současně byla kompletně rekonstruována kotelna, vytápění tuhými palivy bylo nahrazeno propan 

butanem. K úplnému dokončení výstavby školního areálu došlo v roce 2000, kdy byl otevřen 

sportovní areál školy. Souběžně byla vybudována na místě bývalého sadu rekreační plocha pro 

žáky ZŠ, která je vybavena lanovou pyramidou, prolézačkou, malovací tabulí a lavičkami a je 

žáky využívána zejména o poledních přestávkách. Celý areál byl uzavřen novým oplocením. 

V září 2001 se z nevyhovujících prostor v centru obce přestěhovala do nového moderního 

prostředí v přístavbě školy mateřská škola a od 1. ledna 2003 se stala součástí školy. MŠ má 

k dispozici také dostatečně prostornou zahradu s dobře vybaveným zázemím.  

     Velkou výhodou naší školy je tedy to, že vše, co potřebujeme pro výchovu a vzdělávání žáků, 

se nachází v jednom uzavřeném areálu. V současnosti máme 14 učeben, tělocvičnu, venkovní 

sportovní areál, školní družinu, školní jídelnu, odpočinkovou plochu pro žáky a mateřskou školu 

se zahradou. 

 

     Takhle velký školní areál potřebuje soustavnou údržbu a také postupnou modernizaci. Obec 

Broumy ve spolupráci s vedením školy realizovala v minulých letech několik náročných 

investičních akcí na opravy a modernizaci školy.  

     V roce 2012 byla realizována za plného provozu školy výměna všech oken (kromě oken v 

tělocvičně) a vchodových dveří v budovách školy, okna v učebnách byla vybavena předokenními 

žaluziemi. Současně s výměnou oken byly provedeny práce na opravách střech. Byly zatepleny a 

položeny nové krytiny na střechách spojovacích částí staré budovy s tělocvičnou a novou 

přístavbou. V tomto roce bylo také během hlavních prázdnin rekonstruováno oplocení a ve 

sportovním areálu byly přeloženy dlažby a opravena palisádová schodiště. V srpnu a v září 

proběhla rekonstrukce školních dílen. V dílnách byly vyměněny rozvody elektřiny, topení a 

vody, byla položena nová dlažba a zateplen strop. 
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     V roce 2015 se Obci Broumy podařilo získat dotaci z evropských fondů. Byl schválen projekt 

na zlepšení tepelně technických vlastností budov za více než 13 milionů korun. Realizace začala 

již v únoru 2015 za provozu školy, kdy byla zahájena rekonstrukce střechy staré budovy, která 

byla po 15 letech v havarijním stavu, do budovy silně zatékalo. Byla odstraněna původní krytina 

a zateplení škvárou. Izolace střechy byla provedena vrstvou polystyrenu a vrchní lepenkou. 

Během měsíců dubna a května byla vyměněna okna v tělocvičně a upravila se hala školy, kde 

byly staré dřevěné dveře vyměněny za okna a zachován jeden únikový východ. Bylo provedeno 

kompletní zateplení všech budov polystyrenem a nová fasáda. Dále se změnil způsob vytápění 

školy, hlavním zdrojem tepla jsou nyní tepelná čerpadla. V tělocvičně bylo rekonstruováno 

osvětlení a zateplen strop. Na školní dílny byla položena nová střecha.    

     Po zásahu povodňovou vlnou v roce 2016 bylo nutné kompletně vyměnit podlahu 

v tělocvičně a všechny podlahové krytiny v celém pavilonu. Práce na výměně podlah trvaly až do 

listopadu 2016 a probíhaly za plného provozu školy. Během oprav v tělocvičně byl zjištěn 

havarijní stav radiátorů. Radiátory se v rámci probíhajících rekonstrukcí podařilo také kompletně 

vyměnit. 

     Hlavní prázdniny v letech 2017 a 2018 byly ve znamení dlouho plánované rekonstrukce 

elektroinstalace v hlavní budově školy a pavilonu tělocvičny. Realizace projektu na výměnu 

rozvodů byla rozdělena na 2 etapy. V roce 2017 proběhla rekonstrukce prvního podlaží hlavní 

budovy a v roce 2018 přízemí hlavní budovy a pavilonu tělocvičny. Byly kompletně vyměněny 

všechny elektrické vodiče, osazeno nové osvětlení a zásuvky, dále byly zhotoveny nové 

slaboproudé rozvody zajišťující přístup k internetu, školní rozhlas a zvonění, ale také poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém. Všechny místnosti hlavní budovy byly nově vyštukovány a obě 

rekonstruované budovy kompletně vymalovány. V pavilonu tělocvičny byla současně provedena 

rekonstrukce toalet, kde máme nové rozvody vody, nové dlažby a sanitární keramiku. Nové 

rozvody vody a obklady byly realizovány i ve školní kuchyňce. Ve všech místnostech byly 

osazeny nové dveře a provedeny nátěry radiátorů a potrubí ústředního topení. Všechny třídy byly 

vybaveny novými nástěnkami. 

     V roce 2019 opět zasáhl pavilon tělocvičny a šatny školy přívalový déšť. Díky včasnému 

zásahu zaměstnanců školy, pomoci řady dobrovolníků a hasičů se podařilo ochránit před 

zatopením tělocvičnu. Přes všechnu snahu však byly škody velké. Bylo opět nutné vyměnit 

podlahové krytiny a prahy v pavilonu tělocvičny a poškozené vchodové dveře do šaten. Těsně 

před pokládkou nových PVC byly prostory šaten a chodeb k tělocvičně zaplaveny znovu. Protože 

se problémy se zatopením školy po přívalových deštích opakují, bylo rozhodnuto, že se PVC 

postupně nahradí dlažbou. Dlažba již byla položena v šatnách tělocvičny, v kabinetu uklízeček a 

vstupní chodbičce. V ostatních prostorách bylo na podlahy dodáno nové PVC. Vedení Obce 

Broumy ve spolupráci s projektanty hledá řešení, které by školu před přívalovými dešti 

ochránilo. Prozatím byl kolem pole vybudován provizorní val. 

     Ve spolupráci s Obcí Broumy byla na podzim 2019 provedena dlouho plánovaná rekonstrukce 

školního sportovního areálu. Byl kompletně vyměněn umělý trávník, atletická dráha byla 

opravena a byl proveden nástřik nového povrchu dráhy a volejbalového hřiště. Během hlavních 

prázdnin 2020 byly zavěšeny nové ochranné sítě kolem areálu. 

     Hlavním úkolem letošních prázdnin bylo přestěhování mateřské školy do nové budovy. 

Prostory původní školky budou využity pro 2. oddělení školní družiny. Nejdříve však musí dojít 

k rekonstrukci sociálních zařízení, která již započala během prázdnin. V rámci běžných oprav 

byly během hlavních prázdnin provedeny drobné opravy a údržba v celém areálu školy. 

 

     K financování nového vybavení a nových školních pomůcek jsme v loňském roce využívali 

finanční prostředky z obecního i státního rozpočtu, z projektu OP VVV „Učíme se společně II“ a 

podařilo se nám získat i sponzorské dary.  

     Z nově pořízených pomůcek vybíráme to nejdůležitější: ve 2. třídě byla instalována tabule 

Triptych s interaktivním projektorem, zakoupili jsme 30 tabletů s nabíjecími boxy (10 pro MŠ), 4 
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notebooky pro učitele, wifi routery do 3 učeben, klávesy Yamaha (sponzorský dar), CD 

přehrávač, deskové hry, nástěnnou mapu světa, sadu portrétů spisovatelů, PVC tabule pro výuku 

Čj, angličtiny a němčiny.   

     Z nově pořízeného vybavení vybíráme: do sborovny školy byla pořízena nová sestava stolů 

s židlemi pro učitele, učebna 8. třídy byly vybavena novým nábytkem, do ŠJ musela být 

zakoupena nová škrabka na brambory a nová myčka nádobí, pro údržbu areálu byla zakoupena 

motorová sekačka a křovinořez, sponzorským darem jsme získali botník do vstupní chodby 

školy. Neplánovanými výdaji byly stojany a dávkovače na dezinfekce, bezkontaktní teploměry, 

zásobníky na papírové ubrousky a role.  

 

     Fond učebnic v závislosti na přidělených finančních prostředcích pravidelně obměňujeme a 

můžeme říci, že většina učebnic je nově vydaných a že naši žáci zachází s učebnicemi dobře. Ve 

školním roce 2019 - 20 jsme pořídili sadu dějepisných atlasů pro 2. stupeň. Samozřejmostí je 

nákup učebnic pro 1. ročník, které dětem zůstávají. Díky zvyšujícímu se počtu žáků jsme museli 

dokoupit učebnice jednotlivých předmětů pro většinu tříd. 

     Školní knihovnu obohatilo  31 knih pro žáky. 15 knih bylo zakoupeno, 16 škola získala 

darem. Další knihy jsme pořídili pro čtenářský klub z peněz projektu „Učíme se společně II“. 

     V uplynulém školním roce se nám podařilo získat několik sponzorských darů od rodičů žáků 

v celkové hodnotě 25600,- Kč. Velice si však vážíme i všech dalších darů od rodičů žáků, např. 

v podobě spotřebního materiálu (papíry, psací a kreslicí potřeby, pomůcky na tělesnou 

výchovu,…). 

     Škola má uzavřenou smlouvu se společností Kublov.net na bezplatné poskytování 

internetových služeb pro naši školu. Škola na oplátku umožňuje na své budově bezplatné 

umístění vysílače. 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání 

 
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
 

Kód Obor vzdělání Poznámka Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 1. - 9. 

 

 

2.2 Vzdělávací program 
 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, č. j.  31504/2004-22) 

„Škola pro všechny“ – verze 4 

1. - 9. 
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2.3 Učební plány 
 

1. stupeň 
Školní rok 2019 – 2020 

 

Předmět I. II. III. IV. V. Celkem 

Český jazyk 9 9 8 7 7 40 

Anglický jazyk - - 3 (3+3) 3 (3+3) 3 9 

Matematika 4 5 5 5 5 24 

Prvouka 2 2 3 - - 7 

Přírodověda - - - 1 2 3 

Vlastivěda - - - 2 2 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 2 1 1 2 7 

Pracovní činnosti 1 1 1 2 1 (1+1) 6 

Tělesná výchova 2 2 3 3 2 12 

Informatika - - - - 1 (1+1) 1 

              

Týdenní dotace 20 22 25 25 26 118 

 

 

2. stupeň 
Školní rok 2019 – 2020 

 

Předmět VI. VII. VIII. IX. Celkem 

Český jazyk 5 4 5 5 19 

Anglický jazyk 3 3 3 4 13 

Německý jazyk - 2 2 2 6 

Matematika 4 4 5 5 18 

Chemie - - 2 2 4 

Fyzika 2 2 1 2 7 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 2 1 7 

Dějepis 2 2 1 2 7 

Občanská výchova 1 2 1 1 5 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 
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Výtvarná výchova 2 1 2 2 7 

Pracovní činnosti 1 1 (1+1) 1 1 4 

Tělesná výchova 3 (3+3) 3 (3+3) 2 2 10 

Informatika 1 1 (1+1) - - 2 

Výchova ke zdraví - - 1 1 2 

      

Týdenní dotace celkem 29 30 31 32 122 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2020 
 

Počet pracovníků celkem  30 

Počet učitelů ZŠ 13 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet asistentů pedagoga 4 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet asistentů pedagoga v MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2020 

 

Jméno, titul Vzdělání (aprobace) 
Praxe 

(let) 
Funkce 

Kuška Libor, Mgr. VŠ (M - Bv)  29 Ředitel ZŠ a MŠ 

Vlková Jitka VŠ (M - Zt)  30 ZŘZŠ, ICT 

Malcová Jana SPgŠ (vych.) 26 TU I. tř. 

Havlíčková Zuzana, Mgr. VŠ (1. st. ZŠ) 18 TU II. tř. 

Šimurdová Iva, Mgr. VŠ (1. st ZŠ) 24 TU III. tř. 

Čermáková Markéta, Mgr. VŠ (1. st. ZŠ) 16 TU IV. tř. 

Hořejšová Kateřina, Mgr. VŠ (1. st. ZŠ) 21 TU V. tř. 

Kaufmanová Lucie, Mgr. VŠ (Bi – Ch) 6 TU VI. tř.  

Frýbertová Milena VŠ (1. st. ZŠ) 36 TU VII. tř., VP 

Mlýnková Marcela, Mgr. VŠ (Čj - Hv) 19 TU VIII. tř. 

Stehlíková Eva, Mgr. VŠ (M - Z)  24 TU IX. tř. 

Linková Markéta, Mgr. VŠ (Fj – Vv) 18 Uč. 2. st. ZŠ  
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Cajthamlová Vladimíra, Mgr. VŠ (Spec. pedagogika) 35 Uč. 2. st. ZŠ 

Prouzová Miroslava SPgŠ (vych.) 36 Vychovatelka ŠD 

Barochová Daniela SPgŠ (vych.) 31 
Vychovatelka ŠD, 

asistent pedagoga 

Krubová Petra, Bc. 
VŠ (Spec. pedagogika - 

vychovatelství) 
10 

Asistent pedagoga, 

školní asistent 

Burešová Jana SPgŠ (učitelství MŠ) 31 Asistent pedagoga 

Beranová Ludmila 

Gymnázium, SZŠ 

(studium pro asistenty 

pedagoga) 

2 Asistent pedagoga 

Vladyka Petr 
SOŠ (studium pro 

asistenty pedagoga) 
1 Asistent pedagoga 

Komentář: pedagogický sbor byl během školního roku stabilizován, nedošlo k žádné změně. 

 

Seidlová Milena Gymn.+ nástavba MŠ 38 Vedoucí učitelka MŠ 

Hubingerová Radka 
SPgŠ (Předškolní a 

mimoškolní výchova) 
17 Učitelka MŠ  

Rosenbaumová Božena 
SPgŠ (Učitelství  

na MŠ) 
8 

Asistent pedagoga  

v MŠ 

 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2020 
 

Jméno  Vzdělání Praxe (let) Zařazení 

Hrdličková Zuzana OA 17 
Ekonomický pracovník  

Vedoucí ŠJ  

Rosenbaum Jiří SOU 20 Školník (od 1. 4. 2020) 

Perglerová Miloslava ZŠ 48 Uklízečka 

Gardlíková Vendula ZŠ 39 Uklízečka  

Jirková Danuše SOU 46 Uklízečka 

Kušková Lenka SOU 28 Hlavní kuchařka 

Kuníková Helena SOU 24 Kuchařka  

Balounová Markéta SOU 28 Pomocná pracovnice v ŠJ 

 

 

4. Údaje o žácích školy 

 
4.1 Žáci navštěvující školu 
 

    Do Základní školy a mateřské školy Broumy dojíždí, či dochází, většina žáků z obcí Broumy, 

Kublov, Svatá a Skryje. Několik dalších žáků dojíždí z obcí Nový Jáchymov a Březová. Provoz 

školy je upraven tak, aby co nejvíce vyhovoval dopravní obslužnosti a časovým možnostem 

přespolních žáků. Děti z 1. stupně mohou zůstávat pod dohledem vychovatelky školní družiny 

nebo školního asistenta v areálu školy až do odjezdu autobusů, volný čas se snažíme vyplňovat 

mimoškolními zájmovými útvary. 



 - 9 - 

4.2 Počet žáků a přehled žáků podle místa trvalého bydliště (stav k 30. 6. 2020) 

 

Třída Broumy Kublov Svatá Skryje N. Jách. Ostatní Hoši Dívky Celkem 

I. 8 7 7 3 0 2 16 11 27 

II. 8 6 6 0 0 3 12 11 23 

III. 14 11 1 0 0 1 11 16 27 

IV. 12 10 4 1 1 2 12 18 30 

V. 14 7 3 1 0 0 14 11 25 

I. - V. 56 41 21 5 1 8 65 67 132 

VI. 10 6 1 0 0 2 6 13 19 

VII. 10 5 3 1 3 2 10 14 24 

VIII. 9 3 3 1 1 0 13 4 17 

IX. 9 2 1 0 0 1 5 8 13 

VI. - IX. 38 16 8 2 4 5 34 39 73 

ZŠ 94 57 29 7 5 13 99 106 205 

          

MŠ 28 0 0 0 0 0 18 10 28 

          
 

4.3 Počet žáků zapsaných k docházce do školní družiny (stav k 30. 6. 2020) 
 

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Celkem 

23 20 16 1 0 60 

 

 

4.4 Počet žáků školy stravujících se ve školní jídelně (stav k 30. 6. 2020) 
 

Třída MŠ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Celkem 

Počet 

žáků 
28 25 23 26 29 25 17 23 15 12 223 

 

 

5. Zápis k povinné školní docházce a výsledky přijímacího řízení 

    žáků do středních škol 

 
5.1 Zápis k povinné školní docházce 
 

     Zápis dětí k povinné školní docházce se podle školského zákona koná v termínu od 1. do 30. 

dubna. Vzhledem k mimořádným opatřením vlády byl zápis organizován bez přítomnosti dětí a 
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jejich zákonných zástupců. Zákonní zástupci žáků samostatně vyplnili žádost o přijetí 

k základnímu vzdělávání a zápisní list a oba dokumenty zaslali řediteli školy prostřednictvím e-

mailu, datové schránky, české pošty nebo vhozením do školní schránky. Stejným způsobem byly 

podány i žádosti o odklad povinné školní docházky. Po podání žádosti 

bylo každému přiděleno registrační číslo, které bylo zasláno na uvedenou e-mailovou adresu. 

Rozhodnutí o přijetí jsme zveřejnili na webových stránkách školy podle přidělených 

registračních čísel. Rozhodnutí o nepřijetí byla zaslána zákonným zástupcům. Rodiče 2 žáků 

podali žádost o odklad povinné školní docházky. Oběma žádostem bylo vyhověno, protože 

splňovaly zákonem stanovené podmínky. 

    Žádost o přijetí k povinné školní docházce podali zákonní zástupci 34 dětí. 3 žádostem nebylo 

vyhověno, děti nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti. V zákonné lhůtě požádali rodiče 2 žáků o 

odklad povinné školní docházky a oběma žádostem bylo vyhověno, protože splňovaly zákonem 

stanovené podmínky. V září tedy nastoupilo do 1. ročníku 31 žáků, 21 chlapců a 10 dívek, z toho 

7 po odkladu povinné školní docházky.  

 

 

5.2 Výsledky přijímacího řízení žáků do středních škol 
 

     Přijímací zkoušky se v letošním roce díky uzavření škol nemohly uskutečnit v plánovaném 

dubnovém termínu. Náhradní termín byl stanoven na 8. června 2020, pro víceletá gymnázia na 9. 

června 2020. Jednotná přijímací zkouška se konala ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom 

termínu. Pro přípravu na zkoušky mohli žáci 9. třídy využít konzultační hodiny z matematiky a 

českého jazyka, které probíhaly 3 krát týdně od 11. 5. do 3. 6. 2020. Všichni žáci, kteří opouštěli 

školu z posledního ročníku, byli přijati do vybraných škol. 3 žáci 5. ročníku konali přijímací 

zkoušku na víceleté gymnázium, 2 byli přijati. 

 

a) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ z devátého ročníku přijato:  

 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

pedagog. 

školy 

zdravotní 

školy 
SOŠ 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště  

celkem 

  

1 1 2 0 6 1 1 12 

 

b) na soukromé školy přijato: 
 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

pedagog.   

školy 

zdravotní 

školy 
SOŠ 

ostatní 

střední školy 

střední odb. 

učiliště  

celkem 

  

0 0 0 0 0 1 0 1 

 

 

c) na víceletá gymnázia přijato: 

 

 z pátého ročníku: ze sedmého ročníku: 

gymnázia zřizovaná krajem 2 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 
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d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 
 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 

v devátém ročníku: v nižším ročníku:  

13 0 

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
6.1 Přehled o prospěchu žáků na konci školního roku 
 

Třída Počet žáků Prospělo 
Z toho 

s vyznamenáním 

Z toho s 

dostatečnou 
Neprospělo 

I. 27 27 27 0 0 

II. 23 23 23 0 0 

III. 27 27 27 0 0 

IV. 30 30 28 0 0 

V. 25 25 18 0 0 

I. - V. 132 132 123 0 0 

VI. 19 19 14 1 0 

VII. 24 24 15 0 0 

VIII. 17 17 9 1 0 

IX. 13 13 9 0 0 

VI. - IX. 73 73 47 2 0 

I. - IX. 205 205 170 2 0 

Komentář: žáci byli klasifikováni podle prospěchu dosaženého do 11. 3. s přihlédnutím 

k plnění zadaných úkolů v průběhu distančního vzdělávání. 
 

 

6.2 Přehled o chování žáků na konci školního roku 
 

Třída 
Počet 

žáků 
Pochvaly 

Napomenutí 

tř. učitele 

Třídní 

důtka 

Ředitel. 

důtka 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I. 27 0 0 0 0 0 0 

II. 23 0 0 0 0 0 0 

III. 27 0 0 0 0 0 0 

IV. 30 0 0 0 0 0 0 

V. 25 0 0 0 0 0 0 

I. - V. 132 0 0 0 0 0 0 
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VI. 19 0 0 0 0 0 0 

VII. 24 0 0 0 0 0 0 

VIII. 17 0 0 0 0 0 0 

IX. 13 0 0 0 0 0 0 

VI. - IX. 73 0 0 0 0 0 0 

I. - IX. 205 0 0 0 0 0 0 

Komentář: od 11. 3. probíhalo distanční vzdělávání, nebyla uložena žádná pochvala ani 

kázeňské opatření. 
 

 

6.3 Údaje o zameškaných hodinách 
 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

I. 1293 47,9 0 

II. 1060 46,1 0 

III. 1600 59,3 0 

IV. 1264 42,1 0 

V. 1226 49,0 0 

I. - V. 6443 48,8 0 

VI. 1062 55,9 0 

VII. 1385 57,7 0 

VIII. 1235 72,6 0 

IX. 1002 77,1 0 

VI. - IX. 4684 64,2 0 

I. - IX. 11127 54,3 0 

Komentář: zameškané hodiny jsou započítané do 11. 3. 

 

 

6.4 Údaje o integrovaných žácích se specifickými vzdělávacími potřebami 

   

 Na 1. stupni Na 2. stupni Celkem 

Zdravotní znevýhodnění 9 6 15 

Individuální vzdělávací plán 5 5 10 

    

Mimořádně nadaní žáci Na 1. stupni Na 2. stupni Celkem 

Celkem: 0 0 0 
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     Na základě doporučení školských poradenských zařízení byla přiznána 15 žákům ZŠ 

podpůrná opatření. Pro 6 žáků byla doporučena personální podpora v podobě asistenta pedagoga. 

Asistenti pedagoga pracovali v 1., 2., 3. (2 žáci), 5. a 6. třídě. Pro 3 žáky ZŠ byla zařazena do 

výuky podpůrná opatření v podobě pedagogické intervence (podpora přípravy na školu), dalších 

6 žáků navštěvovalo předmět speciálně pedagogické péče. 10 žákům bylo na základě doporučení 

příslušného školského poradenského zařízení povoleno vyučování podle individuálních 

vzdělávacích plánů. Plány byly vytvořeny ve spolupráci výchovné poradkyně a učitelů 

jednotlivých předmětů na základě doporučení školského poradenského zařízení a byly 

schváleny rodiči žáků. Na schůzkách s rodiči během roku byly hodnoceny jednotlivé body plánů 

a upřesněna spolupráce na domácí přípravě žáků. Ve škole v tomto školním roce neproběhly 

konzultace ani metodické návštěvy pracovníků PPP. Žákům se SVP pomáhal také školní asistent. 

Finanční prostředky na školního asistenta jsme získali díky projektu EU „Učíme se společně II“. 

      

      

6.5 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 
 

     Do výchovně vzdělávacího procesu výrazným způsobem zasáhlo březnové uzavření škol 

z důvodu coronavirové epidemie. Učitelé, žáci i rodiče se dostali do situace, kterou nikdo z nás 

ještě nezažil. Bylo nutné přejít na distanční výuku, se kterou zatím nikdo neměl žádné 

zkušenosti. Myslím, že učitelé, žáci i rodiče tuto situaci zvládli velmi dobře a potěšitelné je, že 

distanční výuky se aktivně účastnila naprostá většina žáků. Do složité situace se dostali žáci 9. 

třídy, kterým byl odložen termín přijímacích zkoušek na střední školy na červen, a jednotná 

zkouška se konala pouze v jednom termínu. Deváťáci mohli  využít konzultační hodiny 

z matematiky a českého jazyka, které jsme po uvolnění opatření organizovali 3 krát týdně 

v období od 11. 5. do 3. 6.  Od 25. května se mohli za zvýšených hygienických opatření vrátit do 

školy žáci 1. stupně, kteří byli rozděleni do skupin s maximálním počtem 15. Do školy rodiče 

přihlásili asi 2/3 žáků, které jsme rozdělili do 9 skupin. Organizačně náročnou situaci jsme 

zvládli s využitím asistentů pedagogů, kteří se v jednotlivých odděleních střídali s třídními 

učitelkami. Po dalším uvolnění opatření se nám do školy vrátila zhruba polovina žáků 2. stupně. 

Připravili jsme rozvrh na dopolední vyučování, žáci se učili ve všech předmětech kromě výchov. 

Myslíme, že i tento krátký pobyt ve škole pomohl přítomným žákům utřídit znalosti, které získali 

během distanční výuky. 

     Vzdělávání probíhalo ve všech ročnících školy podle školního vzdělávacího programu „Škola 

pro všechny“, vytvořeného kolektivem pedagogických pracovníků školy v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Od 2. 9. 2019 je platná nová upravená verze 

ŠVP číslo 4. 

     Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami byli integrováni ve svých třídách a vzděláváni 

podle individuálních vzdělávacích plánů a doporučení speciálních poradenských zařízení. 

     Pro kvalitu výuky a vzdělání je rozhodující personální obsazení školy. Během školního roku 

nedošlo k žádné změně v pedagogickém sboru. Všichni učitelé na 1. stupni ZŠ, s jednou 

výjimkou, mají pedagogické vysokoškolské vzdělání. Také všichni učitelé 2. stupně mají 

vysokoškolské pedagogické vzdělání. Všech 5 asistentů pedagoga má také požadované vzdělání.     

     Organizaci výuky se snažíme co nejvíce přizpůsobit dojíždějícím žákům. Začátek 

dopoledního vyučování máme stanoven na 7.50, přestávky jsou rozvrženy tak, aby konce 

vyučování co nejvíce navazovaly na odjezdy autobusů. Děti ze směru Nový Jáchymov bohužel 

ráno přijíždějí již v 7 hodin. V létě využívají sportovní nebo odpočinkový areál školy, v zimních 

měsících a při nepříznivém počasí mohou samozřejmě čekat na začátek vyučování ve škole. Pro 

ostatní žáky se škola otvírá v 7.30. Odpolední vyučování probíhalo ve 3. – 6. třídě v úterý a ve 

čtvrtek, 7., 8. a 9. třída měla odpolední výuku navíc v pondělí. Prvňáčci odpolední vyučování 

nemají, 2. třída se učí jedno odpoledne. Děti z 1. – 3. třídy mohou trávit dobu do odjezdu 

autobusů ve školní družině. 
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     Při tvorbě rozvrhu hodin dbáme na to, aby náročnější předměty jako je český jazyk, 

matematika a cizí jazyk, byly během dopoledních hodin, výchovné předměty se snažíme umístit 

na odpolední vyučování.  

     Jazyková výuka probíhá od 3. ročníku, ve všech ročnících povinně angličtina. V 7. ročníku 

začíná povinná výuka druhého cizího jazyka. Druhým cizím jazykem byla v 7. – 9. ročníku 

němčina. Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách jsme hodiny nedělili. Výjimku tvořily 3. a 4. 

třída, kde výuka angličtiny probíhala ve dvou odděleních. 

     V rámci tělesné výchovy každoročně organizujeme plaveckou výuku pro děti z MŠ a 1. – 5. 

ročníku, ve 2. a 3. ročníku je výuka hrazena z prostředků školy. Výuka plavání ve 2. a 3. ročníku 

však skončila díky březnovému uzavření škol po absolvování 4 lekcí. V uplynulém školním roce 

jsme opět nabídli žákům 7. třídy lyžařský kurz, který tradičně pořádáme na horské chatě Borůvka 

ve Velké Úpě. Kurzu se zúčastnilo 24 dětí. 

     Klasifikace žáků byla prováděna v souladu s pravidly pro hodnocení prospěchu a chování, 

která jsou součástí školního řádu. Při klasifikaci prospěchu žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami je přihlíženo k doporučení školského poradenského zařízení. Všichni žáci byli 

klasifikováni formou známek. Za druhé pololetí byli žáci klasifikováni podle prospěchu 

dosaženého k 11. 3. s přihlédnutím k plnění úkolů během distanční výuky. Všichni žáci prospěli, 

170 žáků s vyznamenáním, 2 s dostatečnou. 

     Naši žáci se pravidelně zúčastňují celé řady vědomostních, sportovních a výtvarných soutěží. 

Reprezentují naši školu v okresních kolech těchto soutěží. Okresní kola vědomostních soutěží se 

uskutečnila na počátku roku, většina sportovních soutěží však byla zrušena. 

     Opět jsme využili nabídky firmy SCIO a zúčastnili se národního testování žáků 9. ročníků. 

Žáci vyplňovali elektronické testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních 

předpokladů. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka a OSP jsme zjistili, že studijní 

potenciál v českém jazyce je využíván dobře. Výsledky žáků byly na vyšší úrovni, než jaká 

odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. V porovnání s ostatními 9. třídami, které se 

zúčastnily testování, jsme se umístili vysoce nad průměrem. V matematice je studijní potenciál 

využíván nedostatečně. V porovnání s ostatními 9. třídami jsme se umístili těsně pod průměrem 

všech testovaných tříd. 

     Škola má vypracovaný minimální preventivní program, ve kterém jsou stanoveny základní 

úkoly prevence sociálně patologických jevů pro jednotlivé ročníky, který každoročně 

vyhodnocujeme. Metodik prevence, kterým je na naší škole paní učitelka Iva Šimurdová, 

společně se všemi pracovníky školy, sleduje výskyt sociálně patologických jevů. V uplynulém 

školním roce jsme nezachytili ani ve škole, ani na veřejnosti signály o tom, že by naši žáci přišli 

do styku s užíváním drog. V oblasti prevence jsme se zaměřili na informovanost žáků o 

negativních vlivech kouření, požívání alkoholu i jiných omamných látek na lidské zdraví, dále se 

zaměřujeme na šikanu a kyberšikanu, zdravý životní styl a také dopravní výchovu. Pro žáky 6. a 

8. ročníku jsme realizovali preventivní program „Nemoc jménem šikana“, žáci 2. – 9. třídy se 

zúčastnili programu „Etiketa a školní řád“, 4. a 5. třída navštívila dopravní hřiště v Berouně.  

     K vytváření dobrého klimatu ve třídách mohou napomoci i vícedenní školní výlety a další 

společné akce jako lyžařský kurz, ekologický pobyt, nocování ve škole, soutěže, exkurze a 

samozřejmě třídnické hodiny. O většinu těchto akcí, které se konají hlavně v jarních měsících, 

však byli žáci ochuzeni. Na některých dětech je vidět absence sociálních kontaktů se spolužáky. 

     Hlavní roli v prevenci rizikového chování dětí by však měli mít rodiče. Během komunikace 

s rodiči, ale často zjišťujeme, že někteří žáci do pozdních nočních hodin tráví čas u počítače při 

hraní počítačových her, komunikací na sociálních sítích nebo sledují televizní programy 

označené jako nevhodné pro děti. Následná únava se pak projevuje na výsledcích školní práce. 

     Za nejúčinnější prevenci sociálně patologických jevů považujeme stále rozvoj a udržení 

zájmové činnosti a volnočasových aktivit dětí. V tomto směru škola velmi dobře spolupracuje 

s dalšími subjekty a poskytuje své prostory pro využití volného času dětí. Zájem velkého 

množství dětí o volnočasové aktivity se však s rostoucím věkem bohužel snižuje. Všichni 
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pedagogičtí pracovníci se zaměřují zejména na upevňování dobrých vztahů mezi spolužáky ve 

třídě i mezi jednotlivými ročníky.  

     Funkci výchovného poradce vykonává již jedenáctým školním rokem paní učitelka Milena 

Frýbertová. Výchovná poradkyně spolupracuje s jednotlivými učiteli na tvorbě individuálních 

vzdělávacích plánů, konzultuje s rodiči výchovné problémy žáků, spolupracuje s poradenskými 

zařízeními, napomáhá žákům 8. a 9. ročníku při výběru škol. V této oblasti jsme navázali dobrou 

spolupráci s Úřadem práce Beroun, který naši nejstarší žáci každoročně navštěvují a seznamují se 

s možnostmi uplatnění v jednotlivých oborech nebo si mohou udělat test studijních předpokladů. 

Pracovnice úřadu práce se každoročně účastní třídních schůzek v 9. ročníku. 

     Kladem naší výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce bylo, že jsme řešili pouze 

jeden závažný kázeňský problém (fyzické napadení spolužáka). Někteří žáci však mají neustálé 

problémy s vulgárním vyjadřováním, nepřipraveností na vyučování a nepovoleným používáním 

mobilních technologií. V práci s těmito žáky nám pomáhá školní asistent, kterého si můžeme 

dovolit díky projektu EU. Třídní schůzky pro rodiče všech žáků se konaly pouze v podzimním 

termínu. Je však možné kdykoliv si domluvit schůzku s jednotlivými pedagogy. Můžeme říci, že 

spolupráce se zákonnými zástupci žáků při řešení problémů fungovala dobře, což je základní 

předpoklad pro výchovu a vzdělání dětí. Zákonní zástupci dětí, kteří byli vyzváni k individuální 

návštěvě školy při řešení výchovně vzdělávacích problémů, se do školy dostavili. Z průběhů 

jednání byly vyhotoveny zápisy.  

     Do knihy úrazů bylo za uplynulý školní rok zapsáno 18 školních úrazů, 2 úrazy byly 

registrované. Nejvíce dochází k úrazům při hodinách tělesné výchovy, následují přestávky. 

Nejčastější příčinou jsou neobratnost, nešťastná náhoda, srážka se spolužákem a neukázněnost.   

     1. 9. 2020 jsme zahájili realizaci projektu „Učíme se společně II“. Tento projekt je realizován 

z finančních prostředků OP VVV – tzv. Šablony II a je spolufinancován Evropskou unií. Projekt 

je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, 

spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností. Z nabídky šablon jsme se rozhodli realizovat 

v základní škole: školní asistent pro žáky ohrožené školním neúspěchem, vzdělávání 

pedagogických pracovníků 24 x 8 hodin, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

kluby pro žáky ZŠ (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her), využití ICT ve 

vzdělávání. Ve školní družině jsme zvolili personální podporu školního asistenta a vzdělávání 

pedagogických pracovníků v rozsahu 2 x 8 hodin. Finanční krytí jednotlivých šablon umožňuje 

nákup pomůcek pro jejich plnění. 

 

     Jedenáctým rokem jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol", jeho cílem je mj. přispět k 

trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí,  zlepšit 

zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu 

ovoce a zeleniny. V rámci tohoto projektu mají děti z celé školy nárok na ovoce zdarma. Již 

několik let využíváme také dotovaného programu „Školní mléko“, kdy děti odebíraly zdarma 

mléčné výrobky. 

     I v tomto školním roce žáci pokračovali v soutěži Recyklohraní. Recyklohraní je školní 

recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků 

v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, 

tonerů a použitých drobných elektrozařízení. Za odebraný odpad jsme získali body, za které bylo 

možno vybrat různé odměny. Během uzavření škol v jarních měsících však byl bodový systém 

zrušen.  

     Naše škola i v loňském roce umožnila svým žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál 

www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové 

schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Žáci 

závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný Test volby povolání usnadňující rozhodování 

o další studijní a profesní dráze. Portál mohou děti využívat doma zdarma bez jakéhokoliv 

http://www.proskoly.cz/
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časového omezení. Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých 

učitelů. 

     Naším každodenním úsilím je snaha o vytváření dobré atmosféry školního prostředí. Velkým 

přínosem pro výchovně vzdělávací práci jsou nadstandardní vztahy mezi pedagogickými 

pracovníky. Většina žáků má s pedagogickými pracovníky také velmi dobrý vztah. Svědčí o tom 

např. důvěrné informace, se kterými se žáci pedagogům svěřují a hledají u nich pomoc, dobrá 

atmosféra ve většině hodin. Na velmi dobré úrovni je i vzájemná spolupráce učitelek naší MŠ, 

ale i MŠ Kublov a Svatá s učitelkami 1. stupně ZŠ. Každoročně je velice emotivní loučení 

deváťáků na konci školního roku. Žáci, kteří již opustili naši školu, se k nám rádi vracejí, aby 

zavzpomínali na léta strávená na základní škole, pochlubili se se svými úspěchy nebo se svěřili s 

problémy a často v rámci studia u nás plní povinnou praxi. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP)  
 

Datum Název akce Místo konání Jméno účastníka 

28.8. Školení BOZP a PO (Pavel Svoboda) ZŠ Broumy Všichni zaměstnanci 

17.9. Změna financování v regionálním školství MěÚ Beroun 
L. Kuška 

Z. Hrdličková 

22.10. Metodika ICT pro učitele ZŠ Černošice J. Vlková 

23.10. Setkání výchovných poradců PPP Hořovice M. Frýbertová 

5.11. Seminář MAS Mezihrady k 4. výzvě IROP Beroun L. Kuška 

6.11. Setkání speciálních pedagogů PPP Hořovice M. Čermáková 

13.11. Setkání výchovných poradců ÚP Beroun M. Frýbertová 

13.11. Setkání metodiků prevence 
ZŠ Králův 

Dvůr 
I. Šimurdová 

28.11. Akt. novely právních předpisů od 1. 1. 2020 2. ZŠ Beroun L. Kuška 

9.12. 
Zaškolení a ukázková hodina s odborníkem 

z praxe – tablety 
ZŠ Broumy Učitelé 

30.1. První pomoc ZŠ Broumy Všichni zaměstnanci 

7.2. Strategie vyšetřování šikany ZŠ Nižbor 

M. Čermáková 

Z. Havlíčková 

L. Kaufmanová 

12.3. Didaktika AJ prakticky 
Gymnázium 

Beroun 

M. Frýbertová 

I. Šimurdová 

16.4. 
Čtenářská gramotnost pro učitele – 

workshop spisovatelky Kláry Smolíkové 
On - line M. Linková 

21.4. Jak na výstupy šablon II distančně On – line J. Vlková 

22.4. Živá výuka On – line M. Čermáková 

17.6. Konzultace k ICT podpoře – Office 365 On – line 

J. Vlková 

E. Stehlíková 

M. Mlýnková 

M. Frýbertová 

I. Šimurdová 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

 
     Výchova a vzdělávání neprobíhají pouze v lavicích, ale škola také připravuje mnoho 

vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí. Nezbytnou součástí je také školní 

družina. Sami nebo ve spolupráci s jinými subjekty organizujeme mimoškolní zájmovou činnost, 

která je důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů. Děti se zde učí aktivně využít 

svůj volný čas. Jako jeden z hlavních úkolů v plánu práce školy na školní rok 2019/2020 jsme 

opět měli právě podporu činnosti mimoškolních zájmových útvarů. Samozřejmě bychom rádi 

nabídku zájmových útvarů pro nastávající školní rok udrželi, a pokud se nám podaří sehnat 

vhodné vedoucí kroužků, i rozšířili.  

 

 

8.1 Školní družina 

 

     V loňském školním roce bylo přihlášeno k docházce do školní družiny 60 dětí z 1. – 3. třídy. 

Školní družina má 2 oddělení, ve kterých s dětmi pracují 2 vychovatelky. První oddělení je 

umístěno v podkroví nové budovy a navštěvovaly ho děti z Broum, pro druhé oddělení jsme 

upravili třídu ve spojovacím traktu s tělocvičnou. Do druhého oddělení jsme zapsali dojíždějící 

děti. Provoz byl organizován tak, že po odjezdu autobusů v 16.00 hodin se obě oddělení spojují.  

 

 

8.2 Mimoškolní zájmová činnost organizovaná školou 
      

     Jeden den v týdnu má paní učitelka Mlýnková návštěvní dobu ve školní knihovně. Čtenářskou 

gramotnost dětí se snažíme rozvíjet nabídkou knih za výhodnější cenu z čtenářských klubů 

jednotlivých nakladatelství, které využívá stále více žáků.  

     V případě zájmu, mohou žáci, po domluvě s paní učitelkou Vlkovou, navštěvovat učebnu 

výpočetní techniky. 

 

 

8.3 Mimoškolní zájmová činnost organizovaná ve spolupráci s jinými subjekty  

   

     I v tomto školním roce jsme pokračovali ve velmi dobré spolupráci se Střediskem volného 

času Domeček Hořovice, pod jehož patronací jsme společně organizovali několik oddělení 

keramického kroužku, kroužků šikovných ručiček, dovedné ruce, sportovní kroužky, vaření, pod 

SVČ pracoval i pěvecký sbor a dopravní kroužek. V letošním roce však byla činnost kroužků 

předčasně ukončena. Spolupráci s SVČ bychom rádi do budoucna udrželi a pokud možno ještě 

rozšířili. 

 

Název zájmového útvaru Počet dětí Vyučující 

Keramický kroužek  14 D. Jirková 

Keramický kroužek  15 L. Kušková 

Šikovné ručičky – 2 oddělení 16 D. Jirková 

Dovedné ruce 10 L. Kušková 

Sportovní kroužek – 1. - 2. třída  13 L Kaufmanová 

Sportovní kroužek – 3. – 4. třída  14 L Kaufmanová 
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Pěvecký sbor 17 
I. Šimurdová 

K. Hořejšová 

Dopravní kroužek - 2 oddělení 16 J. Malcová 

Kroužek vaření – 2 oddělení 15 L. Kušková 

 

     Již dvacátým rokem pokračovala při škole výuka na pobočce Soukromé základní umělecké 

školy Schola musica Stella Maris v oborech sólový zpěv, zobcová flétna a klávesy. Výuku 

navštěvovalo 12 žáků naší školy. 

     Na velmi dobré úrovni je spolupráce s SDH Broumy. Schůzky mladých hasičů navštěvovalo 

15 žáků školy a pro svoji činnost mimo jiné využívali také tělocvičnu, sportovní areál, ale i 

školní družinu. 

     Sportovní areál školy využívají také oddíl taekwonda a TJ Broumy. V tělocvičně školy 

probíhaly každé nedělní odpoledne hodiny parkuru pod vedením pana Zýky. Nově zahájila svoji 

činnost tenisová škola pod vedením pana Šilhavého. Spolupráce se všemi těmito sportovními 

oddíly je také na velmi dobré úrovni, je jen škoda, že všechny tyto aktivity byly ukončeny díky 

coronavirové epidemii. 

 

 

8.3 Přehled vzdělávacích, kulturních a společenských akcí pořádaných školou 
 

Datum Název akce Určeno pro 

2.9. Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáků  ZŠ, MŠ, veřejnost 

3.9. Třídní schůzka – 1. třída Zákonní zástupci 

12.9. Exkurze – Praha 5. třída 

12.9. Ukázka Taekwonda 1. stupeň 

2.10. Zahájení plavecké výuky (10 lekcí) – Hořovice MŠ, 1., 4. a 5. tř. 

3.10. Den plný objevů a poznání na SOŠ Hořovice 8. a 9. třída 

4.10. Dopravní výchova – Autoškola Zavadilka 4. třída 

8.10. Dopravní výchova – Autoškola Zavadilka 5. třída 

12.10.  Broumský špacír – turistický pochod MŠ, ZŠ, veřejnost 

14.10. Dopravní hřiště Beroun 4. třída 

15.10. Dopravní hřiště Beroun 5. třída 

16.10. Výchovně vzdělávací program: „Etiketa a školní řád“ 2. – 9. třída 

23.10. Divadelní představení: „Sůl nad zlato“ – KD Plzeňka Beroun 1. a 2. třída 

25.10. 
Výukový program: „Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i 

překvapuje“ 
5., 8. a 9. třída 

31.10. Volba povolání žáků 9. třídy – ÚP Beroun 9. třída 

4.11. SCIO – národní testování pro 9. třídy (M, Čj, OSP) 9. třída 

8.11. 
Divadélko pro školy: „Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte 

se hastrmanů“ 
MŠ + 1. stupeň 

8.11. Divadélko pro školy: „Jak jste to myslel, pane Shakespeare 2. stupeň 
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aneb Život a dílo největšího dramatika“ 

18.11. Dokumentární film: „Neznámá revoluce“ 8. a 9. třída 

21.11. Divadelní představení: „Pohádka o Káče“ MŠ, 1. a 2. třída 

21.11. Třídní schůzky Zákonní zástupci 

22.11. Beseda na téma: „Ptáci na krmítku“ 1. a 2. třída 

30.11. Broumský advent – vystoupení dětí z MŠ a pěveckého sboru Veřejnost 

5.12. „Čertí den“ – tematické dopoledne pro 1. stupeň 1. stupeň 

12.12. Betlémský příběh s písněmi – 5. třída Veřejnost 

17.12. Výstava betlémů (práce dětí) Veřejnost 

18.12. Koncert pěveckého sboru v MŠ MŠ 

19.12. Filmové představení: „Tajný život mazlíčků“ MŠ + ZŠ 

20.12.  Vánoční posezení ve třídách 1. – 9. třída 

13.1.  Preventivní program: „Nemoc jménem šikana“ 6. a 8. třída 

2. – 8.2. Lyžařský kurz – Velká Úpa 7. třída 

6.2. Zahájení plavecké výuky (10 lekcí) – Hořovice 2. a 3. třída 

21.2. 
Broumský Masopust – průvod masek žáků 1. stupně obcí 

Broumy 

1. stupeň, 

veřejnost 

27.2. Pasování prvňáků na čtenáře 1. třída 

30.6. Slavnostní rozloučení s žáky  9. třída, rodiče 

 

 

8.4 Školní výlety 
 

     Školní výlety se z důvodu uzavření škol neuskutečnily. 

 

 

8.5 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Datum Soutěž Místo Kategorie 
Počet 

reprezentantů 

16.10. Přírodovědný klokan ZŠ Broumy 8. a 9. tř. 28 

23.10. Přespolní běh – okresní kolo ZŠ Králův Dvůr 
Mladší a starší 

žáci, 6. - 9. třída 
9 

19.11. 
Dějepisná olympiáda – školní 

kolo 
ZŠ Broumy 8. a 9. třída 20 

27.11. 
Olympiáda v českém jazyce – 

školní kolo 
ZŠ Broumy 8. a 9. třída 25 

13.1. 
Dějepisná olympiáda – 

okresní kolo 
MČK Beroun 8. a 9. třída 3 

20.1. 
Olympiáda v českém jazyce – 

okresní kolo 
1. ZŠ Hořovice 8. a 9. třída 2 
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22.1. 
Okresní kolo soutěže 

v anglickém jazyce – kat. I.A 
1. ZŠ Hořovice 7. třída 1 

27.1. 
Okresní kolo soutěže 

v anglickém jazyce – kat. II.A 
1. ZŠ Hořovice 8. a 9. třída 1 

27.1. Pythagoriáda – školní kolo ZŠ Broumy 5. – 8. třída Všichni žáci 

10.3. Vybíjená – okresní kolo Beroun – Eden 4. a 5. třída 10 

 

     Děti se během školního roku zúčastnily také několika výtvarných soutěží. 

 

     Jak vyplývá s uvedeného přehledu, naši žáci se zúčastnili celé řady soutěží na školní i okresní 

úrovni. Ve vědomostních soutěžích jsme nezískali v okresních kolech žádné medailové umístění, 

ale děti, které reprezentovaly školu, určitě nezklamaly. Díky uzavření škol však byly zrušeny 

všechny jarní sportovní soutěže, a to nás velice mrzelo, protože se jich pravidelně účastníme a 

dosahujeme dobrých výsledků. Tradičně úspěšnou se pro nás stala literární a výtvarná soutěž 

Požární ochrana očima dětí, kde jsme v okresním kole získali 9 medailových umístění. 

V krajském kolo byla práce Anny Pelcové oceněna 3. místem. 

 

 

8.6 Další prezentace školy 
 

     Pro předávání informací rodičům, veřejnosti a pro prezentaci školy, využíváme hlavně 

webové stránky školy. Obsah stránek téměř denně aktualizujeme a informujeme o všem 

důležitém dění ve škole. Veřejnost si může prohlédnout fotografie prakticky ze všech akcí 

pořádaných školou. 

     Na veřejnosti se škola prezentuje také jako jeden z hlavních pořadatelů sportovních, 

turistických a kulturních akcí. Již 21. ročníku tradičního turistického pochodu Broumský špacír 

se v roce 2019 zúčastnilo 699 osob (z toho bylo 230 dětí do 15 let). Naši žáci vystupují na 

Broumském adventu a dalších kulturních akcích pořádaných v Broumech i v okolních obcích.      

     Ředitelství školy pravidelně informuje veřejnost o dění ve škole prostřednictvím Broumského 

zpravodaje.  

     Prodejem dárkových předmětů jsme se také zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus. Utržili 

jsme částku 2134,- Kč. Získané finanční prostředky jsou určeny na vybavení dětských 

zdravotnických zařízení přístroji. 

     Každoročně pořádáme v respiriu školy slavnostní zahájení a slavnostní ukončení školního 

roku za účasti všech žáků, učitelů a mnoha hostů z řad rodičů, prarodičů, bývalých žáků školy a 

představitelů okolních obcí. Tyto akce se však uskutečnit nemohly. S žáky 9. třídy jsme se 

slavnostně rozloučili 30. 6. pouze za přítomnosti rodičů a zaměstnanců školy. 

 

 

9. Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
     V termínu 20. – 23. 1. 2020 proběhla na škole inspekční činnost. 

     Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, o 

činnosti škol zapsaných do školského rejstříku podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona 561/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

podle příslušných školních vzdělávacích programů, naplňování školního vzdělávacího programu 

a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Kontrola dodržování 

vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících právních předpisů, které se vztahují 

k poskytování vzdělávání a školských služeb. Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti 
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školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který 

školské zařízení zajišťuje služby.  

     Závěry inspekční zprávy shrnují vývoj školy, silné a slabé stránky školy a doporučení pro 

zlepšení. Kompletní inspekční zpráva je veřejně dostupná. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Broumy 29. září 2020 

 

            ………………….……..…… 

         Mgr. Libor Kuška 

                                                                                        ředitel školy 

 

 

 

Školská rada projednala a schválila dne:  

 

                                                                           ..….……..……………………  

                                                                                 Předseda Školské rady  


