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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, 2 třídy 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:    Mgr. Jitka Vlková 

    vedoucí učitelka v MŠ: Bohdana Fuxová, DiS 

 

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 56 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 2021. Školská rada pracuje nyní v tomto složení: 

 

Předseda:    Stanislav Müller, DiS 

Místopředseda: Jana Malcová 

    Členové:  Mgr. Marcela Mlýnková 

       Blanka Orthová 

       Petr Jirka 

       Veronika Závorová 

       

 

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. 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. V roce 2020 byla otevřena nová dvoutřídní mateřská škola 

a původní mateřská škola byla přestavěna na školní družinu.  

     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 2 zahradami. 

 

     Takto 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.  

     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. 

     V roce 2020 byla otevřena nová mateřská škola. Prostory původní mateřské školy byly po 

rekonstrukci sociálních zařízení využity pro druhé oddělení školní družiny.  

     V létě roku 2021 byla zprovozněna dlouho plánovaná cyklostezka spojující obce Broumy a 

Kublov. Od nové cyklostezky si slibujeme zvýšení bezpečnosti pro děti přicházející do školy ze 

směru od hlavní silnice a autobusových zastávek. Při využití stezky mohou děti dojít až ke 

vchodu do školního areálu po chodníku s využitím bezpečnostního prahu s přechodem pro 

chodce. V rámci výstavby cyklostezky byl na hranici pole vybudován val s řízeným odtokem 

vody, který by měl školu ochránit proti přívalovým dešťům. 

     V rámci běžných oprav byly během hlavních prázdnin provedeny drobné opravy a údržba 

v celém areálu školy. 
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     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 III“ 

a podařilo se nám získat i sponzorské dary.  

     Z nově pořízených pomůcek vybíráme: ve 4. třídě byla instalována tabule Triptych 

s interaktivním projektorem, z projektu EU jsme financovali nákup 10 tabletů včetně nabíjecí 

skříně, 4 tablety jsme pořídili z dotace národního plánu obnovy, ze stejného dotačního programu 

jsme zakoupili robotické hračky Blue-Bot pro nově zaváděnou informatiku, v PC učebně jsme 

vyměnili 5 zastaralých počítačů za repasované, zakoupili jsme softwarové programy firmy 

Didakta – ČR a její kraje, Dobrodružná angličtina, EU, Lidské tělo a Zábavná čeština v ZOO. 

Sponzorské dary jsme využili na instalaci výukových polepů na schody, nákup výukových karet 

na téma vyjmenovaná slova, příklady násobení a dělení, angličtina – kruhy 10 ks, dále na 

kartičky s písmenky, obrázky a slova pro nácvik čtení, kartotéku slov, rébusy, číselnou osu. Nově 

jsme pořídili velké tematické mapy český sport zimní a letní, vynálezy, 100 let výročí, abeceda 

Aj, slovesa AJ, slovní druhy, časování sloves. 

     Z nově pořízeného vybavení vybíráme: učebna 3. třídy byla vybavena novým nábytkem, do 

učebny matematiky jsme pořídili nové žákovské lavice a židle, zastaralý server jsme nahradili 

úložištěm Synology – Disc Station, ve sborovně školy byl vyměněn nefunkční počítač, v učebně 

výtvarné výchovy byly namontovány nové okenní žaluzie. Ve školní jídelně byla instalována 

nová elektrická sklopná pánev, zakoupen ohřívač nápojů a vysokotlaký čistič. 

 

     Fond učebnic v závislosti na přidělených finančních prostředcích pravidelně obměňujeme. 

Většina žáků zachází se zapůjčenými učebnicemi dobře, často nám vydrží po dobu jejich aktuální 

životnosti. Ve školním roce 2021 - 22 jsme začali s obnovou učebnic českého jazyka pro 2. 

stupeň, z nové řady jsme pořídili 6. a 7. ročník. Skupina dětí ze 7. třídy si zvolila jako budoucí 

druhý cizí jazyk francouzštinu, a tak budou moci využít nové učebnice. Děti ve 3. třídě se 

začínají učit angličtinu z nových pracovních učebnic. Samozřejmostí je nákup učebnic pro 1. 

ročník, které dětem zůstávají. Díky zvyšujícímu se počtu žáků postupně doplňujeme fond 

jednotlivých učebnic pro většinu tříd. 

     Školní knihovnu obohatilo  51 knih pro žáky. 24 knih bylo zakoupeno nových, 27 škola 

získala darem.  

     V uplynulém školním roce se nám podařilo získat 4 finanční sponzorské dary v celkové 

hodnotě 35000,- 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. 
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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. 

 

 

2.3 Učební plány 
 

1. stupeň 
Školní rok 2021 – 2022 

 

Předmět I. II. III. IV. V. Celkem 

Český jazyk 9 9 (+3) 8 7 7 (+1) 40 (+4) 

Anglický jazyk - - 3 (3+3) 3 3 (3+3) 9 (+6) 

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 1 1 5 (+1) 

Výtvarná výchova 1 2 1 1 2 7 

Pracovní činnosti 1 1 (1+1) 1 2 1 6 (+1) 

Tělesná výchova 2 2 3 3 2 12 

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

              

Týdenní dotace 20 22 (+5) 25 (+3) 25 26 (+5) 118 (+13) 
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2. stupeň 
Školní rok 2021 – 2022 

 

Předmět VI. VII. VIII. IX. Celkem 

Český jazyk 5 (+1) 4 5 5 19 (+1) 

Anglický jazyk 3 (3+3) 3 (3+3) 3 4(+1) 13 (+7) 

Německý jazyk - 2 (2+2) 2 2 6 (+2) 

Matematika 4 (+1) 4 5 5 18 (+1) 

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 

Výtvarná výchova 2 1 2 2 7 

Pracovní činnosti 1 (1+1) 1 (1+1) 1 1 (1+1) 4 (+3) 

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

Informatika 1 (1+1) 1 (1+1) - - 2 (+2) 

Výchova ke zdraví - - 1 1 2 

            

            

            

Týdenní dotace celkem 29 (+10) 30 (+10) 31 (+2) 32 (+4) 122 (+26) 

      

     

2 VP 

     

2 ICT 
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3. Přehled pracovníků školy 

 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2022 
 

Počet pracovníků celkem  36 

Počet učitelů ZŠ 14 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet asistentů pedagoga 4 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet asistentů pedagoga v MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2022 

 

Jméno, titul Vzdělání (aprobace) 
Praxe 

(let) 
Zařazení 

Kuška Libor, Mgr. VŠ (M - Bv)  31 Ředitel ZŠ a MŠ 

Vlková Jitka, Mgr. VŠ (M - Zt)  32 ZŘZŠ, ICT 

Malcová Jana SPgŠ (vych.) 28 TU I. tř. 

Havlíčková Zuzana, Mgr. VŠ (1. st. ZŠ) 20 TU II. tř. 

Čermáková Markéta, Mgr. VŠ (1. st. ZŠ) 18 TU III. tř. 

Hořejšová Kateřina, Mgr. VŠ (1. st. ZŠ) 23 TU IV. tř. 

Šimurdová Iva, Mgr. VŠ (1. st ZŠ) 26 TU V. tř. 

Mlýnková Marcela, Mgr. VŠ (Čj - Hv) 21 TU VI. tř. 

Stehlíková Eva, Mgr. VŠ (M - Z)  26 TU VII. tř. 

Kaufmanová Lucie, Mgr. VŠ (Bi – Ch) 8 TU VIII. tř.  

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

Linková Markéta, Mgr. VŠ (Fj – Vv) 20 Uč. 2. st. ZŠ  

Cajthamlová Vladimíra, Mgr. VŠ (Spec. pedagogika) 37 Uč. 2. st. ZŠ 

Krupičková Kateřina, Mgr. VŠ (Tv a sport) 15 Uč. 1. a 2. st. ZŠ 

Prouzová Miroslava SPgŠ (vych.) 38 Vychovatelka ŠD 

Barochová Daniela SPgŠ (vych.) 33 
Vychovatelka ŠD, 

asistent pedagoga 

Krubová Petra, Bc. 
VŠ (Spec. pedagogika - 

vychovatelství) 
12 

Asistent pedagoga, 

školní asistent 
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Burešová Jana SPgŠ (učitelství MŠ) 33 Asistent pedagoga 

Beranová Ludmila 

Gymnázium, SZŠ 

(studium pro asistenty 

pedagoga) 

4 Asistent pedagoga 

Pertlová Markéta SPgŠ (vychovatelství) 2 Asistent pedagoga 

Komentář: pedagogický sbor byl během školního roku stabilizován. V dubnu nahradila 

Mgr. Kateřina Krupičková paní učitelku Gabrielu Novotnou, která nastoupila na mateřskou 

dovolenou. 
 

Fuxová Bohdana, DiS. 
VOŠ (předškolní a 

mimoškolní pedagogika) 
24 Vedoucí učitelka MŠ 

Seidlová Milena Gymn.+ nástavba MŠ 40 Učitelka MŠ 

Rosenbaumová Božena SPgŠ (Učitelství na MŠ) 32 Učitelka MŠ 

Menclová Daniela 
ISŠ + studium pro 

asistenty pedagoga 
2 Učitelka MŠ 

Žebrová Marcela 
SOU (studium pro 

asistenty pedagoga) 
1 

Asistent pedagoga  

v MŠ 

Fuxová Šárka 
SOŠ (studium pro 

asistenty pedagoga) 
1 Školní asistent v MŠ 

 

 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2022 
 

Jméno  Vzdělání Praxe (let) Zařazení 

Hrdličková Zuzana OA 19 
Ekonomický pracovník  

Vedoucí ŠJ  

Rosenbaum Jiří SOU 22 Školník  

Perglerová Miloslava ZŠ 50 Uklízečka 

Gardlíková Vendula ZŠ 41 Uklízečka  

Jirková Danuše SOU 48 Uklízečka 

Kušková Lenka SOU 30 Hlavní kuchařka 

Kuníková Helena SOU 26 Kuchařka  

Kostečková Hana SOU 35 Pomocná pracovnice v ŠJ 

Rosenbaumová Jitka SOU 20 
Pracovnice školní výdejny 

Uklízečka 

Hrdličková Jana SOU 23 
Pracovnice školní výdejny 

Uklízečka 
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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 a Svatá. Několik dalších žáků dojíždí z obcí Nový Jáchymov a Skryje. Provoz školy je 

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

žáků. Dopravní obslužnost se však během školního roku mění a odpolední odjezdy autobusů pak 

často nenavazují na konec vyučování. 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. 

 

4.2 Počet žáků a přehled žáků podle místa trvalého bydliště (stav k 30. 6. 2022) 

 

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

I. 9 8 4 0 0 0 9 12 21 

II. 13 11 7 0 0 0 21 10 31 

III. 8 7 7 3 0 1 16 10 26 

IV. 8 5 6 0 0 1 10 10 20 

V. 14 11 1 0 1 1 10 18 28 

I. - V. 52 42 25 3 1 3 66 60 126 

VI. 11 9 4 1 0 4 11 18 29 

VII. 12 6 4 2 2 1 14 13 27 

VIII. 10 6 1 0 0 2 6 13 19 

IX. 11 5 3 1 2 4 10 16 26 

VI. - IX. 45 26 12 4 4 11 41 60 101 

ZŠ 97 68 37 7 5 14 107 120 227 

          

MŠ 38 0 0 0 0 3 22 19 41 

          
 

4.3 Počet žáků zapsaných k docházce do školní družiny (stav k 30. 6. 2022) 
 

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

19 24 17 0 0 60 
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4.4 Počet žáků školy stravujících se ve školní jídelně (stav k 30. 6. 2022) 
 

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

Počet 

žáků 
41 21 31 24 19 27 27 24 13 22 249 

 

 

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. My jsme pro zápis vybrali středu 13. dubna 2022.   

     K zápisu se se svými zákonnými zástupci dostavilo 29 dětí (18 chlapců a 11 dívek). 

V zákonné lhůtě požádali rodiče 6 žáků o odklad povinné školní docházky a všem žádostem bylo 

vyhověno, protože splňovaly zákonem stanovené podmínky. 1 žák byl převeden na jinou školu. 

V září tedy nakonec nastoupilo do 1. ročníku 22 žáků, 13 chlapců a 9 dívek, z toho 5 po odkladu 

povinné školní docházky.  

 

 

5.2 Výsledky přijímacího řízení žáků do středních škol 
 

     Všichni žáci, kteří opouštěli školu z posledního ročníku, byli bez větších problémů přijati do 

vybraných škol. 1 žák 5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium. 

 

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 

  

3 4 1 2 9 0 6 25 

 

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 1 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:  

26 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. 21 21 21 0 0 

II. 31 31 30 0 0 

III. 26 26 22 0 0 

IV. 20 20 19 1 0 

V. 28 28 19 0 0 

I. - V. 126 126 111 1 0 

VI. 29 29 23 0 0 

VII. 27 27 17 3 0 

VIII. 19 19 12 2 0 

IX. 26 26 11 2 0 

VI. - IX. 101 101 63 7 0 

I. - IX. 227 227 174 8 0 

 

 

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. 21 0 0 0 0 0 0 

II. 31 0 0 0 0 0 0 

III. 26 0 1 0 0 0 0 

IV. 20 0 1 0 0 1 0 

V. 28 0 0 0 0 0 0 

I. - V. 126 0 2 0 0 1 0 

VI. 29 2 1 0 0 0 0 

VII. 27 0 0 0 0 0 0 
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VIII. 19 2 1 0 0 0 0 

IX. 26 3 0 0 0 0 0 

VI. - IX. 101 7 2 0 0 0 0 

I. - IX. 227 7 4 0 0 1 0 

 

 

6.3 Údaje o zameškaných hodinách 
 

Třída 
Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

I. 2513 119,7 0 

II. 3632 117,2 0 

III. 3272 125,8 0 

IV. 2315 115,8 0 

V. 3498 124,9 0 

I. - V. 15230 120,9 0 

VI. 3847 132,7 0 

VII. 3437 127,3 0 

VIII. 2614 137,6 0 

IX. 4815 185,2 0 

VI. - IX. 14713 145,7 0 

I. - IX. 29943 131,9 0 

 

 

6.4 Údaje o integrovaných žácích se specifickými vzdělávacími potřebami 

   

 Na 1. stupni Na 2. stupni Celkem 

Zdravotní znevýhodnění 12 13 25 

Individuální vzdělávací plán 4 3 7 

    

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

Celkem: 0 0 0 

      

     Na základě doporučení školských poradenských zařízení byla přiznána 25 žákům ZŠ 

podpůrná opatření. Pro 8 žáků byla doporučena personální podpora v podobě asistenta pedagoga. 

Asistenti pedagoga pracovali v 2., 3., 4., 5. (2 žáci), a 7. třídě (2 žáci). Pro 4 žáky ZŠ byla 

zařazena do výuky podpůrná opatření v podobě pedagogické intervence (podpora přípravy na 

školu), dalších 7 žáků navštěvovalo předmět speciálně pedagogické péče. 7 žákům bylo na 

základě doporučení příslušného školského poradenského zařízení povoleno vyučování podle 

individuálních vzdělávacích plánů. Plány byly vytvořeny ve spolupráci výchovné poradkyně a 
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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 ohroženým školním neúspěchem 

pomáhal také školní asistent. Finanční prostředky na školního asistenta jsme získali díky projektu 

EU „Učíme se společně III“. 

      

 

6.5 Prevence sociálně patologických jevů  
 

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

úkoly prevence sociálně patologických jevů pro jednotlivé ročníky. Minimální preventivní 

program 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, kyberšikanu a dopravní výchovu. Ve spolupráci s různými 

subjekty zabývajícími se prevencí jsme pro žáky uspořádali řadu preventivních programů. 

     S využitím portálu Pro školy jsme provedli dotazníková šetření na téma Klima třídy (3. – 9. 

třída) a Klima školy (4. – 9. třída). Dotazník Klima třídy je určen pro třídní učitele a výchovné 

poradce jako nástroj diagnostiky skupin žáků formou sociometrického šetření. Dotazník je 

zaměřen na zjišťování úrovně jednotlivých složek třídního klimatu (pocit bezpečí, přátelství, 

spolupráce,…), umožňuje náhled do vzájemného hodnocení spolužáků, jejich kamarádských i 

nepřátelských vazeb a nabízí přehled o sociálních rolích jednotlivých žáků ve třídě. Dotazník 

Klima školy je určen jako užitečný nástroj pro ředitele škol. Jeho využitím získají rychlý náhled 

do celé škály oblastí působení školy (prostředí, kvalita výuky, lidé, …) očima těch, kterých se 

týká nejvíce, tedy samotných žáků. Hodnoceny jsou jednotlivé složky klimatu i škola jako celek.  

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

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

samozřejmě třídnické hodiny. 

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

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

počítačových her, na sociálních sítích, sledují programy a videa nevhodné pro děti. Následná 

únava se pak projevuje na výsledcích školní práce. Tyto problémy se ještě prohloubily během 

distanční výuky. 

     Za nejúčinnější prevenci sociálně patologických jevů považujeme účast dětí na různorodých 

volnočasových aktivitách, uměleckých, sportovních, tvořivých, apod. V tomto směru škola velmi 

dobře spolupracuje s dalšími subjekty (SZUŠ, Domeček Hořovice, sportovní oddíly, hasiči) a 

poskytuje své prostory pro využití volného času dětí. 

     V uplynulém školním roce jsme řešili závažné kázeňské problémy jednoho žáka: krádež 

mobilního telefonu a peněz, vulgární chování ke spolužákům, ubližování spolužákům, soustavné 

narušování vyučování. Na tyto problémy si stěžovalo několik rodičů dotčených dětí. K řešení 

situace jsme podali podnět na Odbor sociálně právní ochrany dětí MěÚ Beroun. Někteří žáci  

mají neustálé problémy s vulgárním vyjadřováním, nepřipraveností na vyučování a nepovoleným 

používáním mobilních technologií. Kázeňské prohřešky těchto žáků byly řešeny se zákonnými 

zástupci. V práci s těmito žáky nám také pomáhá školní asistent, kterého si můžeme dovolit díky 

projektu EU. 
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6.6 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 
 

     Do výchovně vzdělávacího procesu v 1. pololetí stále zasahovala proticovidová opatření, 

testování žáků a zaměstnanců, ochrana úst a nosu, krátkodobé karantény tříd. Přes všechna tato 

opatření mohla probíhat prezenční výuka. Ve 2. pololetí byla všechna opatření zrušena a 

prezenční výuka probíhala bez omezení.  

     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 s platnými dodatky. Abychom mohli zapracovat do ŠVP změny v rámcovém 

vzdělávacím programu, vytvořil kolektiv pedagogů pod vedením paní učitelky Stehlíkové novou 

verzi ŠVP 5, podle které se začnou od 1. 9. 2022 učit žáci 1. stupně. 

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

podle doporučení speciálních poradenských zařízení, 7 žáků podle  individuálních vzdělávacích 

plánů. 

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

došlo k jedné změně v pedagogickém sboru. Paní učitelka Gabriela Novotná odešla na mateřskou 

dovolenou a do konce školního roku ji zastoupila Mgr. Kateřina Krupičková. Všichni učitelé na 

1. stupni ZŠ, s jednou výjimkou, mají pedagogické vysokoškolské vzdělání. Učitelé 2. stupně, 

měli požadované vysokoškolské pedagogické vzdělání. Všech 6 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. To se nám do posledních změn jízdních 

řádů relativně dařilo. Dopravní obslužnost se však změnila a změny nebyly projednány 

s vedením školy, návaznost konce vyučování na odjezdy autobusů v odpoledních hodinách není. 

Škola se otvírá v 7.30. Odpolední vyučování probíhá ve 3. – 6. třídě v úterý a ve čtvrtek, 7., 8. a 

9. třída má 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. Po dohodě s třídní učitelkou mohli do odjezdu autobusů zůstávat pod dohledem ve škole 

i žáci 4. třídy. 

     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 rostoucímu počtu žáků ve třídách jsme hodiny angličtiny rozdělili do dvou 

skupin v 3., 5., 6. a 7. třídě, 7. třídu jsme rozdělili i na němčinu. 

     V rámci tělesné výchovy každoročně organizujeme plaveckou výuku. Plavecká výuka hrazená 

z prostředků školy proběhla v MŠ, 2. a 3. třídě v plaveckém bazénu v Hořovicích. Po roční 

odmlce se mohl uskutečnit lyžařský kurz, který tradičně pořádáme na horské chatě Borůvce ve 

Velké Úpě. Kurz jsme přesunuli do 8. ročníku a malý počet žáků 8. třídy jsme doplnili 5 žáky 

třídy 9. Na kurz tedy odjelo celkem 20 žáků. 

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

která jsou součástí školního řádu. Všichni žáci byli klasifikováni formou známek. Při klasifikaci 

prospěchu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami je přihlíženo k doporučení školského 

poradenského zařízení. Všichni žáci prospěli, 174 žáků s vyznamenáním, 8 s dostatečnou.      

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

Po dvouleté odmlce se mohla konat okresní kola tradičních sportovních soutěží. Naši žáci změřili 

síly se svými vrstevníky v Poháru rozhlasu, Atletické všestrannosti nejmladšího žactva, Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů, vybíjené, fotbalovém McDonalds Cupu. Vědomostní soutěže 
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se vrátily z online prostoru k prezenční formě. Přihlásili jsme děti do okresních kol Dějepisné 

olympiády, Olympiády v českém jazyce, Pythagoriády.    

     Funkci výchovného poradce vykonává již třináctým 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. Program ÚP na téma volba povolání, kde se žáci seznamují 

s možnostmi uplatnění v jednotlivých oborech, se v letošním roce konal pro žáky 8. a 9. třídy 

prezenční formou návštěvy pracovnice ÚP ve škole. 

     Třídní schůzky pro rodiče žáků se konaly v jednotlivých třídách dvakrát, v listopadu a 

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

spolupráce se zákonnými zástupci žáků při řešení problémů fungovala dobře. 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 37 školních úrazů, 3 úrazy byly 

registrované, žádný úraz nebyl těžký. Nejvíce dochází k úrazům při hodinách tělesné výchovy, 

následují přestávky. Nejčastější příčinou jsou neobratnost, nešťastná náhoda, srážka se 

spolužákem a neukázněnost.  

     V průběhu uplynulého školního roku probíhala realizace projektu „Učíme se společně III“. 

Tento projekt je realizován z finančních prostředků OP VVV – tzv. Šablony III a je 

spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: 

personální podpora, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Z nabídky šablon jsme 

se rozhodli realizovat: školní asistent v ZŠ, školní asistent v MŠ, doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem, klub pro žáky ZŠ (komunikace v cizím jazyce), projektové dny ve výuce, 

projektové dny mimo školu, využití ICT ve vzdělávání. Finanční krytí jednotlivých šablon 

umožňuje nákup pomůcek pro jejich plnění. 

     Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Beroun II.“(MAP II), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Naše 

škola je jedním ze zapojených subjektů. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v 

základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje 

udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního 

vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto 

území. Mimo jiné jsme z projektu využili řadu vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy. 

     Třináctým 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. 

     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 

časového omezení. Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých 

učitelů. 

 

http://www.proskoly.cz/


 - 17 - 

     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. Ve 

většině hodin panuje dobrá atmosféra. Přes veškerou naši snahu jsme však museli řešit případy 

vzájemných verbálních konfliktů mezi žáky. Vzniklé konflikty se nejčastěji objevují o 

přestávkách a v komunikaci na sociálních sítích. 

     Na velmi dobré úrovni je i vzájemná spolupráce učitelek naší MŠ, ale i MŠ Kublov a Svatá s 

učitelkami 1. stupně ZŠ. Velice emotivní bylo loučení deváťáků na konci školního roku. V hale 

školy se na této společenské akci sešli deváťáci, všichni zaměstnanci školy, rodiče, prarodiče a 

sourozenci. Mnozí žáci se k nám rádi vrací, 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 

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

14.9. Změny právních předpisů ve školství MěÚ Beroun 
L. Kuška 

Z. Hrdličková 

14.10. 
Projekt EDUbus – nové výukové metody 

s využitím moderních technologií 
ZŠ Broumy Pedagogický sbor 

30.11. 
Základy algoritmizace a programování – 

1. stupeň 
Online J. Vlková 

7.2. Revize RVP Online E. Stehlíková 

10.2. Novely právních předpisů ve školství 2022 Online L. Kuška 

24.3. Bakaláři – pracujeme se sestavami Online J. Vlková 

20.4. Hudební výchova s Danielou Taylor Online 
K. Hořejšová 

M. Čermáková 

11.5. Co číst s dětmi na 2. stupni Online M. Mlýnková 

18.5. Schůzka výchovných poradců PPP Hořovice M. Frýbertová 

1.6. 
Vykazování způsobilých jednotek – šablony 

OPJAK 
Online J. Vlková 

22.6. Šablony OPJAK Online L. Kuška 

 

 

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. Po uvolnění covidových 

opatření jsme opět všechny tyto aktivity mohli naplno organizovat. 
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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 pracovaly 3 vychovatelky. První oddělení je 

umístěno v podkroví nové budovy a navštěvovaly ho děti z Broum, druhé oddělení je v přízemí 

této budovy. 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 
      

     Každou středu mají děti možnost vypůjčit si knihy ze školní knihovny, kterou vede paní 

učitelka Mlýnková. Školní knihovnu pravidelně doplňujeme o nové tituly. Čtenářskou 

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

jednotlivých nakladatelství. Tuto nabídku využívá stále více žáků.  

     Pod vedením paní učitelek Šimurdové a Hořejšové pracuje pěvecký sbor. Schůzky sboru 

navštěvovalo v uplynulém školním roce 16 žáků. Vystoupení pěveckého sboru nám každoročně 

zpestřují školní slavnosti a sbor se velmi dobře prezentuje i na veřejnosti. 

     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  

   

     V uplynulém školním roce jsme se mohli vrátit k velmi dobré spolupráci se Střediskem 

volného času Domeček Hořovice, pod jehož patronací jsme společně organizovali kroužky 

keramiky, dovedných rukou, vaření a kroužek sportovní. Tuto spolupráci bychom rádi do 

budoucna udrželi a pokud možno ještě rozšířili. Možnosti rozšíření jsou však závislé na tom, zda 

se podaří sehnat vedoucí kroužků ochotné věnovat dětem svůj volný čas. 

 

Název zájmového útvaru Počet dětí Vyučující 

Keramický kroužek  15 L. Kušková 

Dovedné ruce 6 L. Kušková 

Sportovní kroužek – 1. - 4. třída  16 L Kaufmanová 

Kroužek vaření 11 L. Kušková 

 

     Již dvacátým druhým rokem poskytujeme prostory soukromé základní umělecké škole Schola 

musica Stella Maris. Na výuku hudebních oborů sólový zpěv, zobcová flétna a klávesy bylo 

zapsáno 10 našich žáků. 

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

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

školní družinu. 

     Sportovní areál školy využívají také oddíly kopané a stolního tenisu TJ Broumy. V tělocvičně 

školy probíhaly každé nedělní dopoledne hodiny parkuru pod vedením pana Zýky. Ve čtvrtek 

odpoledne má pronajatou tělocvičnu dlouhodobě úspěšný oddíl taekwonda, pondělí odpoledne je 

vyhrazeno pro dětskou jógu pod vedením paní Tomáškové. Tenisový kurt a tělocvičnu využívá 

tenisová škola pana Šilhavého. Spolupráce se všemi těmito subjekty je na velmi dobré úrovni. 
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8.4 Přehled vzdělávacích, kulturních a společenských akcí pořádaných školou 
 

Datum Název akce Určeno pro 

1.9. Slavnostní přivítání prvňáků  Učitelé, rodiče 

2.9. Třídní schůzka – 1. třída Zákonní zástupci 

4.9. 
Den otevřených dveří a sportovní odpoledne pro děti pod 

názvem „Ať to sviští na cvičišti“ 

Zaměstnanci, 

veřejnost 

16.9. Zážitkový park „Zeměráj“ – Kovářov 3. a 4. třída 

23.9. Výukový program: Recyklace hrou Všechny třídy 

29.9. Preventivní program: Nemoc jménem šikana 7. a 9. třída 

29.9. Zahájení plavecké výuky – Hořovice 2. a 3. třída 

13.10. Volba povolání - pracovník ÚP Beroun 9. třída 

14.10. Projekt EDUbus – „Haló, tady Ozobot“ 3. a 4. třída 

14.10. Projekt EDUbus – „S proudem na praktické vlně“ 8. a 9. třída 

20.10. Projektový den: Finanční gramotnost 4. a 5. třída 

21.10. Projektový den: Finanční gramotnost 8. a 9. třída 

21.10. Exkurze: Neviditelná výstava - Praha 7. třída 

21.10. Exkurze: Techmánia - Plzeň 6. třída 

9.11. Projektový den: Hvězdárna Žebrák 5. třída 

15.11. 
Divadélko pro školy: „Písničky pro draka aneb Jak se vaří 

pohádka“ 
1. stupeň 

15.11. 
Divadélko pro školy: „Divadlo nekouše aneb Živelný průvodce 

divadelními žánry“ 
2. stupeň 

16. 11. – 

2.12. 
Třídní schůzky – 1. – 9. třída Zákonní zástupci 

30.11. Projektový den: Po stopách svaté Ludmily – Tetín 5. třída 

3.12. Čertí den 1. stupeň 

20.-26.2. Lyžařský kurz 8. třída 

10.3. Exkurze: Techmánia – Plzeň 3. a 4. třída 

28.3. „Učíme se navzájem“ – žáci z 2. stupně učí děti z 1. stupně Všechny třídy 

31.3. Preventivní program: Hrou proti AIDS 8. a 9. třída 

31.3. Pasování prvňáků na čtenáře 1. třída 

4.4. Projekt VŠCHT: Hodina moderní chemie 8. a 9. třída 

5.4.  Preventivní program Policie ČR: Kyberšikana  2. stupeň 

6.4. Projektový den: Lesnictví (pan Šebek) 7. třída 

11.4. Návštěva předškoláků z MŠ Broumy v 1. třídě Předškoláci 

13.4. Zápis do 1. třídy Předškoláci 
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19.4. Projektový den Západočeské univerzity: Termovize do výuky  2. stupeň 

19.4. Třídní schůzky – 1. – 9. třída Zákonní zástupci 

21.4. Projekt: „Výuka jinak“ – Prohlídka pamětihodností Prahy 4., 5. a 6. třída 

22.4. Dopravní výchova – Autoškola Kvasnička 4. třída 

25.4. Projektový den: Naši ptáci (pan Macháček) 1. třída 

27.-29.4. Ekologický pobyt – Kladno, Čabárna 2. třída 

28.4. Sokolník Milan Straka Všechny třídy  

5.5. Nicolas Winton - Síla lidskosti – kino Broumy 2. stupeň 

9.-13.5. Ekologický pobyt – Kladno, Čabárna 1. třída 

9.5. Volba povolání - pracovník ÚP Beroun 8. třída 

18.5. Projektový den: Recyklace očima mladého vědce 6. třída 

18.5. Návštěva předškoláků z MŠ Kublov v 1. třídě Předškoláci 

19.5. Návštěva předškoláků z MŠ Svatá v 1. třídě Předškoláci 

23.5. Projektový den: Restaurování papíru 4. třída 

25.5. Vystoupení pěveckého sboru v MŠ Děti ze sboru 

27.5. Den dětí a her na zámku Nižbor 3. a 4. třída 

31.5. Dětský den (připravili učitelé společně s žáky 8. třídy) 1. stupeň + 8. tř. 

1.6. 
Projektový den: Škola v pohybu (vzorová hodina Tv pod 

vedením lektora OFS Beroun) 
1. stupeň 

3.6. Kino do škol (sférické kino v tělocvičně) 1. – 4. třída 

8.6.  Dopravní dopoledne s Policií ČR 1. stupeň 

15.6. Nocování ve škole 1. třída 

17.6. Dopravní hřiště Beroun 4. třída 

22.6. Nocování ve škole 2. třída 

29.6. Slavnostní zakončení školního roku 
Všichni žáci, 

pedagogové 

30.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy 
9. třída, rodiče, 

zaměstnanci školy 

 

 

8.5 Školní výlety 
 

Datum Třída Místo, program Doprovod 

9.6. 
1., 2.,       

3. a 4. 

Botanicus - historická vesnice umění a 

řemesel, Ostrá u Lysé nad Labem 

J. Malcová, Z. Havlíčková,                        

M. Čermáková,  

K. Hořejšová, D. Barochová,                               

L. Beranová, J. Burešová                              
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14. - 16.6. 5. 

VŠ koleje Plzeň, Plzeň - Techmánie, ZOO, 

Pivovarské muzeum, podzemí, Stezka 

Spejbla a Hurvínka 

I. Šimurdová                        

M. Čermáková                      

P. Krubová              

30.5. - 1.6. 6. a 7. 
Kemp Pecka, zámek Loučeň, hrad Pecka, 

ZOO Dvůr Králové 

M. Mlýnková                        

E. Stehlíková 

M. Pertlová 

6. - 8.6. 8. Táborová základna Čimelice, Písek 
L. Kaufmanová                    

V. Cajthamlová 

15. - 17.6. 9. 
Kemp Pecka, zámek Loučeň, hrad Pecka, 

Prachovské skály 

M. Frýbertová                       

L. Kuška 

 

     

8.6 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Datum Soutěž Místo Kategorie 
Počet 

reprezentantů 

13.10. Přírodovědný klokan ZŠ Broumy 8. a 9. tř. 41 

2.11. Pythagoriáda – školní kolo ZŠ Broumy 2. stupeň Vybraní žáci  

7.12. Pythagoriáda – okresní kolo Online 6. třída 2 

21.1. 
Dějepisná olympiáda – školní 

kolo 
ZŠ Broumy 8. a 9. třída 14 

28.1. 
Olympiáda v českém jazyce – 

školní kolo 
ZŠ Broumy 8. a 9. třída 14 

18.3. Matematický klokan ZŠ Broumy 2. – 9. třída Všichni žáci 

22.3. 
Dějepisná olympiáda – 

okresní kolo 
MČK Beroun 8. a 9. třída 2 

30.3. 
Olympiáda v českém jazyce – 

okresní kolo 

Gymnázium 

Beroun 
8. a 9. třída 2 

20.4. 
Odznak všestrannosti olymp. 

vítězů – okresní kolo 

Lokomotiva 

Beroun 
6. – 8. třída 8 

25.4. 
Mc. Donalds Cup v kopané – 

oblastní kolo 
Hořovice 

1. – 3. třída 

4. – 5. třída 
19 

26.4. Vybíjená – okresní kolo Beroun 3. – 5. třída 12 

11.5. Pohár rozhlasu – okresní kolo 
Lokomotiva  

Beroun 

St. žáci a žákyně  

8. – 9. tř. 
18 

14.6. 
Atletická všestrannost 

nejmladšího žactva 

Lokomotiva 

Beroun 
1. – 4. třída 10 

 

     Jak vyplývá z uvedeného přehledu, naši žáci se zúčastnili celé řady vědomostních, výtvarných 

i sportovních soutěží, ve kterých dosáhli velmi dobrých výsledků. Úspěšným řešitelem okresního 

kola Dějepisné olympiády se stala Katrin Vasserbauer, úspěšným řešitelem v okresním kole 

Pythagoriády je Lucie Kožíšková. Kateřina Mlýnková dosáhla 2. nejlepšího výsledku v kraji 

v testování SCIO 9. ročníků v předmětu český jazyk. Při okresním kole Poháru rozhlasu padly 2 

školní rekordy. Matěj Šimurda zaběhl 1500 m za 4:46,73 a tabulky rekordů změnila Karolína 

Bělíčková ve vrhu koulí výkonem 9,70 m. Družstva starších žáku i starších žákyň shodně 

obsadila 4. místa v okrese Beroun. Stejně tak družstvo složené z žáků 4. a 5. třídy obsadilo 4. 
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místo v okresním kole vybíjené. Velkým úspěchem je postup Elišky Srpové do republikového 

kola výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. 

 

 

8.7 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. Po roční odmlce se 22. ročníku tradičního turistického pochodu 

Broumský špacír zúčastnilo 471 osob (z toho bylo 143 dětí do 15 let). Kulturní vystoupení na 

dalších akcích byla díky covidovým opatřením zrušena.     

     Ředitelství školy pravidelně informuje veřejnost o dění ve škole prostřednictvím Broumského 

zpravodaje.  

     Kolektiv žáků 8. třídy obnovil tradici vydávání školního časopisu. Svůj časopis nazvali „Nečti 

to“ a pro čtenáře byla zpracována 4 vydání. Můžete se s nimi seznámit na webových stránkách 

školy. 

     Každoročně jsme pořádali 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. Společné zahájení školního roku se uskutečnit nemohlo, na závěr 

školního roku jsme se již společně sejít opět mohli. Prvňáky jsme slavnostně přivítali 1. září za 

přítomnosti jejich rodičů a učitelů. Založili jsme novou tradici slavnostního loučení deváťáků se 

všemi zaměstnanci školy, samozřejmě za účasti jejich blízkých, rodičů, prarodičů, sourozenců… 

 

 

9. Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
     V tomto školním roce nebyla inspekce na škole provedena. 

 

 

 

 

 

 

 Broumy 29. září 2022 

 

            ………………….……..…… 

         Mgr. Libor Kuška 

                                                                                        ředitel školy 

 

 

 

 

 

Školská rada projednala a schválila dne:  

 

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

                                                                                 Předseda Školské rady  


