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Základní údaje o škole 
 

Škola disponuje dvěma budovami. Hlavní budova se nachází v centru městské 

části Hořovic, v Jiráskově ulici. Zde je ředitelství, třídy 4. a 5. ročníku, 2. stupeň 

a třídy Gymnázia V. Hraběte. Druhá budova se nachází na Víseckém náměstí 

v klidné okrajové části města. Obě budovy stojí v blízkosti autobusových 

zastávek, což je výhodné pro cca jednu třetinu žáků dojíždějících z okolních 

obcí. 
 

Škola je plně organizovaná, v současné době máme 9 ročníků v 17 třídách. Při 

škole pracují čtyři oddělení družiny pro 120 dětí. Na konci školního roku chodilo 

do školy 425 žáků. 
 

Materiální a technické podmínky na škole jsou velmi dobré. V hlavní budově je 

zřízeno pět odborných učeben a to ve skladbě: 2 x jazyková laboratoř 

ROBOTEL, 2 x počítačová učebna, kvalitně vybavená přírodovědná laboratoř. 

Také ostatní učebny jsou dostatečně vybaveny audiovizuální technikou – 

interaktivní tabule, vizualizér, diaprojektory aj. Učebny mohou žáci využívat  

i ve svém volném čase. 
 

Všechny učebny prvního stupně jsou vybaveny interaktivní tabulí a kvalitním 

projektorem a také jsou vybaveny novým školním nábytkem. U budovy na 

Víseckém náměstí je sportovní hřiště s umělým povrchem. Pro další sportovní 

vyžití žáků školy, využíváme tělocvičny, bazén a hřiště, které jsou společné  

s 1. ZŠ. V bazénu se učí jedna čtvrtina hodin tělesné výchovy. Za ideálních 

podmínek absolvuje každý žák /bez zdravotního omezení/ 20 hodin plaveckého 

výcviku. V budově v Jiráskově ulici se nachází horolezecká stěna, malá 

tělocvična a solidně vybavená posilovna. Tato zařízení jsou využívána žáky 

převážně v odpoledních hodinách /zájmové kroužky/, tělocvična je k dispozici  

i veřejnosti. 



Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je umístěna v Komenského ulici. 

Postupně se daří opravovat a modernizovat jednotlivé učebny školy a tím 

vytvářet pro žáky prostředí odpovídající jejich potřebám. 
 

Školní družina pracuje ve velmi pěkném, klidném prostředí v budově na 

Víseckém náměstí. Velmi úzce spolupracuje se SRPŠ, které organizuje 

volnočasové aktivity pro žáky školy.  Má k dispozici tři dobře zařízené učebny. 

V jedné učebně mají žáci k dispozici interaktivní tabuli a tři počítače. Kromě 

učeben využívá družina jedenkrát týdně školní bazén na 1. ZŠ, k vycházkám 

lesopark Dražovka a ke sportování nové školní hřiště s umělým povrchem, které 

je součástí areálu budovy na Vísce. 
 

 

Vzdělávací program „Chceme vědět, znát a umět“ 
 

Ve školním roce 2021/2022 jsme pokračovali ve výuce podle verze ŠVP platné 

od 1. 9. 2016 - školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠVP 

ZV „Chceme vědět, znát a umět.“ Shodně se ŠVP jsme vyučovali všechny 

ročníky na 1. a 2. stupni. Cílem programu je poskytovat žákům kvalitní 

všeobecné vzdělání a rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen 

samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako společensky 

potřebný občan a dokázal si najít uplatnění v životě. Důraz je tedy kladen hlavně 

na aplikaci získaných dovedností a vědomostí do praxe. To vše v souladu 

s osobně uznávanými životními a mravními hodnotami. Zvýšená pozornost je 

věnována integraci žáků se SVP a žákům nadaným. 
 

Obsah ŠVP vychází ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2005 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stěžejní je § 16 (16a, 16b) 

školského zákona, jehož účinnost je od 1. 9. 2016 a RVP ZV platný od 1. 9. 

2017. V dodatku ŠVP je pak stanovena realizace 40 h základního výcviku 

plavání na 1. stupni a úpravy očekávaných výstupů pro žáky s SVP – využívá se 

podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 

Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i 

výběr učiva. Dále pak je součástí dodatku ŠVP obsah předmětů speciálně 

pedagogické péče. 

 

 

Výuka cizí jazyky 

 

Ve školním roce 2021/2022 se jako 1. cizí jazyk vyučoval anglický jazyk. 

Rozšířili jsme nabídku 2. cizího jazyka – v 8. a 9. ročníku vyučujeme německý, 

ruský a nově španělský jazyk. Při výuce cizích jazyků pracujeme s interaktivními 

učebnicemi nakladatelství Pearson Longman pro anglický jazyk a nakladatelství 

Klett pro německý, ruský a španělský jazyk . Učebnice poskytují výbornou 

online podporu a umožňují žákům přístup k doplňkovým materiálům  
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a procvičování. Při výuce využíváme jazykovou laboratoř Robotel SmartClass+, 

a to její nejmodernější verzi. Laboratoř umožňuje žákům připojit se i z domova.  

Podporujeme čtení v cizím jazyce - doplňujeme a aktualizujeme naši 

cizojazyčnou knihovnu, která obsahuje několik desítek titulů v anglickém, 

německém, ruském a španělském jazyce v několika jazykových úrovních. 

 

V souvislosti s příchodem ukrajinských žáků vyučujeme i český jazyk jako cizí 

jazyk na 1. i 2. stupni.  

 

Žáci 1. – 3. třídy si mohli své znalosti procvičit v kroužku Hravá angličtina. 

  

Pro zkvalitnění výuky cizích jazyků pracuje metodické sdružení cizích jazyků. 

Vyučující si předávají zkušenosti díky vzájemným hospitacím. Využíváme  

i bohatou nabídku školení a webinářů, které pořádají vydavatelství jazykových 

učebnic.  Do výuky aktivně zařazujeme digitální technologie.  

 

Distanční výuka probíhala v prostředí Google Classroom, kromě toho žáci pro 

studium a procvičování využívali i další jazykové portály (například Duolingo) 

a webové stránky s interaktivními pracovními listy. 

 

Při výuce jsme používali i naši novou jazykovou laboratoř Robotel SmartClass+. 

Používáme její aktualizovanou nejmodernější verzi, která umožňuje žákům  

i připojení a práci z domova. 

 

Učitelé cizích jazyků nezanedbávali ani vzdělávání v oblasti jazykové výuky. 

V tomto školním roce jsme absolvovali online školení pro práci s jazykovou 

laboratoří SmartClass+ a webináře organizované nakladatelstvím Klett pro 

pokročilou práci s portálem mCourser a digitálními jazykovými učebnicemi. 

Zúčastnili jsme se i webinářů pro pokročilou práci v Google Classroom 

(organizace meetů, používání Jamboard atd.) 

  

Krizová situace a distanční výuka přinesly i mnoho pozitivního – žáci i učitelé 

se naučili pracovat v digitálním prostředí, používat spoustu interaktivních 

materiálů, i když bezprostřední komunikaci nelze samozřejmě nahradit. 

 

 

Distanční výuka 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme na rozdíl od předcházejícího roku sjednotili 

platformu pro distanční vzdělávání na celé škole. Učitelé a žáci prvního i 

druhého stupně tedy používali učebnu Google Classroom. Již od září byli žáci 

připravováni na možnost, že se budeme muset vzdělávat distančně. Do hodin 

informatiky bylo zařazeno seznámení s prací v tomto (pro mnohé z nich) novém 

prostředí a poučení získali i od třídních učitelů. 

 

Vedení školy se s pedagogy domluvilo na podobě distančního rozvrhu a jeho 

prioritách v souladu s doporučeními Ministerstva školství, mládeže  



a tělovýchovy. Rozvrh v obdobích distanční výuky vycházel z jeho prezenční 

podoby, ale aby žáci nebyli přetěžováni a nuceni trávit příliš mnoho času  

u počítače, byl stanoven maximální počet meetů pro jednu třídu na jeden den. 

Nejvíce meetových hodin bylo vyhrazeno českému jazyku, cizím jazykům 

a matematice. Ostatní předměty měly jednu hodinu meetovou a další nahrazené 

zadáním samostatné práce, výchovy byly vyučovány pouze pomocí 

dobrovolných úkolů.  

 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a ostatním žákům, kteří měli 

problémy s používáním Google Classroom, s odevzdáváním úkolů, s docházkou 

do hodin či s učivem, byli k dispozici na soukromých meetech a konzultacích 

asistentky, speciální pedagožka i učitelé. Komunikace s rodiči probíhala 

telefonicky, pomocí mailu či skupin v aplikaci Whatsapp. Aktuality týkající se 

všech žáků, provozu školy a organizace výuky byly vždy k dispozici také na 

stránkách školy a v informacích na Google Classroom. V obdobích rotační či 

prezenční výuky byli nadále formou kombinace distanční výuky a soukromých 

konzultací vzděláváni žáci, jejichž rodiče měli výhrady k povinným 

hygienickým opatřením ve školách.  

 
 

Poradenské služby školy 

 

Poradenství na základní škole je nabízeno žákům, rodičům a pedagogům na 1.  

i 2. stupni školy. V rámci komplexních služeb školy spolu spolupracují 

výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog.  

 

Školní speciální pedagog na škole působí jako personální podpora pátým rokem 

z šablon operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Činnost speciálního 

pedagoga se zaměřuje na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – vede 

individuální a skupinové hodiny předmětu speciálně pedagogické péče, 

pedagogické intervence. Konzultuje s rodiči, žáky a pedagogy o možnostech 

vzdělávání a podpůrných opatřeních.  Společně s rodiči a učiteli se snaží vždy 

najít způsob, který žákům pomůže vytvářet vyšší hodnoty a kvality ve 

vzdělávání.  

 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole 

 

2. základní škola v Hořovicích vzdělává žáky i se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Speciální potřeby mají žáci různého charakteru – specifické poruchy 

učení, poruchy pozornosti a koncentrace, zdravotní znevýhodnění, vady řeči či 

poruchy autistického spektra. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají 

ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními vydaná doporučení, která 

jim stanovují vhodně nastavená podpůrná opatření. Některým žákům je stanoven 

i individuální vzdělávací plán, který jim pomáhá vzdělávat se podle svých 

možností. Žáci, u kterých se vyskytnou vzdělávací obtíže, mají nejprve 



vypracovaný plán pedagogické podpory. Plán pedagogické podpory je jedním ze 

základních podpůrných opatření pro zmírnění až zlepšení dané situace. 

  

V letošním školním roce na škole za podpory KÚ působilo 8 asistentů pedagoga. 

S učiteli na 1. stupni pracují 3 a na 2. stupni 5 asistentů pedagoga. Společně 

spolupracují v tandemu učitel – asistent pedagoga a snaží se žáky naučit, co 

nejvíce potřebných dovedností ke vzdělávání, směřují k samostatnosti a motivují 

k dalším činnostem v oblastech, které je baví a jsou v nich úspěšní.   

 

 

Péče o talentované žáky 
 

Žákům talentovaným a mimořádně nadaným je věnována individuální péče pro 

další růst jejich nadání. Žáci se zúčastňují mnoha soutěží vyhlášených MŠMT, 

školami, zájmovými centry a sdruženími. Charakter soutěží je sportovního rázu, 

vědomostního, převážně olympiády a soutěže ve všech předmětech. Dosahují 

velmi dobrých výsledků ve školních, oblastních i krajských kolech jednotlivých 

soutěží.  

 
 

Činnost školní družiny ve školním roce 2021/2022 

 

Školní družina 2. ZŠ Hořovice má své zázemí v rodinném prostředí v budově na 

Vísce. Ke své práci využívá 2 třídy s velkou hernou a dostatkem prostoru pro 

různé sportovní a tělovýchovné hry.  

 

Školní družina má 4 oddělení, která pracují pod vedením vychovatelek:  

Š. Štochlové, T. Hruškové, G. Grebeníčkové a K. Kapičkové. Všechny 

vychovatelky mají pedagogické vzdělání v oboru vychovatelství. Tento školní 

rok bylo přijato 120 dětí.  

 

Hlavním posláním ŠD bylo nenásilnou formou nabídnout dětem zájmové 

činnosti (pracovně-technickou, hudební, výtvarnou, přírodovědnou činnost atd.), 

odpočinek a regeneraci sil po skončení školního vyučování.            

 

Během školního roku jsme přečetli mnoho dětských knih, u dětí byla rozvíjena 

čtenářská gramotnost. Společně s p. vychovatelkou děti rozebíraly text a 

odpovídaly na otázky.             

Každý den jsme navštěvovali lesopark Dražovku, pobývali v přírodě, sportovali, 

hráli různé hry v lese i na hřišti. Jednou týdně jsme chodili plavat do školního 

bazénu. 

 

Ve družině proběhlo také mnoho mimořádných akcí:  

 

 Soutěž - Co se děje na podzim  

 Vánoční tradice a zvyky – zdobení stromečku  



 Výroba adventního věnce z přírodnin  

 Zpěv vánočních koled a písní 

 Maškarní karneval – soutěž o nejlepší masku  

 Čarodějné odpoledne – plnění netradičních úkolů  

 Organizace zápisu do 1. třídy – pohádkové bytosti  

 Velikonoční tradice a zvyky  

 Kouzelnické představení – vystoupení kouzelníka 

 Poznávací hra v lese 

 Den dětí – pohádkové bytosti a plnění sportovních úkolů  

 Vyhodnocení celoroční soutěže  

 
 

Personální zabezpečení činnosti školy: 
¨ 
 
 

Jiří Vavřička, Mgr. 

ředitel 

Tv, Vo 

Ivana Hocková, Mgr. 

zást. ředitele 

Aj 

výchovný poradce 

Ivana Kasekrová, Mgr. 

třídní učitelka I. A 

učitelka 1. st 

Karolína Chaloupecká 

třídní učitelka I. B 

učitelka 1. st 

Gabriela Mlejnková, Mgr. 

třídní učitelka II. A 

učitelka 1. st 

Eva Pavlisová, Mgr. 

třídní učitelka II. B 

učitelka 1. st. 

Kateřina Schenbergerová, 

třídní učitelka III. A 

učitelka 1. st. 

Jaroslava Bajtošová Mgr. 

třídní učitelka IV. B 

učitelka 1. st. 

Alena Kodetová 

třídní učitelka V. A 

učitelka 1. st. 

Jana Fialová 

třídní učitelka IV. B 

učitelka 1. st 

Linda Langerová Mgr. 

třídní učitel VI. A 

M, Hv 

Lenka Eklová, Mgr. třídní 

učitelka VI. B      

Čj, Nj, D 

Michaela Šlosarová, Mgr. 

třídní učitel VII. A 

M, Ov 

metodik prevence 

 

Veronika Slavíková Mgr. 

třídní učitelka VII. B 

Čj, Hv, D 

Michal Boubín Mgr. 

třídní učitel VI. C 

IT., 1. st. 

Mirka Nováková 

třídní učitelka VIII. A 

M, Př 

Ivana Rosolová, 

třídní učitelka VIII. B. 

CH, TV 

Romana Beldová, Mgr. 

třídní učitelka VIII. A 

Čj, Z, Aj 

 



Kateřina Hrabáková 

třídní učitelka IX. B 

M., Fy, Př 

Romana Beldová, Mgr. 

třídní učitelka IX. A 

Aj, Čj 

Zuzana Rybáriková, Mgr.               Aj, Rj 

Martin Kučera IT 

Marešová Pavlína Bc. Pč. 

Anna Maťátková Vz, Vo, Aj. Nj. 

Zdeněk Bláha Pč. 

Tomáš Sládek Vo 

Anna Eštoková Vv 

Martin Solař, Mgr.  F 

Tomáš Ekl Tv, Vz 

Štěpánka Štochlová 

 

vedoucí vychovatelka 

Gabriela Grebeníčková vychovatelka, asistent 

pedagoga 

Tereza Hrušková vychovatelka 

Klára Kapičková asistent pedagoga 

Jitka Šebestová asistent pedagoga 

Eva Natanailidu asistent pedagoga 

Martina Alblová asistent pedagoga 

Jana Krátká 

speciální pedagog 

asistent pedagoga 

Jana Šindelářová asistent pedagoga 

Veronika Kasekrová asistent pedagoga,  

Markéta Koukolová asistent pedagoga 

Kateřina Kubálková administrativní 

pracovnice 

Lenka Horská administrativní 

pracovnice 

Pavel Novák školník Jiráskova ul. 

Marián Tkáč školník Víska 

Kateřina Nováková uklizečka 

Kristýna Kaňková uklizečka 

Vlasta Šlosarová uklízečka 

 
 

 Počet vyučujících 

skutečnost 

/normativ 

Počet pedagogů Počet žáků 

2010 /2011 14,8 / 16,7 14 207 

2011 /2012 16,7 / 18,3 16 248 

2012/2013 17,6 / 20,1 20 282 

2013 /2014 18,9 / 19,5 22 291 

2014 /2015 20,4 / 22,1 24 314 

2015 /2016 22,4 / 23,1 26 346 

2016/2017 24,1/23,1 28 357 

2017/2018 25,2/22,3 29 372 

2018/2019 25,4/23,7 30 384 

2019/2020 32,1/23,8 33 392 

2020/2021 32/24,1 33 406 

2021/2022 35/30,7 35 435 



 

Přijímání žáků a rozmisťování žáků: 
 

Zápis do 1. ročníku se uskutečnil v dubnu 2022 prezenčním způsobem. Celkem 

jsme zapsali 52 dětí. Do 1. ročníku 2021/22 nastoupilo celkem 37 žáků. 

Do 6. ročníku přišlo 7 žáků. Ve školním roce 2021/ 2022 ukončilo povinnou 

školní docházku 62 žáků z devátého ročníku. Na osmileté gymnázium odešlo 5 

žáků z pátého ročníku.   



 

Přehled rozmístění žáků:  

 

 

Škola – studijní / učební obor  

 

 

Počet 

přijatých  

 

Gymnázium Václava Hraběte  

 

- 8 leté studium – z 5. ročníku  5 

- 4 leté studium  5 

Obchodní akademie Příbram – obchodní akademie 1 

  

  

  

SOŠ a SOU Hořovice - strojírenství       

- informační technologie  4 

                                 - ekologie a životní prostředí  2 

- elektromechanik pro zařízení a 

přístroje (VL)  

2 

- nástrojař  1 

- strojní mechanik  1 

Střední zdravotnická škola Beroun – praktická sestra  3 

Obchodní akademie Beroun - obchodní akademie  3 

- ekonomické lyceum  2 

- pedagogické lyceum  2 

- předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

1 

Střední zdravotnická škola Příbram  – praktická sestra  1 

 1 

SPŠ a VOŠ Příbram – masér ve zdravotnictví  1 

 1 

SOŠ a SOU Dubno – požární technik  1 

                             - mechanik elektrotechnik 1 

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. -cestovní 

ruch 

2 

SPŠ elektrotechnická, Praha 10 - Elektrotechnika 1           

SŠ hotelnictví a gastronomie International,s.r.o. – 

kuchař, číšník  

1 

SOU Hluboš – mechanik 1 

SOU Hlinky Beroun - truhlář  1 

                               - kuchař, číšník  1 

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu 

Plzeň  

1 

Střední odborná škola stravování Říčany - Cukrář  1 

Integrovaná střední škola hotelového provozu Příbram  2 

  

 

  
 

 

 

 



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Třída Počet 

žáků 
Prospěli 

s vyz. 
Prospě

li 

Neprospě

li 
Počet 

vých. 

opatření 

pochvala DŘŠ 2. 

st. 

3. 

st. 

SVP 

I. 42 37 5 0 1 6 0 0 0 2 

II. 50 43 7 0 0 4 0 0 0 2 

III. 32 26 6 0 1 4 0 0 0 1 

IV. 31 19 12 0 12 6 1 0 0 2 

V. 46 36 20 0 9 8 0 0 0 7 

VI. 49 37 22 0 3 7 1 0 0 4 

VII. 69 35 23 1 3 12 2 0 0 8 

VIII. 60 36 23 1 11 10 4 0 0 10 

IX. 46 20 26 0 13 7 5 0 0 5 

Celkem 425 289 132 2 52 64 11 0 0 41 

 
 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
  

Kvalifikační stadium: 

 Schola education Prostějov, Studium pro Asistenty pedagoga  1 

 UK Praha, biologie, Mgr.       1 

 Univerzita J. A. Purkyně, Ústí nad Labem                                       1 

 Speciální pedagogika-poradenství                 1 

 UK Praha – Celoživotní vzdělávání – učitelství 1. st.                       1 

 UK Praha – učitelství geografie pro střední školy    1 

 ČVUT – FIT Informatika       1 

 UK Praha – biologie, tělesná výchova     1 

 UPOL – Geografie        1 

 
 

Ve školním roce 2021/2022 se nepedagogové a pedagogové naší školy 

účastnili těchto seminářů:  

 

 Monitoring projektů            1 

 Zákon o pedagogických pracovnících     2 

 Pracovní doba ve školách       1 

 Financování pedagogické intervence     1 

 SFUMATO – metoda čtení       4 

 Péče o děti s SPU        1 

 Vzdělávání nadaných žáků       1 

 Rizikové chování dětí a mládeže ŠD     2 

 Spolupráce učitel – asistent       1 

 Virtuální realita        5 

 Ruský jazyk hravě        1 

 



Hodnocení primárního preventivního programu školy (PPPŠ)  

za šk. rok 2021/2022 

 

1. ŽÁCI 

A. AKTIVITY PRO ŽÁKY – ve výuce, jednorázové přednášky a 

komponované pořady. V rámci vyučování (zejména v předmětech Vo, Vz, Př) a 

GO kurzu – témata závislosti, šikana, tolerance, násilí, záškoláctví, sekty, 

extremismus, rasismus. Dále aktivity zaměřené na rozvoj sebepoznání žáka a 

růst jeho sebevědomí, umění komunikace a spolupráce, řešení konfliktů a 

rozvíjení dovednosti obrany proti manipulaci, na práci s emocemi a na zvládání 

stresových situací – kurz GO, sportovní kurz, lyžařský výcvik, zimní a letní škola 

v přírodě. V souvislosti s příchodem ukrajinských žáků se zařadily navíc hodiny 

s multikulturní tématikou.   

 

Dlouhodobé projekty – Sám sebou, Chceme se dohodnout, Nenič své chytré tělo, 

Řešení konfliktů a porozumění si. 

      

B. REALIZACE PPPŠ 

 Poskytování informací – konzultace, osvětový materiál, videoprojekce, 

internet. 

 Dotazníkové šetření v 6. - 9. tř. - soc. klima v rodině, ve škole, ve 

společnosti – říjen - listopad. 

 Pořádání prožitkových, pobytových akcí, aktivní učení v modelových 

situacích:  

letní a zimní pobyt v přírodě pro 1. a 2. st. se uskutečnil v lednu -  

březnu a v červnu, Go kurz 6. r. – Smetanova Lhota – září 

Policie ČR + Městská policie Hořovice – zásady bezpečného chování 

– 3. r. – červen 

Záchranáři – první pomoc – 1. st. – červen 

Revolution train – 7. – 9. r. – 23. 5. 2022 

Klima ve třídě – 5. r. – Mgr. J. Sixta 

 Školní parlament – na škole funguje již několik let, je tvořen zástupci 

tříd 2. st. (vždy 1 chlapec a 1 dívka za 1 třídu). – proběhla sbírka na 

podporu Zvířecí pohody ve Bzové v rámci projektu Hrdá škola – 

prosinec 

 

Akce z plánu PPPŠ se podařily se uskutečnit. 

 

2. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI PPPŠ      

ŠMP má k dispozici místnost pro konzultace s žáky a rodiči, vymezené 

konzultační hodiny, odbornou literaturu, přístup k vyhláškám MŠMT, k PC, 

k internetu, podporu školy k dalšímu vzdělávání, možnost předávat informace 

pedagogickému sboru kdykoli je potřeba, nebo souhrnně jednou za 3 měsíce 

v rámci pedagogické rady. 



ŠMP má možnost se přímo účastnit mapování výskytu soc.-patol. jevů na škole, 

řešení soc. – pat. jevů na škole, spolupracovat s odbornými zařízeními, jednání 

s rodiči a spolupracovat s okresním metodikem. 

 

Evidence soc. – pat. jevů: kouření – 6 žáků ve třech případech, šikana – 2 

případy, kyberšikana – 2 případ, záškoláctví – 1 žák, podezření na 

sebepoškozování – 2 žáci. Uvedené případy řešilo vedení školy a ŠMP s žáky a 

s rodiči. 

 

3. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

Spolupráce s rodiči – písemná sdělení a informační letáky. V případě problémů 

individuální schůzky. 

 

4. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI 

Konzultace probíhají s PPP a jinými nestátními zařízeními, informačně 

spolupracujeme s policií ČR, orgány státní správy a odborníky. 

 

5. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP 

Zpětná vazba pro skončení akcí pro žáky ve formě dotazníků a rozhovorů. 

Úkolem pro nastávající školní rok je dále se zaměřovat se na prevenci kouření, 

šikany a kyberšikany, budování pozitivního klima ve třídách a pozitivních 

vztahu mezi žáky (včetně vztahů s žáky s odlišným mateřským jazykem a jinou 

národností). 

 
Zpracovala: Michaela Šlosarová, metodik prevence 

 
 

Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 
 

Mimoškolní akce pořádané ve školním roce 2021/2022 

 

Žáci naší školy navštěvovali kulturní vystoupení, několikrát jeli do Prahy do 

divadla Minor na různá představení odpovídající věku a zhlédli filmové 

představení v kině v Berouně.  Účastnili se vlastivědných exkurzí na Pražském 

hradě, v Národním muzeu, v muzeu Českého krasu v Hořovicích. Podnikli  

geologickou exkurzi do Jinec, vlastivědnou exkurzi na vodní hamr v Dobřívě, 

do Koněpruských jeskyní,  na cestu do pravěku na hrad Točník a na hrad Zvíkov, 

do historyparku v Ledčicích, přírodovědnou exkurzi do Techmánie v Plzni, 

hledali sněhuláka v Karlštejně, s Nadací pro dřevo se seznámili s prací lesníků.  
 

 

Škola v přírodě pro 2. stupeň 

Škola v přírodě, která byla zorganizovaná pro všechny třídy druhého stupně, 

proběhla v termínu od 30.5. do 3.6. v Rekreačním středisku Třímany (Kemp U 

Mloka a U Bobíka na řece Berounce). Celkem se zúčastnilo 153 žáků školy. Žáci 

i učitelé byli ubytovaní ve 4-6 lůžkových chatkách. Součástí ubytování bylo i 

stravovaní pětkrát denně.  



 

Žáci si volili ze dvou možností dopravy. 55 žáků jelo trasu Hořovice-Třímany 

na kole v 6 cyklistických skupinách a 98 žáků zvolilo kombinovanou variantu, 

nejprve autobusem a zbytek cesty 10 -15 km pěšky.  

  

Během úterý, středy a čtvrtku se žáci v rámci jednotlivých ročníků vystřídali v 

aktivitách dle připraveného harmonogramu: celodenní splutí 15 kilometrového 

úseku Berounky z Tábořiště Kobylka u Liblína a dále se účastnili těchto 

půldenních programů: vodáckého výcviku s hrami zaměřenými na zdatnost a 

obratnost v jízdě na kánoi, popřípadě kajaku, únikové hry na téma Fantastická 

zvířata, vodních hrátek se štafetami na paddleboardu a hraním softballu a kin-

ballu. Ve chvílích volna měli možnost se věnovat dalším sportovním hrám typu 

vybíjená, volejbal, přehazovaná, lakros, fotbal. Tuto možnost hojně využívali 

zejména hraním vybíjené a starší ročníky volejbalu. Dále si žáci i učitelé mohli 

zacvičit Zumbu pod vedením zkušené lektorky. 

 

Abychom vyvážili náročný sportovní program, vytvořili jsme nabídku 

volitelných podvečerních programů, kterými byly: kreslení a malování 

v plenéru, čtenářský klub, dramatizace na různá témata („Partička“), zpívání 

s kytarou, stolní hry a procházka s poznávačkou bylin. Žáci se do těchto 

programů zapsali napříč všemi ročníky. V rámci večerních programů nechyběla 

noční bojovka, kterou žáci  

 

9. tříd připravili pro mladší žáky nebo oheň s opékáním vuřtů a zpíváním 

s kytarou. 

 

Způsob návratu domů si žáci opět volili sami. Cyklisti odjížděli po skupinách na 

kole a ostatní žáky odvezl autobus ke škole. Z učitelského zhodnocení i ze 

zpětných vazeb žáků, které psali v následujících dnech, vyplynulo, že se na 

sportovním kurzu nevydařilo jen počasí, ale i program, který většina 

zúčastněných hodnotila velmi kladně. 

 

Zimní škola v přírodě a lyžařský kurz 2022 

Po loňské covidové odmlce se v roce 2022 opět uskutečnila zimní škola 

v přírodě a lyžařský kurz sedmých ročníků. Celkem se účastnilo 175 žáků od 

třetího až po osmé ročníky školy. V lednu (2. – 8. 1.) odstartovali lyžařský 

výcvik žáci osmých ročníků, které na chatě Jasanka ve Špindlerově mlýně – 

Labská vystřídali žáci sedmých tříd (8. – 15. 1.). Souběžně (9. – 15. 1.) byli na 

blízkém penzionu Krausovy boudy ubytováni žáci třetí a čtvrté třídy. Jelikož 

v lednu nepanovaly ideální sněhové podmínky, jezdili jsme do blízkého Ski-

areálu Herlíkovice. Výhodou lyžařského střediska Bubákov je jezdící pás pro 

začátečníky. Pokročilí lyžaři měli možnost vyzkoušet areál Herlíkovice. Čtrnáct 

dní v březnu se lyžařský kurz konal pro žáky šesté (5. 3. – 12. 3.) a páté třídy 

(12. 3. – 19. 3.) na chatě Jasanka. To už byly sněhové podmínky lepší, proto 

lyžařský a snowboardový výcvik probíhal na sjezdovce u chaty a i běžecké stopy 

byly upravenější. I přes nepřízeň lednového počasí a několik naštěstí ne vážných 

zranění se jak letošní zimní škola v přírodě, tak lyžařský kurz povedly. 



 

Pg. doprovod: Jiří Vavřička, Martin Štochl, Lenka Eklová, Ivana Rosolová, 

Linda Langerová, Jana Krátká, Jana Fialová, Kateřina Schambergerová, Tereza 

Hrušková  

Zdravotníci: Jitka Šebestová, Pavlína Marešová, Jana Krátká  

Kuchyně: Josef Chalupa, Martin Horák, Jana Šindelářová, Michaela Šlosarová, 

Jana Fialová 
  
 

EVVO –  celoročně probíhalo třídění odpadu ve škole, pokračoval projekt Ovoce 

do škol a mléko do škol.  Na podzim žáci 1. stupně v rámci Týdne lesů a Dne 

stromů ve spolupráci s vojenskými lesy Hořovice podnikli přírodovědnou 

exkurzi. Do lesa s lesníkem v lesoparku Dražovka. Na podzim proběhl sběr 

kaštanů na zimní dokrmování zvěře a uskutečnil se sběr starého papíru.  

V rámci projektu s německým partnerským městem Gau-Algesheim proběhl 

projekt zaměřený na třídění odpadu v naší škole a v Německu a zároveň byla 

vyhodnocena anketa o druhu dopravy žáků obou škol.  

Ve spolupráci s Nadací pro dřevo žáci 5. tříd navštívili vojenské lesy. Návštěva 

byla spjata s doprovodným programem. 

Na podzim byla uskutečněna charitativní sbírka pro ekocentrum Zvířecí pohoda 

v Bzové, kde se starají o opuštěná a nemocná zvířata a díky covidové epidemii 

se ocitli v tíživé finanční situaci. Žáci poskytli nejen finanční dary, ale i krmivo 

a doplňky pro zvířata. 

Žáci 1. stupně denně v rámci školní družiny chodí na čerstvý vzduch do 

Dražovky, v zimě přikrmují zvěř. Žáci 2. stupně v rámci pracovních činností 

vyrábějí krmítka pro ptáky a hmyzí hotely.  

 
 

Sportovní soutěže 

Na začátku  školního roku  2021/2022  platila stále  určitá proticovidová opatření, 

což ovlivnilo konání sportovních soutěží a turnajů zejména v první polovině 

školního roku. Například target sprint se v tomto školním roce konal pouze na 

úrovni jednotlivých škol. Postupová a celostátní kola byla zrušena.  

 

I přes tato omezení se naše škola zúčastnila těchto soutěží:  

20.9. 2021 Tlustice- okresní kolo - inline brusle 

22.9. 2021 Čelákovice - krajské kolo – inline brusle  

V kategorii nejmladších dívek vybojovala 2. místo Holičková Lea a 4. místo její 

sestra Holičková Sára.  

V kategorii nejmladších chlapců obsadil Tomáš Hovorka 13. místo.  

Mc Donaldś cup – oblastní kolo – 1.místo  

 

18.5. 2022 se konalo školní kolo target sprintu. Bohužel letos bez možnosti 

postoupit do krajského, případně celostátního kola. Soutěže se zúčastnilo 100 

žáků druhého stupně ZŠ. Toto školní kolo bylo zkušební. Příští školní rok bude 

naše škola opět zařazena mezi vybrané školy s možností postupu do dalších kol.  



Dívky 6. třída- 1. místo Daňková Ema, 2. místo Korbelová Veronika,  

3. místo Chocholová Zuzana  

Chlapci 6. třída-1. místo Červenka Jiří, 2. místo Patera Jan, 3. místo Mojdl 

Lukáš 

Dívky 7. třída- 1. místo Červenková Šárka, 2. místo Zelená Antonie,  

3. místo Perglová Dita 

Chlapci 7. třída- 1. místo Valeš Damián, 2. místo Šmid Vítězslav, 3. místo 

Vébr Robert 

Dívky  8. třída- 1. Navarová Eliška, 2. místo Chrpová Eliška, 3. místo 

Filková Bára 

Chlapci 8. třída- 1. místo Hanzlík Petr, 2. místo Strnad Matěj, 3. místo 

Landa Mikuláš 

 

19.5. 2022 okresní kolo plavecko-běžecký pohár 

Kategorie B: 5. místo Strnad Šimon 

Kategorie C: 2. místo Červenka Jiří, 3. místo Kovanda Dominik 

Kategorie E: 1. místo Holičková Lea, 2. místo Holičková Sára 

Kategorie F: 2. místo Abrhámová Šárka, 4. místo Jelenová Vanda 

Kategorie H: 1. místo Navarová Eliška 

Kategorie G: 3. místo Chocholová Zuzana, 5. místo Korbelíková Veronika  

 
 
 

Prezentace na veřejnosti: 

Ke své prezentaci škola využívá především městské periodikum Měšťan, kde 

mají hořovické školy pravidelný prostor pro svoji publicitu, dále škola 

spolupracuje s Podbrdskými novinami a v neposlední řadě informuje o veškerém 

dění ve škole na svých webových stránkách. Rodiče jsou informováni  

o celkovém dění ve škole prostřednictvím webových stránek jednotlivých tříd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky hospodaření 
 

 
 
 
 
 
 

 



Projekty realizované z cizích zdrojů 
 

Návštěva žáků 2. ZŠ Hořovice v partnerském městě Gau – Algesheim 

 9. – 13. 5. 2022. Spolufinancováno z Fondu Česko – Německého přátelství. 

 

Po dvouleté covidové odmlce se uskutečnila další pětidenní návštěva žáků a 

pedagogů naší školy v partnerském městě Hořovic Gau-Algesheim. 

Pokračujeme tak v úspěšné a stále se rozvíjející spolupráci s partnerskou školou 

Christian-Erbach- Realschule +. 

 

30 vybraných žáků 2. ZŠ Hořovice mělo jedinečnou možnost navázat přátelství 

s německými žáky v rámci bohatého společného programu. Po příjezdu jsme 

byli přivítáni zástupci města a vedením školy, kde pro nás místní žáci připravili 

občerstvení. Poté jsme se ubytovali v nedalekém Bingenu.   

 

V dalších dnech se žáci zapojili do vyučování. Mimo jiné také zpracovali a 

vyhodnotili ekologickou část našeho projektu, v rámci kterého jsme navštívili 

workshop „Virtuální voda“ v Ingelheimu. 

 

Zejména pro fotbalisty byla velkým zážitkem návštěva Mewa Areny v Mainzu, 

kde následovala prohlídka starého města. Dále jsme si užili plavbu po řece Rýn 

a cestu lanovkou k pomníku Germania. Také jsme navštívili muzeum jízdních 

kol, v němž jsme si mohli některé exponáty sami vyzkoušet. Následovala 

návštěva Aquaparku Rheinwelle. Po celý pobyt nás doprovázeli němečtí žáci a 

učitelé. Cestou domů nás čekala exkurze v místním vinařství, kde jsme se 

s německými přáteli rozloučili. 

 

Příští rok plánujeme společnou školu v přírodě. 

(Tereza Štěpničková, Lenka Eklová, Jitka Šebestová) 

 
 

Adaptace děti z Ukrajiny v rámci řešení uprchlické krize 

 

V prvním pololetí jsme do naší školy přijali 45 dětí z Ukrajiny v rozpětí od 1. po 

8. třídu. Snažili jsme se pro děti zajistit podmínky pro rovné vzdělávání, školní 

stravování a materiální potřeby do výuky. V tomto období se nám podařilo 

zajistit 2 tlumočníky a 2 ukrajinské pedagogy, kteří škole pomáhali s adaptací 

ukrajinských dětí. Speciálním pedagogem školy byl nastaven systém, který 

zajišťoval kombinaci adaptace a výuky nově příchozích dětí, tak aby se 

přihlíželo k jejich aktuálním potřebám. 

Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p, Divize Hořovice a KÚ se nám 

podařilo zajistit finanční prostředky, které byly použity na školní obědy 



ukrajinským žákům, školní pomůcky a výukové materiály pro výuku českého 

jazyka, v neposlední řadě personální mzdové náklady na výše uvedené osoby.  
 

 

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery 
 

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, dochází k pravidelné komunikaci 

mezi pedagogy a rodiči na všech úrovních, škola preferuje především osobní 

kontakt, nebo pravidelnou telefonickou komunikaci, které rodiče ve velké míře 

využívají. Rodiče se celkem aktivně zajímají o celkové dění ve škole a někteří 

z nich významnou měrou i školu podporují a to zpravidla dle možností vlastních 

profesí. Při škole aktivně pracuje SRPŠ a významně podporuje školu, především 

v oblasti materiálního zabezpečení a také podporuje mimoškolní a volnočasové 

aktivity školy. Na škole také pracuje Rada školy, která se sešla celkem 2 x. 

Celkem 3 x za školní rok proběhly třídní schůzky, které byly uspořádány formou 

meeatů. Dle potřeby byly svolány i mimořádné schůzky /organizace školy 

v přírodě, kázeňské problémy třídy, volba povolání/. Dobrá je i spolupráce 

s Domečkem Hořovice a s ostatními partnery zabývajícími se volnočasovými 

aktivitami mládeže v Hořovicích. Škole se podařilo navázat velmi dobrou 

spolupráci s některými podniky v regionu a daří se jí získávat od nich podporu. 

Rádi bychom vyzdvihli společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. a Mubea 

Žebrák. Velmi dobrá je také spolupráce se zřizovatelem MÚ Hořovice. 
 
 

Výsledky inspekce 
 

V tomto školním roce ve škole proběhla pravidelná kontrola od zřizovatele.  

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, zaměstnavateli nebyla doporučena 

žádná nápravná opatření. 

 

V letošním školnín roce na naší škole proběhla inspekční činnost ČŠI, která byla 

zaměřena na zjišťování a hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání podle 

příslušných školních vzdělávacích programů, jejich naplňování a souladu s 

příslušnými právními předpisy. Škola byla hodnocena pozitivně v oblasti 

materiálních a prostorových podmínek pro výuku, které se daří od minulé 

činnosti neustále zlepšovat. Vzdělávání v ZŠ a ŠD se uskutečňuje v souladu se 

školními vzdělávacími programy, které na sebe vhodně navazují. V hodnocení 

vzdělávání dosáhla škola výborného hodnocení zejméma ve výuce na I. stupni, 

v činnosti školního poradenského pracoviště, v podpoře žáků s SVP a adaptaci 

žáků z jiných zemí, v rozvoji pohybových a motorických dovedností žáků v 

organizaci volnočasových aktivit pro žáky. Zjištěné dílčí nedostatky byly 

odstraněny v průběhu inspekční činnosti. Škola přijala opatření pro rozvoj 

oblastí které byly hodnoceny jako příležitosti rozvoje školy. 

 

V Hořovicích 9. 10. 2022                                         
 

Mgr. Jiří Vavřička, ředitel školy 
Školskou radou schváleno: 14. 10. 2022 


