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1. Základní údaje o škole
1.1 Škola a školka
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO ZŠ
IZO MŠ
IZO ŠD
IZO ŠJ
identifikátor školy
vedení školy
Kontakt

1.2 Zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
Kontakt

1.3 Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Základní škola a Mateřská škola
Tochovice
Tochovice 76 262 81 Tochovice
okr. Příbram
příspěvková organizace
71 00 72 02
114 002 223
114 001 111
114 002 231
114 001 120
600 054 730
ředitel:
Mgr. Jiří Sladovník
zástupce ředitele: Zdeňka Baxová
tel. ZŠ: 318 682 754
tel. MŠ: 318 682 709
fax:
318 682 754
e-mail: zstochovice@atlas.cz
zsmstochovice@seznam.cz
www.zstochovice.cz

Obec Tochovice
Tochovice 11 262 81 Tochovice
okr. Příbram
tel.: 318 682 760
fax: 318 682 760
e-mail: obecni.urad@tochovice.cz

Kapacita
55
50
40
116
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1.4 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
2
47
1. stupeň ZŠ
3
47
Školní družina
2
40
x
Školní jídelna
92

Počet dětí/žáků
na třídu
23
15
20
x

Stav k 30. září 2012.
a) Základní škola
Do prvního ročníku nastoupilo 9 žáků.
Organizace provozu školy: - trojtřídní
I. třída
19 žáků
1. a 3. ročník
tř. učitel
Mgr. J. Sladovník
II. třída
11 žáků
4. ročník
tř. učitelka
P. Léblová
III. třída
17 žáků
2. a 5. ročník
tř. učitelka Mgr. Z. Zikmundová
Ostatní vyučující: R. Duchoňová, M. Šounová, Mgr. J. Vostrovská, Ing. J. Duchoň
.
b) Školní družina
V provozu školní družiny byla dvě oddělení.
I. třída
20 žáků
1. – 2. ročník
II. třída
20 žáků
3. – 5. ročník

vychovatelka pí. M. Šounová
vychovatelka pí. P. Léblová

c) Mateřská škola
Provoz školky probíhal ve dvou třídách.
I. třída
23 žáků
pí. uč. Bc. P. Vojtíšková
pí. uč. J. Štěpánková
II. třída
24 žáků
pí. uč. Z. Baxová
pí. uč. M. Vondrášková
d) Školní jídelna
Školní jídelna připravovala k 30. 9. 2012 stravu pro 92 žáků a 12 zaměstnanců .
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1.5 Materiálně-technické podmínky školy
a) Charakteristika budov školního zařízení
Základní škola
V budově školy jsou 4 učebny. Tři z nich se nachází v prvním patře.Ve dvou z nich probíhá v
odpoledních hodinách provoz školní družiny.
Všechny třída mají základní hygienické vybavení. Největší z nich je rozdělena na menší kabinet,
ve kterém jsou uloženy učební pomůcky a učebnice. V prvním patře budovy je dále ředitelna a
sociální zařízení chlapců.Tělocvična, jídelna, výdejna stravy, šatna, keramická pracovna, kotelna
a sociální zařízení dívek a personálu se nachází v přízemí.
Jídlo se do školy dováží ze školní kuchyně, která je v mateřské škole.
Škola má sportovní hřiště. Jeho celá plocha je oplocena. Sportoviště se využívá v hodinách
tělesné výchovy a v odpoledním čase i školní družinou.
K budově patří ještě dřevník a uhelna. Škola je vytápěna vlastní kotelnou.
Mateřská škola
Komentář zapsala Z. Baxová.
Budova školy je jednopatrová. V přízemí se nachází školní kuchyň a sklady potravin. Jedna
místnost slouží jako prádelna a sušárna pro školu a další místnost je sklad nábytku. V přízemí se
nachází také místní knihovna. Vedle knihovny je byt.
V patře školky jsou dvě třídy, které se dají zatahovacími dveřmi a závěsy rozdělovat na část
herny, ložnice a pracovny či jídelny. Každá ze tříd má svoji výdejnu jídla, WC, umývárnu a
šatnu. Učitelé mají k dispozici šatnu a sborovnu.
K budově MŠ náleží rozsáhlá zahrada se dvěma pískovišti, dřevěnými prolézačkami,
skluzavkou, altánkem, pružinovými houpačkami, vláčkem a dalšími herními prvky.
Školní jídelna
Komentář zapsala Z. Baxová.
V prostorách školní kuchyně se připravují obědy pro žáky ZŠ a pak jsou převáženy do
výdejny v ZŠ. Pro žáky MŠ se kromě obědů zhotovují také dopolední a odpolední svačiny.
b) Stavební, materiálně-technické úpravy
Základní škola
1. Během hlavních prázdnin proběhlo bílení kotelny, chodeb a schodiště.
2. V srpnu byly vyměněny vchodové dveře do menší části budovy. Původní již netěsnily a
docházelo tak ke značným tepelným ztrátám v budově.
3. O hlavních prázdninách také proběhla oprava venkovních omítek na zadní části budovy u
hřiště.
4. V červenci byla provedena výměna elektrického vedení do studny a přeinstalování
elektrických jističů od „NAUTILY“ umístěné ve studni do budovy školy.
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1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
ZŠ
Registrace
Zaměření

MŠ
Registrace
Zaměření

3.11. 2005
3
Předseda: Ivana Klozarová
Členové: Miroslava Šounová
Vladimír Souček

IČO: 22 90 41 74
SRPŠ
Předseda: Ivana Klozarová
Místopředseda: Lucie Svobodová
Pokladník: Dana Tesková
Členové: Michaela Buzická
Jarmila Lakomá
IČO: 270 358 883
Občanské sdružení Slůňata
Předseda: Petra Krotká
Pokladník: Michaela Němečková
Mluvčí:
Naděžda Hanková

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód
Obor vzdělání
79-01-C/001 Základní škola

Zařazené třídy
1.r. – 5. r.

Škola byla zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT s účinností od 1.1. 2003 podle § 13a
odst. 2 a § 13b odst. 3 a 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů.
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠVP – ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – č.j.
449/2007/ŘZŠ
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v MŠ : ,,Svět patří nám“
ŠVP v MŠ byl vytvořen na období 3 let v srpnu 2007 a novelizován
v roce 2010 na období dalších 3 let.
Program vytvořila Z.Baxová.

Zařazené třídy
1. – 5. r.
1., 2. tř.
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3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem (fyzických osob)

15

Přepočtený počet zaměstnanců
ke konci školního roku

Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců MŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ
Pracovní úvazky některých zaměstnanců jsou skládané.

7
2
4
1
2
4

3,5
1,045
3,903
0,8
1,063
1,95

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Vyučuje
předměty

Titul, jméno příjmení

Dosažené vzdělání

Aprobace

Mgr. Jiří Sladovník
Mgr. Zdeňka Zikmundová

vysokoškolské
vysokoškolské

učitel 1. St. ZŠ
učitel 1. St. ZŠ

Mgr. Jana Vostrovská
Pavla Léblová
Pavla Léblová
Renata Duchoňová
Ing. Jiří Duchoň
Miroslava Šounová
Miroslava Šounová
Zdeňka Baxová
Martina Vondrášková
Bc. Pavla Vojtíšková
Jaroslava Štěpánková

vysokoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
vysokoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
vysokoškolské
středoškolské

Tv, Ch, Aj
bez aprobace
bez aprobace
vychovatelství
bez aprobace
vychovatelství
vychovatelství
učitelství pro MŠ
učitelství pro MŠ
TV, Čj
učitelství pro MŠ

M, Čj
Čj,M,Vv,Pr,
Př, Pč
Aj
Čj, M,Vl,Př
ŠD
Drv, Hv
In
Tv,Pč
ŠD
MŠ
MŠ
MŚ
MŠ

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%
58
100
70

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
35 – 45 let

Do 35 let

45 – 55 let

v důchod.
věku

nad 55 let
do důch. věku

Celkem

MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
MŠ ZŠ
muži ženy
muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

3

0

0

0

1

2

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Funkce
Ostatní pracovníci
Jana Duspivová
vedoucí školní jídelny, školnice
Věra Svobodová
kuchařka
Štěpánka Šimůnková
pomocná kuchařka, školnice
Jarmila Lakomá
pomocná kuchařka, uklízečka
Pracovní úvazky správních zaměstnanců jsou skládané.

6

9

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Počet prvních tříd

Počet dětí přijatých
Z toho počet dětí
Počet odkladů pro
do prvních tříd
starších 6ti let (nástup školní rok 2013/2014
po odkladu)
1
7
0
3
Zápis k povinné školní docházce se konal 25. a 26.1. 2013. Dostavilo se k němu 11 dětí.
K dodatečnému zápisu z důvodu přistěhování se dostavili v červnu a srpnu další dva žáci.
Rodiče tří žáků podali žádost o odklad začátku povinné školní docházky z důvodu školní
nezralosti svých dětí. Na základě vyšetření v PPP v Příbrami a dětského lékaře bylo žádostem
vyhověno.
Tři děti z důvodu přestěhování se do konce školního roku přehlásily do jiných škol.
Pro rodiče předškoláků pořádala škola 16. 1. 2013 „Den otevřených dveří“.
Návštěva předškolních dětí z MŠ ve vyučování v 1. ročníku se konala také 16. 1. 2013.
4.2 Zápis k předškolnímu vzdělávání
Počet tříd
počet zapsaných
dětí
1
14

Z toho počet
přijatých
14

počet nepřijatých
0

Komentář zapsala Z. Baxová. - zástupce ředitele školy
Zápis k předškolnímu vzdělávání se konal 29. 3. 2013 od 12,00 - 16,00 hod.
Celkový počet nově přijatých dětí pro školní rok 2013/2014 je 14.
4.3 Výsledky přijímacího řízení
V tomto školním roce nepodal žádný z žáků přihlášku do nižšího stupně víceletého gymnázia.
4.4 Přechod žáků 5.ročníku na ZŠ s 2. st.
Počet přestupujících žáků Název školy na kterou přestupují
ZŠ Březnice
6
ZŠ Praktická Příbram

Počet
5
1

4.5 Přechod žáků ostatních ročníků na jinou ZŠ
Počet přestupujících
žáků

3

Název školy na kterou přestupuje

Počet

ZŠ a MŠ Chanovice

2

ZŠ Waldorfská

1

Poznámka
žáci 1. a 2. ročníku,
přestup k 1.10. 2012
žák 3. ročníku, přestup
k 31. 8. 2013
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4.6 Výsledky v zařazování dětí MŠ do ZŠ
Počet odcházejících dětí
Název školy na kterou odcházejí
ZŠ Tochovice
ZŠ Březnice
11
ZŠ Milín
ZŠ Waldorfská Příbram

Počet
7
2
1
1

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním
I.tř.
8
0
8
II.tř.
10
1
9
III.tř.
10
3
7
IV.tř.
11
3
8
V.tř.
6
1
4
Celkem
45
8
36

Neprospělo
0
0
0
0
1
1

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň

Počet
omluvených
hodin
2003

Počet
omluvených
hodin na žáka
43,84

Počet
neomluvených
hodin
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0

5.3 Údaje o integrovaných žácích
Ve školním roce 2012-2013 nebyli ve škole žáci se žádným typem postižení.
5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu
Zařazení ročníků do tříd
I. třída
II. třída
III. třída

1. a 3. ročník
4. ročník
2. a 5. ročník

Další vyučující:

Mgr. J. Vostrovská
R. Duchoňová
Ing. J. Duchoň
M. Šounová

tř. uč. Mgr. J. Sladovník
tř. uč. P. Léblová
tř. uč. Mgr. Z. Zikmundová

18 žáků
11 žáků
16 žáků

Aj
Drv, Hv
In
Pč, Tv

Ve škole se žáci všech ročníků vzdělávali podle školního vzdělávacího programu „Škola typu
rodinného vzdělávání“. K naplňování jeho cílů se podařilo vytvořit klidné prostředí, ve kterém
se děti cítily dobře.
Z disponibilních hodin byly čtyři věnovány předmětu dramatická výchova, který je povinný od
2. ročníku. Žáci se v něm učí vnímat, poznávat smysl a podstatu své tvořivé práce. Předmět je
vede k nalézání osobních postojů. V rámci vyučovacích jednotek se v něm připravovala
dramatická vystoupení, se kterými žáci několikrát v roce účinkovali v domově důchodců
v Rožmitále pod Třemšínem, před rodiči ve škole nebo před tochovickou veřejností.
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Průřezová témata vzdělávacího programu byla letos začleněna do osmi celodenních, jednoho
týdenního a dvou celoročních projektů. Při realizaci, zejména těch celoročních projektů, se
podařilo žákům dosáhnout velmi dobrých výsledků. V okrskové recitační soutěži získali jedno
první a dvě druhá místa a ve sběru hliníku se ze 45 zúčastněných škol umístili na třetím místě.
Zároveň se v projektu „Recyklohraní“ dostali mezi nejaktivnější školy oceněné čestným
uznáním.
Klidné, rodinné prostředí bylo rodiči hodnoceno jako velký klad školy. Toto vyplynulo
z dotazníkového šetření provedeného koncem školního roku.
V září učitelé vypracovali pro jednotlivé předměty časově tematické plány učiva, které jim
pomáhaly lépe plánovat jejich práci a naplňovat vzdělávací cíle školy. Vedení jejich
dodržování pravidelně jednou měsíčně kontrolovalo a projednávalo na schůzkách metodického
sdružení.
V průběhu roku probíhala také pravidelná hospitační činnost vedení školy, zaměřená zejména
na sledování efektivity využití času ve vyučování, aktivního zapojení žáků do hodiny, rozvoje
logického myšlení, respektování zásad názornosti, využití výpočetní techniky a respektování
individuálního pracovního tempa dětí. Žádná z navštívených hodin nepostrádala klasickou
stavbu, tedy seznámení s cílem, motivaci k práci, závěrečné shrnutí učiva a celkové hodnocení
žákovské práce. Ve třídách složených ze dvou ročníků byl důraz kladen na skupinovou práci a
využívání počítačových výukových programů. Příprava učitele na vyučování je zde daleko
náročnější nežli ve třídě s žáky jednoho ročníku. Musí zde být vytvořen systém dohodnutých
pravidel chování, jednání a komunikace, který je respektován a dodržován všemi, aby bylo
možno dosáhnout vytčených vzdělávacích cílů. Učitelé také využívali vzájemného učení mezi
žáky, kdy se mladší děti učí od starších. Je to jedna z produktivních forem práce na malotřídní
škole.
Podklady pro hodnocení žákovské práce získávali pedagogové ústním i písemným zkoušením,
praktickým předváděním činností a prací se žákovským portfoliem. K vysoce produktivním
formám práce patřil i rozbor žákovských chyb a jeho využívání k další motivaci dětí.
Žáci byli vedeni k sebehodnocení, vlastní analýze chyb a k pravidelnému hodnocení zvládání
vytčených klíčových kompetencí.
V průběhu školního roku se pedagogický sbor školy ve své výchovně vzdělávací práci snažil
zachovávat a propagovat kladné, tradiční hodnoty ve vzdělávání, spolupracovat s rodiči a
vytvářet klidné pracovní prostředí. Na těchto hodnotách staví škola své celkové koncepční
záměry, protože jsou to vše časem ověřené hodnoty.
5.4.1 Oblast minimální prevence násilí a šikanování mezi žáky
Pro práci na poli minimální prevence násilí a šikanování mezi žáky má škola vypracovaný
minimální program prevence. Vytvořila ho paní učitelka M. Šounová. Dokument je každoročně
aktualizován.
Dětem je v něm nabídnuta široká škála kroužků pro účelné vyplnění jejich volného času, pro
rodiče a děti jsou zde plánovány společné akce jako je večerní keramická tvorba, poznávací
sportovní a kulturní výlety, tvoření dekorací pro vánoční a velikonoční jarmarky.
Nezapomínáme ani na sportovní vyžití. Ve školní tělocvičně třikrát v týdnu cvičí ženy, žáci
dvakrát za týden navštěvují sportovní oddíl kickboxu.
Spolupracujeme také se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Děti se mohou učit hře na
flétnu pod vedením pana učitele A. Tomáška.
Po celý rok se snažíme systematicky působit na utváření správných morálně volních vlastností
žáků, vedeme je k úctě ke starším osobám i úctě ke svým vrstevníkům, k dodržování zásad
slušnosti a zdvořilosti.
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Děti se činnostmi nabízenými v našem preventivním programu učí efektivně naplňovat a
organizovat svůj volný čas, pomáhat druhým, nepodléhat nástrahám reklamy, ale naopak
spoléhat na svoje zkušenosti a dovednosti. Na začátku školního roku společně přijímají „Chartu
boje proti šikanování“, ve které se zavazují k vzájemnému respektování a pomoci.
Prevence je samozřejmě zařazována i do výuky a to podle probíraného učiva nebo podle potřeb
vyplývajících z konkrétních situací ve třídách.
5.4.1.1 Zájmové útvary
Na počátku školního roku bylo žákům nabídnuto 10 zájmových útvarů. Kroužky zahájily svoji
práci začátkem měsíce října.
Přehled zájmových útvarů ve školním roce 2012/2013

Název kroužku

Vedoucí

úterý

7.00 – 7.45

Sportovní kroužek

Mgr. J. Sladovník

16

úterý

13.00 – 13.45

Anglický jazyk

Mgr. J. Vostrovská

14

úterý

13.00 – 13.45

Přírodovědný kr. Mgr. J. Sladovník

15

středa

7.00 – 7.45

Zdravotnický kr.

M. Šounová

4

středa
čtvrtek
čtvrtek

13.00 – 13.45
7.00 – 7.45
13.00 – 13.45

Keramický kr.
Dramatický kr.
Výtvarný kr.

Mgr.Z.Zikmundová
Mgr.Z.Zikmundová

16
19
13

čtvrtek

13.00 – 13.45

P. Léblová

13

čtvrtek

13.00 – 13.45

Dopravní kroužek
Náboženství
Informatika

Den

pátek

Čas

7.00 – 7.45

R. Duchoňová

Počet žáků

J. Mikeš

3

Ing. J. Duchoň

17

Spolupracujeme se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Nabízíme dětem výuku hry na
flétnu pod vedením pana učitele A. Tomáška. V letošním roce se zapsalo 7 dětí, což je 16%
z celkového počtu žáků školy. V prosinci a červnu připravili pro rodiče a veřejnost koncerty, na
kterých vystoupili i žáci z Milína, kteří chodí do zdejší pobočky již zmiňované umělecké školy.
Základní škola spolupracovala i s TJ Tochovice, která v pondělních a čtvrtečních odpoledních
hodinách pořádala v tělocvičně kondiční cvičení žena a pro děti cvičení se zaměřením na
bojové sporty.
5.4.1.2 Škola v přírodě
V letošním roce jsme pobyt uskutečnili v učebním středisku HOBBY centra Prahy 4 ve Skryjích u
Rakovníka ve dnech 7. 6. až 14. 6. . Zúčastnilo se ho 30 žáků ZŠ a 12 dětí z MŠ.
Celým pobytem prostupoval projekt „Cesta do pravěku“. Děti ve všech aktivitách zde
realizovaných rozvíjely dovednosti sociální, občanské, komunikativní a pracovní.
Žáci se učili dodržovat dohodnutá pravidla pro práci, volit vhodné oblečení a pomůcky pro
jednotlivé činnosti, svědomitě plnit zadaný úkol a hlavně zadanou práci zodpovědně dokonči. Učili se
být zodpovědnými za svá rozhodnutí, plnit si povinnosti a nabízet pomoc druhým, pokud ji potřebují.
Celým týdenním pobytem prolínalo téma ochrany životního prostředí a ekologické výchovy. V oblasti
komunikativní jim byla vštěpována základní pravidla komunikace.
Seznamovali se se zásadami týmové práce. Učili se spolupráci a dělbě pracovních úkolů,
pomáhání druhým, respektování a oceňování ostatních, dohledu při skupinové práci nad svědomitým
dokončením zadaného úkolu.
Získávali návyky z oblasti stolování, osobní hygieny, udržování čistoty svého pokoje a osobních věcí.
Učili se zvládat stresové situace, překonávat obtíže při plnění úkolů a vyrovnávat se s nezdarem. Tím
posilovali svoje sebevědomí, poznávali své silné a slabé povahové vlastnosti
Žáci také poznávali přírodní, kulturní a historické zajímavostí Skryjí. Uvědomovali si význam
ochrany životního prostředí pro život člověka.
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5.4.2 Oblast sportovní, dopravní a zdravotní výchovy
Již několik let pracuje ve škole dopravní a zdravotnický kroužek. Žáci se v něm hravou formou
učí poskytovat první pomoc při nejrůznějších typech zranění, poznávat léčivé byliny, řešit
dopravní situace. Spolupracujeme zde s Autoklubem v Příbrami. Jeho zástupci i v letošním
školním roce pořádali pro žáky výuku dopravních pravidel přímo ve škole a v červnu se všichni
žáci zúčastnili jízd zručnosti na dopravním hřišti v Příbrami. Čtvrťáci zde skládali zkoušky
mladého cyklisty.
Paní učitelka P. Léblová připravovala na dopravním kroužku děti do okresní soutěže mladých
cyklistů. Družstvu z naší školy se podařilo v květnových závodech obsadit první místo.
Do školního vzdělávacího programu má škola zařazen i pravidelný plavecký výcvik
realizovaný ve spolupráci se Sportovním zařízením města v Příbrami Aquaparkem Příbram.
Ten letošní se konal v termínu 22. 11. 2012 – 31. 1. 2013 a zúčastnilo se ho 31 žáků.
V této oblasti byly realizovány následující akce:
Datum

Název akce

,,Učíme se chovat v situacích
ohrožení“ – školní projekt
6.12.2012 – Plavecký výcvik 1. – 5. r.
27. 9. 2012

31.1. 2013
8. 2. 2013
19. 3. 2013

„Jíme zdravě“ – školní projekt
Výuka pravidel silničního provozu

15. 5. 2013

Okresní soutěž mladých cyklistů

21. 6. 2013

Jízdy zručnosti a výuka pravidel
silničního provozu na dopravním
hřišti

Odpovídá

Místo konání

všichni učitelé ZŠ

ZŠ Tochovice a okolí
Tochovic
Aquapark Příbram

M. Šounová
P. Léblová
F. Stoklasa– Autoklub
Příbram
P. Léblová
Mgr. Z. Zikmundová,
P. Léblová, F. Stoklasa

ZŠ Tochovice
ZŠ Tochovice
Dopravní hřiště
v Příbrami
Dopravní hřiště
v Příbrami

5.4.3 Oblast kulturně vzdělávací
V průběhu školního roku jsme realizovali celou řadu kulturně vzdělávacích akcí. Jednalo se o
divadelní představení, poznávací a vzdělávací výlety, akce pořádané pro rodiče a nebo pro obec
Tochovice.
V této oblasti škola hodně vychází z náplně předmětu dramatická výchova a dramatického
kroužku. Zde připravované dramatizace pohádek a kulturní pásma pak předvádí na svých
veřejných vystoupeních. V letošním roce se nám podařilo prohloubit spolupráci s panem
režisérem Ondřejem Kepkou, který se již několik let podílí na přípravě okrskové recitační
soutěže ve Strži u Dobříše ,a které se naše škola již osm let účastní. Připravil pro naše žáky
v únoru besedu o divadle a natáčení filmů. Zároveň nám umožnil účast na natáčení televizního
seriálu „Ulice“. Žáci se tak mohli stát komparzisty v televizi.
I v tomto roce byla velká pozornost věnována recitaci. V hodinách dramatické výchovy a
českého jazyka se žáci připravovali na okrskovou soutěž ve Strži. Byli zde úspěšní. Vítězky
školního kola obsadily první a dvě druhá místa.
Návštěvy dětí na divadelních představeních jsme v tomto roce realizovali pozváním hereckých
skupin přímo do školy. Taková vystoupení se uskutečnila celkem čtyřikrát za školní rok.
Nezapomněli jsme ani na rozvíjení vztahu dětí k četbě. Během roku se v každé třídě několikrát
konaly besedy žáků nad vlastní četbou a v březnu jsme pak pro ně zajistili Knihovnu manželů
Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem a besedovali zde.
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Přehled kulturně vzdělávacích akcí
Datum
26. 9. 2012
26. 9. 2012

11. 10. 2012
19. 10. 2012
29. 11. 2012
18. 12. 2012
7. 12. 2012
8 .12. 2012

19.12. 2012
14. 2. 2013
22. 2. 2013
23. 2. 2013
6. 3. 2013
19. 3. 2013
22. 3. 2013

22. 3. 2013
26.–27. 3. 2013

26. 4. 2013
26. 4. 2013
1.5. 2013
8. 5. 2013
12. 5. 2013

Název akce

Odpovídá

Místo konání

Návštěva Podbrdského muzea –
výstava „Stromy jako domy“
Vystoupení žáků v Domově
seniorů v Rožmitále p. Tř.
s dramatizací pohádky „O
vznešené ježibabě“
Výlet do Prahy do Planetária a
Národního technického muzea
Návštěva divadelního představení
„Pohádkové tancování s Popelkou“
Výlet do Pravy do Poslanecké
sněmovny PČR
Divadelní představení „Vánoční
příběh“
,,Pekelná škola“ školní projekt
Kulturní vystoupení žáků při
rozsvěcování obecního vánočního
stromu
Vánoční besídka „Peklo naruby“ a
jarmark
Beseda s panem režisérem
Ondřejem Kepkou o divadle
,,Dneska máme masopust“ školní
projekt
Vystoupení žáků při oslavách
obecního masopustu
Návštěva divadelního představení
„Paní Nuda“
Školní soutěž „Nejhezčí
velikonoční vajíčko“
Vystoupení žáků v Domově
seniorů v Rožmitále p. Tř.
s pásmem „Dneska máme
masopust“
Beseda v Knihovně manželů
Tomanových
Velikonoční jarmark

P. Léblová
R. Duchoňová

Rožmitál pod
Třemšínem
Domov seniorů
v Rožmitále p.
Třemšínem

Mgr. J. Sladovník

Praha

Mgr. J. Sladovník

ZŠ Tochovice
divadelní sk. z Jihlavy
Praha

Divadelní představení „Netopýr
Ušák“
Školní recitační soutěž
Účast žáků při natáčení televizního
seriálu Ulice
Vystoupení žáků při kladení věnců
u pomníků padlých ve sv. válkách
Vystoupení žáků ke Dni matek s
dramatizací pohádky
„Drak Kruťák“

Mgr. J. Sladovník
M. Šounová
Mgr. J. Sladovník
R. Duchoňová
všichni vyučující

Divadlo „Krab“
ZŠ Tochovice
ZŠ Tochovice
obec Tochovice

všichni vyučující

ZŠ Tochovice

R. Duchoňová

ZŠ Tochovice

R. Duchoňová

ZŠ Tochovice

R. Duchoňová

Obec Tochovice

Mgr. J. Sladovník

ZŠ Tochovice
divadelní sk. z Jihlavy
ZŠ Tochovice

Mgr. Z. Zikmundová
Mgr. J. Sladovník,
R. Duchoňová

Domov seniorů
v Rožmitále p.
Třemšínem

P. Léblová

Rožmitál pod
Třemšínem
ZŠ Tochovice

Mgr. Z. Zikmundová,
M. Šounová
Mgr. J. Sladovník
R. Duchoňová
R. Duchoňová

Divadlo „Krab“
ZŠ Tochovice
ZŠ Tochovice
Praha

M. Šounová

Tochovice

Mgr. J. Sladovník,
R. Duchoňová

KD Tochovice
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Datum

Název akce

Okrsková recitační soutěž
Výlet na hrad Točník
Výlet do sportovního areálu na
Lipně
23. 6. 2013 Vítání občánků Tochovic
3. 6. 2013
14. 6. 2013
22. 6. 2013

Odpovídá

Místo konání

R. Duchoňová
Mgr. J. Sladovník
Mgr. J. Sladovník

Strž u Dobříše
Hrad Točník
Lipno

M. Šounová

Tochovice

5.4.4 Oblast environmentální výchovy
Vedení školy pro oblast environmentální výchovy každý rok sestavuje a vyhodnocuje plán
činnosti.
Tematické okruhy EVVO byly začleněny do učebních předmětů všech ročníků a žákům se v
nich objasňovala důležitost péče o životní prostředí, jeho ochranu a potřebnost třídění odpadů.
I v letošním roce jsme realizovali celoroční projekt „Recyklohraní“, ve kterém žáci postupně
plnili zadávané úkoly od společností Ecobat, Asekol a Eko-kom. Za aktivní přístup k této
soutěži byla škola v závěru školního roku ohodnocena diplomem a umístila se mezi
nejaktivnějšími školami. Kromě plnění takto zadávaných úkolů žáci po celý rok sbírali některé
druhy odpadových surovin. Podařilo se jim vytřídit
280 kg
hliníku
148 kg
baterií
347 kg
elektro odpadu
137 kg
plastových víček
Byli jsme přihlášeni do soutěže ve sběru hliníku „Těžíme hliník z našich domácností“ pořádané
OF ČR Votice a ZO ČSOP EKOCENTRUM Říčany a v ní jsme obsadili 3. místo.
V podzimních měsících děti sbíraly lesní plody. Lesy České republiky v listopadu z naší školy
odvezly
820 kg
kaštanů
1 344 kg
žaludů.
V oblasti EVVO spolupracuje škola s centrem ekologické výchovy Ochrana fauny ČR
v Hrachově u Sedlčan. Společně s ním jsme v dubnu při oslavách „Dne Země“ připravili
ekologický projekt „Příroda kolem nás“.
V průběhu celého roku žáci pečovali o zeleň v okolí školy, hrabali spadané listí a suchou trávu,
starali se o rostliny na školním pozemku, pěstovali pokojové rostliny a muškáty v oknech
školy.
Akce pořádané v této oblasti jsou následující:
Datum
26.9.2012
27. 9.2012
11. 10. 2012
24. 10. 2012
8. 2. 2013
24. 4. 2013

Název akce

Odpovídá

Místo konání

Návštěva podbrdského muzea –
výstava „Stromy jako domy“
Školní projekt „Učíme se chovat
v situacích ohrožení“
Výlet do Prahy do Planetária a
Národního technického muzea
Školní projekt „Podzim v sadě a na
zahradě“
Školní projekt „Jíme zdravě“
Školní projekt „Příroda kolem nás“
ve spolupráci s OFČR v Hrachově

P. Léblová
Mgr. J. Sladovník

Rožmitál pod
Třemšínem
Tochovice

Mgr. J. Sladovník

Praha

Mgr. Z. Zikmundová

Tochovice

P. Léblová
Mgr. J. Sladovník

ZŠ Tochovice
ZŠ Tochovice
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Datum

Název akce

Školní projekt ,,Cesta do pravěku“
realizovaný při pobytu ve škole
v přírodě
14. 6. 2013 Návštěva hradu Točníku

7. 6. - 14. 6.
2013

Odpovídá

Místo konání

Mgr. J. Sladovník
R. Duchoňová

Skryje u Rakovníka

Mgr. J. Sladovník

Točník

22. 6. 2013

Výlet do sportovního areálu na
Lipně

Mgr. J. Sladovník

Lipno

1.9.2012 –
30.6. 2013

Celoroční projekt „Recyklohraní“

Mgr. J. Sladovník

ZŠ Tochovice

5.4.5 Školní družina
K docházce do školní družiny bylo ve školním roce 2012-2013 přihlášeno 40 dětí.
Výchovně vzdělávací práce probíhala ve dvou odděleních. V činnosti družiny se prolínaly
aktivity odpočinkové, přírodovědné, branné, sportovní, pracovně-technické a estetické. Své
místo v denním programu měla i pravidelná příprava žáků na vyučování. Ke sportovním
činnostem bylo využíváno školní hřiště a tělocvična.
5.4.6 Mateřská škola
Zpracovala paní Z. Baxová – zástupce ředitele školy
Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu
Škola pracuje podle nového Školního vzdělávacího programu „Svět patří nám“. Každá třída má
zpracovaný vlastní třídní plán.
První třída pracuje podle plánu s názvem „Rok s kocourkem Mourkem" a druhá třída podle
plánu „Hrajeme si a poznáváme svět“. Plán je zpracován na období tří let 2010 - 2013,
průběžně se aktualizuje. Vytvořili ho společně všechny pedagog. pracovnice školy. Každá
učitelka si zpracovává týdenní témata a denní přípravy. V souladu se ŠVP probíhá i práce s
dětmi, která je pravidelně kontrolována zástupkyní ředitele školy. Záznamy o kontrolách jsou
uloženy v dokumentaci školy.
Do 1. třídy bylo pro školní rok 2012/13 zapsáno 23 dětí. Provoz 1. třídy je od 7,00 nebo od 7,15
hod do 15,30 hod. Ráno a odpoledne se děti spojují do 2. třídy.
Docházely sem děti s celodenní docházkou, ale hlavně děti se 4 hodinovou docházkou a
docházkou na pět dní v měsíci. Ve třídě učila p. učitelka Bc. Pavla Vojtíšková a na zkrácený
úvazek Jaroslava Štěpánková.
Do druhé třídy bylo zapsáno 24 dětí. Učily v ní paní učitelky - Zdeňka Baxová a Martina
Vondrášková.
Cíle a úkoly vyplývající ze ŠVP byly plněny formou her jak řízených tak spontánních, dále
činnostmi řízenými učitelkou ve skupinách i individuálně. Velký důraz byl kladen na
prožitkové vnímání, kdy si děti osvojovaly různé poznatky a znalosti přímým pozorováním a
kontaktem s přírodou a vším, co je každodenně obklopuje. Úkoly a cíle byly přizpůsobeny věku
dětí a jejich individuálním schopnostem. Učitelky respektovaly individuální zvláštnosti dětí,
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snažily se plnit jejich přání a požadavky, vytvářely ve třídách klidnou a vstřícnou atmosféru.
Vhodnou formou se snažily děti zapojovat do kolektivu, do všech činností probíhajících během
dne. Učily děti překonávat strach z odloučení od rodiny. Vedly děti k získávání správných
hygienických a stravovacích návyků, k samostatnosti při sebeobsluze, k pořádku, ke
kamarádství, spolupráci, vzájemné pomoci a postupně se snažily odstraňovat nežádoucí
chování v kolektivu - agresivitu, ubližování, nepořádnost.
Pro práci s dětmi má škola dobré podmínky. Třídy jsou prostorné, mají dobré materiální
vybavení, učitelky mají dostatek učebních pomůcek. Součástí školy je také velká, prostorná
zahrada.
Zájmové činnosti školy
Logopedie - p. učitelka Vondrášková pracovala s dětmi při nápravě vadné výslovnosti. Úzce
spolupracovala s rodiči , navazovala na odborné vyšetření u logopeda. Nápravu vadné
výslovnosti prováděla s 12 dětmi. Průběžně byla s dětmi při každodenních činnostech
prováděna grafomotorika pod vedením paní učitelek z druhé třídy.
Škola v přírodě
Škola v přírodě proběhla v termínu od 7. 6. do 14. 6. 2013 ve Skryjích u Rakovníka v počtu 12
dětí. Program pro děti zajišťovaly dvě paní učitelky – p. uč. Vojtíšková a p. uč. Vondrášková.
Škola v přírodě nesla název ,,Bloudění přírodou s dinosaurem Dingem“. Celým pobytem
děti provázel plyšový dinosaurek Dingo, který prostřednictvím různých her, pracovních
činností a úkolů dětem představoval svět přírody. Program školy v přírodě vycházel z prostředí,
ve kterém se pobyt konal a jeho hlavním úkolem bylo děti seznámit s dobou dávno minulou,
kterou zde připomíná několik nalezišť trilobitů.
Mezi dílčí cíle bylo zařazeno poznávání různých druhů rostlin a živočichů, ochrana přírody a
seznamování s lidovou architekturou na vesnici. Součástí programu byly neméně důležité hry
zaměřené na stmelování kolektivu, prohlubování vztahů ve skupině a hry na rozvoj osobnosti.
Pobyt měl děti vést k samostatnosti při sebeobsluze. Každý den děti vyrážely na procházky a
drobné výlety, což přispívalo ke zlepšení fyzické kondice a zdokonalování pohybových
dovedností. Při plnění různých úkolů si děti zdokonalovaly obratnost, postřeh, paměť, tvořivost,
fantazii a estetické cítění.
I přesto, že pobyt trval více dní, děti snášely velice dobře odloučení od rodičů. Školu v přírodě
si dostatečně užily a rodičům se mohly pochlubit s nejnovějšími zážitky.
Oblast sportovní a dopravní
a/ plavecký výcvik v bazénu v Příbrami společně se ZŠ v termínu 6. 12. 2012 - 31. 1. 2013.
kurzu se zúčastnilo 11 dětí
b/ dopravní výchova
Téma – „Jezdíme bezpečně“ - seznamování s pravidly silničního provozu, vyjížďka na kolech
po okolí - termín 22. 5. 2013
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Aktivity školy
- polodenní vycházka do přírody s batohy- směr Hořejany, St. Voda, Podtochovice -25.9.2012
- výlov Zákosteleckého rybníku – pozorování práce rybářů - 12.10.2012
- divadlo v MŠ - Pohádkové tancování s Popelkou - 19.10.2012
- drakiáda - děti + rodiče / na louce u školky/ - 23.10.2012 / 16 dospělých, 29 dětí/
- kino - OÚ Tochovice – pohádka „Kocour v botách" - 31.10.2012
- OS Slůňata - Pochod broučků - 2.11.2012
- posvícení - pečeme hnětynky, zdobíme
- fotografování dětí - soubor "Vánoce" - 16.11.2012
- divadlo v Březnici - pohádka" Červená Karkulka" - 21.11.2012
- tvoření na prodejní vánoční jarmark - 3.12.2012 /9 rodičů/
- mikulášská nadílka - 5.12.2012
- zahájení plaveckého výcviku - bazén Příbram - 6.12.2012 / 11 dětí/
- vánoční prodejní jarmark - OS Slůňata + MŠ - 8.12.2012
- vystoupení dětí - rozsvícení vánočního stromu na návsi - 8.12.2012
- informativní schůzka pro rodiče - 17.12.2012
- vánoční besídka s nadílkou - pásmo pro rodiče - 17.12.2012
- vánoční besídka v ZŠ - shlédnutí programu - 19.12.2012
- návštěva 1. třídy ZŠ - předškoláci 16.1.2013
- vycházka ke krmelci - za rybník - 22.1.2013
- zakončení plaveckého výcviku - 31.1.2013
- OÚ kino - pohádka " Doba ledová 4 " - 5.2.2013
- maškarní karneval v MŠ s rodiči - 14.2.2013 - 14 dětí+ rodiče a sourozenci/nemocnost dětí/
- divadlo v MŠ - pohádka "Šípková Růženka" - 19.2.2013
- masopust - vystoupení dětí v KD Tochovice - 23.2.2013
- OS Slůňata + obec + MŠ - maškarní karneval - 24.2.2013
- fotografování dětí - soubor - Srdíčka - 26.2.2013
- divadlo v MŠ - pohádka " Zlatovláska" - 6.3.2013
- zápis dětí do MŠ - 19.3.2013
- knihovna - prohlídka a beseda s knihovnicí - 20.3.2013
- lední revue - zimní stadion Příbram - 27.3.2013
- divadlo Příbram - pohádka " O Honzovi" - 8.4.2013
- polodenní vycházka s batohy na statek za zvířátky - Ostrov - 17.4.2013
- divadlo v MŠ - pohádka " O žabákovi"
- čarodějnice - průvod obcí, ohýnek - 30.4.2013
- pokládání květin k pomníkům - recitace dětí - 8.5.2013
- Den matek - vystoupení dětí v KD - přáníčka - 12.5.2013
- kino Březnice - Večerníčkovy pohádky , zámek a park , návrat vlakem - 13.5.2013
- dopravní výchova - jízda na kolech po okolí - 22.5.2013 / 12 dětí/
- Charita Příbram - vystoupení dětí - 29.5.2013
- školní výlet Hrachov - stanice pro zraněná zvířata/ prohlídka + program" Zvířecí kamarád" ,
prohlídka hráze orlické přehrady - 30.5.2013
- škola v přírodě - Skryje u Rakovníka /12 dětí / - 7.6. - 14.6.2013
- informativní schůzka pro rodiče - 20.6.2013
- slavnostní rozloučení se školáky - vystoupení dětí pro rodiče - 20.6.2013
- vítání občánků na OÚ Tochovice - recitace dětí - 23.6.2013
- stopovaná - hledání pokladu - 28.6.2013
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5.4.7 Školní projekty uskutečněné v průběhu školního roku – realizace průřezových témat
Datum

Název projektu

27. 9. 2012 Učíme se chovat v situacích ohrožení
24. 10. 2012 Podzim v sadě a na zahradě
28 .- 29. 11. 2012

Co je to demokracii?

7. 12. 2012 Pekelná škola
8. 2. 2013 Jíme zdravě
22. 2. 2013 Dneska máme masopust
24. 4. 2013 Příroda kolem nás
30. 4. 2013 Čarodějná škola
7. 6.–14. 6. Cesta do pravěku
2013
celoroční Recyklohraní
celoroční Celá škola hraje divadlo

Realizovaná
průřezová témata
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Výchova dem. občana
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Multikulturní výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Mediální výchova
Environmentální výchova
Osobnostní a soc. výchova
Multikulturní výchova
Mediální výchova

1. I v tomto školním roce probíhala realizace projektu „Inovace školy“ financovaného
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ke zkvalitnění výuky byly
zakoupeny další počítače, notebooky, plazmová televize, knihy do školní knihovny, pomůcky pro
výuku přírodovědných předmětů. Učitelé vytvořili sady interaktivních výukových materiálů a
absolvovali několik školení podporujících nové formy práce ve vyučovacích hodinách a užití
výpočetní techniky ve vyučování.. Projekt bude ukončen v září 2013.
2. Žáci a rodiče mají možnost využívat školní elektronický informační systém, který škola
vytvořila společně se společností SEDUKTUS s.r.o. . Projekt byl financován z OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost ESF. K jeho realizaci jsme byli vybaveni příslušnou výpočetní
technikou. Na školních webových stránkách je možné se do tohoto systému přihlásit a využívat
elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu.
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zúčastnili pracovníci ZŠ :

Pracovník
M. Šounová
Mgr. J. Sladovní
Mgr. Z. Zikmundová
Mgr. Z. Zikmundová
P. Léblová
Mgr. J. Sladovník
Mgr. Z. Zikmundová
R. Duchoňová
P. Léblová
M. Šounová
M. Šounová
R. Duchoňová

Termín

Název akce

5. 10. 2012

Zákon o ped. pracovnících a
pracovněprávní problematika ve školství

Rozvíjíme přírodovědnou a čtenářskou
gramotnost na 1. st. ZŠ
Podpora matematické gramotnosti ve
10. 10. 2012
výuce na 1. St. ZŠ
Podpora matematické gramotnosti ve
10. 10. 2012
výuce na 1. St. ZŠ
8. 10. 2012

25. 10. 2012

Práce s programem Microsoft PowerPoint
2010

24. 10. 2012 Setkání metodiků prevence
4. 12. 2012 Jak se hraje divadlo

Mgr. Z. Zikmundová

6. 2. 2013 Učím se rád

M. Šounová

8. 2. 2013 Didaktické hry ve ŠD

P. Léblová
Mgr. J. Sladovník
R. Duchoňová

Zařízení

Cena

VI Stř. kr. územní
Prevence rizikového chování v praxi –
13. 9. 2012
Dokumentace školního metodika prevence pracoviště Příbram

Podpora matematické gramotnosti –
28. 2. 2013 Rozvíjíme prostorovou představivost
žáků?
20. 3. 2013 Prezentační programy ve školní výuce

0

COMENIUS
AGENCY Lesní 63,
Holubice
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Jednota
školských
informatiků
Partyzánská 530,
Liberec
PPP Příbram Pod
Šachtami 294
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram

998
600
600
600

6250

0
700
700
600
600
1400

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zúčastnili pracovníci MŠ :

Pracovník
J. Štěpánková

Termín
22. 11. 2012

Název akce
Hudební a taneční výchova – Ten vánoční
čas

M. Vondrášková

21. 3. 2013 Hry a hrátky s míči

Bc. P. Vojtíšková

4. 4. 2013 Co se skrývá za bludným kořenem

J. Štěpánková

19. 4. 2013 Pohádky se zpěvem a padákem

Zařízení
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram
VI Stř. kr. územní
pracoviště Příbram

Cena
600
750
750
750

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zúčastnili pracovníci ŠJ :

Pracovník

Termín

Název akce

V. Svobodová

14. 3. 2013 Hygienické minimum pro kuchařky

Zařízení

Cena

Jídelny cz
Farského 14
Plzeň

600
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7. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
7.1 Účast žáků v soutěžích
Název soutěže
Výtvarná soutěž „Hurá na Mars“ pořádaná Planetáriem
Praha
Výtvarná soutěž „Hasiči jedou“

Datum

Umístění

15.11.2012 čestné uznání

Počet žáků
3

Okrsková cyklistická soutěž
Okrsková recitační soutěž ve Strži u Dobříše

30. 4. 2013 bez umístnění 4
15. 5. 2013 1. místo
4
3. 6. 2013 1.místo
3

Celorepubliková soutěž“Recyklohraní“

30.6.2013

Umístnění mezi
nejaktivnějšími
školami

40

Soutěž ve sběru hliníku „Těžíme hliník z našich domácností“
OFČR Votice a ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

30.6.2013

3. místo v regionu
Táborska a
Příbramska

40

M. Hlavínová
2. místo
R. Konderlová,
A. Klozarová

7.2.1 Prezentace školy na veřejnosti
I v letošním školním roce vedení školy spolupracovalo s výborem SRPŠ a OS Slůňata při
MŠ. Na společných schůzkách se připravoval plán aktivit pro půlroční období. Spolupráce se
odvíjela při přípravě a organizaci kulturně poznávacích výletů, tvorbě vánočních a velikonočních
dekorací pro školní jarmarky, organizaci dětského karnevalu v MŠ, organizaci školy v přírodě a
nákupu pomůcek pro MŠ a sešitů pro ZŠ.
Také spolupráce s TJ Tochovice se letos rozvíjela dobře. Pro večerní cvičení jsme propůjčovali
třikrát v týdnu tělocvičnu ženám a dvakrát týdně sportovnímu oddílu kickboxu.
Na veřejnosti se škola prezentovala v uplynulém roce především dramatizacemi pohádek
připravovaných v hodinách dramatické výchovy a dramatického kroužku. Tato pásma pak žáci
předvedli při tradičním rozsvěcování vánočního obecního stromu, obecním masopustu a oslavě
Dne matek, při vítání nových občánků Tochovic a také při květnovém kladení kytic u pomníků
obětí válek.
Jako v minulých letech, tak i letos, jsme navštívili seniory v domově důchodců v Rožmitále pod
Třemšínem. Zavítali jsme tam dvakrát a pokaždé děti rozdávaly zdejším klientům radost a
potěšení. Za své výkony sklízely vřelá děkování.
Škola nadále spolupracovala se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, která má v jejích
prostorách zřízenou pobočku. Pan učitel A. Tomášek vyučoval 6 žáků hře na flétnu. Pod jeho
vedením žáci připravili dva koncerty, na kterých ukázali své dovednosti.
K pravidelným školním aktivitám patřily i charitativní sbírky. Žáci pomáhali fondu Sidus, Život
dětem nebo občanskému sdružení CHRPA. Ve všech pořádaných sbírkách byla vybrána celková
částka 4 575Kč, která určitě pomohla dobrým účelům.
Každý měsíc vycházel školní časopis „Tochováček“. V něm žáci formou krátkých zpráv,
hodnocení a anket informovali rodičovskou i širší veřejnost o všech aktivitách pořádaných ve
škole. Jeho jednotlivá čísla byla zveřejňována na školních webových stránkách. O dění ve škole
byla veřejnost také informována prostřednictvím Obecního zpravodaje.
Velmi dobrou prezentací školní práce byla pravidelně obnovovaná výzdoba všech prostor školy.
Rodičovská veřejnost a ostatní návštěvníci školy si mohli prohlédnou žákovské práce vytvořené
v hodinách výtvarné výchovy nebo výtvarného kroužku. Vysoká estetičnost školního prostředí
pomáhá vytvářet atmosféru klidu a rodinné pohody, ke které směřuje naše veškerá školní práce.
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7.2.2 Výčet aktivit organizovaných školou ve školním roce 2012/2013 pro veřejnost nebo ve
spolupráci se sdružením rodičů či obcí:
Základní škola
Datum
Název akce
Ve spolupráci
26. 9. 2012
10. 11. 2012
6. 12. 2012
8. 12. 2012
10. 12. 2012

Vystoupení dram. souboru školy v Domově seniorů
v Rožmitále p. Třemšínem s pohádkou „O vznešené ježibabě“
Divadelní představení „Kdyby prase mělo křídla“ v Divadle
v Dlouhé v Praze
Společné tvoření rodičů a dětí dekorací na vánoční jarmark
Kulturní vystoupení žáků při rozsvěcování obecního
vánočního stromu
Vánoční koncert ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem

Vánoční besídka „Peklo naruby“ a jarmark
Vystoupení dram. souboru školy při oslavách obecního
masopustu ,, Dneska máme masopust“
21. 3. 2013 Tvoření velikonočních dekorací pro jarmark
22. 3. 2013 Vystoupení dram. souboru školy v Domově seniorů
v Rožmitále p. Třemšínem s pásmem „Dneska máme
masopust“
26.– 27. 3. Velikonoční jarmark

19. 12. 2012
23. 2. 2013

2013
8. 5. 2013
12. 5. 2013
3. 6. 2013
22. 6. 2013
23. 6. 2013

Recitační vystoupení žáků při kladení kytic u pomníků
padlých ve světových válkách
Vystoupení dram. souboru školy ke Dni matek s dramatizací
pohádky ,,O drakovi Kruťákovi“
Koncert ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem pobočky
Tochovice
Výlet rodičů a žáků do sportovního areálu na Lipně
Recitační vystoupení žáků při vítání nových občánků obce

DS Rožmitál p.
Třemšínem
SRPŠ
SRPŠ
OÚ Tochovice
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál
p. Třemšínem
SRPŠ
OÚ Tochovice
SRPŠ
DS Rožmitál p.
Třemšínem
SRPŠ
OÚ Tochovice
OÚ Tochovice
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál
p. Třemšínem
SRPŠ
OÚ Tochovice

Mateřská škola
Zpracovala paní Z. Baxová – zástupce ředitele školy
Spolupráce MŠ a OS Slůňata
- schůzky výboru s učitelkami (o činnosti, aktivitách školy, potřebách,..)
- výbor - Krotká, Němečková, Hanková
- Pochod broučků - 5.11.2011
- pomoc při organizaci mikulášské besídky - balíčky, ceny na soutěže
- prodej výrobků na vánočním jarmarku
- nákup dárků na vánoční besídku
- maškarní karneval - ceny, pohoštění
- maškarní karneval pro děti v KD - společně s MŠ - soutěže, tombola, pohoštění
- pomoc při úklidu okolí školy
- zajišťování pitného režimu
- pomoc při opravách hraček, zakoupení nových
- škola v přírodě - příspěvek, trička, ceny,...
- rozloučení se školáky - knihy, šerpy,..
- vstupní chodba - nástěnka, obrazy zvířat, malování

- 3x informativní schůzka pro rodiče - září, prosinec, červen
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Komentář:
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na ZŠ a MŠ Tochovice inspekční činnost ČŠI.
9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 a vypracovala je paní M. Režová účetní příspěvkové
organizace. Jsou součástí zprávy o hospodaření školy a je možné se s nimi seznámit v ředitelně školy.

V Tochovicích

25. 8. 2013

Projednáno na pedagogické radě dne:

29. 8. 2013

Schváleno školskou radou dne:

26. 9. 2013

Vypracoval:
Mgr. Jiří Sladovník
ředitel školy
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