Základní škola

Obříství

Naše škola
v roce
2016/2017
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Pedagogická rada schválila dne:

Školu tvoří lidé. Kdo je to letos?
Ředitelka školy:

Mgr. Milena Jachková

Zástupce ředitele:

Mgr. Kateřina Najmanová

Výchovný poradce:

Mgr. Eva Flíčková

Třídní učitelky: I. třída:

Mgr. Zuzana Švihlová

II. třída:

Mgr. Eva Flíčková

III. třída:

Mgr. Martina Petrlíková

IV. třída:

Mgr. Eva Houštecká

V. třída:

Mgr. Irma Fendrichová

VI. třída:

Mgr. Petra Holajová

VII. třída:

Mgr. Hana Vojtová

VIII. třída:

Mgr. Kateřina Najmanová

IX. třída:

Mgr. Svatopluk Šenk

Učitelé: Bc. Karel Miláček
Mgr. Libor Tichota
Mgr. Jana Bílá
Vychovatelky ŠD: vedoucí vychovatelka: Jitka Dvořáková, kvalifikovaná
vychovatelka ŠD: Hana Bílá – kvalifikovaná vychovatelka

2

Asistent pedagoga: Jana Bečičková, Mgr. Svatopluk Šenk, Jana Slívová, Jitka
Dvořáková, Karolína Flíčková
Ekonomka-účetní: Jana Slívová
Technický pracovník:
Uklízečky:
Vedoucí ŠJ:
Kuchařky:

Bohumil Kukla

Hana Spurná, Jana Szajková
Monika Korbelová
Ivana Blažejová, Monika Zelenková, Mejvaldová Štěpánka
vedoucí kuchařka: Jaroslava Šafránková
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Počty žáků:
I.

třída: 21

II.

třída: 17

III.

třída: 23

IV. třída: 20
V.

třída: 18

VI. třída: 14
VII. třída: 22
VIII. třída: 25
IX. třída: 20
Celkem: 180
I.

stupeň: 99

II.

stupeň: 81
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Co budeme nabízet?
Ve výchovně vzdělávací oblasti:
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro život ve všech ročnících.
. pro žáky s potřebou podpůrných opatření nabízíme individuální vzdělávací plány a plány
pedagogické podpory
. žákům s potřebou podpůrných opatření nabízíme slovní hodnocení

Při plánování výchovně vzdělávacích cílů vycházíme z dokumentů:
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání RVP ZV a přílohy pro LMP
Školní vzdělávací program Škola pro život
Koncepce ZŠ Obříství – profilace, zaměření naší školy

Co nás čeká ve školním roce 2016/2017?
Naše škola podala projekt VÝZVA Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL
FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího
proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a
deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).
Dále nás čeká obnovení interaktivní techniky ( nákup nových projektorů) a částečné obnovení
stávajících počítačů v učebně INF.

Co ve volném čase?
Zájmové kroužky
Škola nabízí lidem, kteří něco umějí a chtějí to naučit děti nebo dospělé, aby se stali
vedoucími kurzů. Chceme tak nahradit vzdálené, a pro mnoho dětí nedostupné, městské domy
dětí. Zájemci si hradí kurzovné, z něhož jsou placeni vedoucí kroužků. A jak vypadá letošní
nabídka?
Název kroužku
Keramický

a

Vedoucí kroužku

výtvarný Mgr. Eva Flíčková

kroužek

Jitka Dvořáková

Pěvecký sbor

Mgr. Alice Ekertová

Termín

Poznámka

STŘEDA 14:30-16:00

1.- 8.třída (+100 Kč
materiál)

úterý 13:30-14:15
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1. – 5. třída

Konverzace v AJ

Mgr.Kateřina Najmanová

pátek 13:30-14:15

6. - 9. třída

Sportovní kroužek

Mgr.Martina Petrlíková,

středa 12:20-13:05

1- 2. třída

Mgr. Svatopluk Šenk

pátek 12:20-13:05

3. - 5. třída

Informatika

Mgr. Kateřina Najmanová

čtvrtek 13:10-13:13:55

2. – 5. třída

Florbal

Mgr. Svatopluk Šenk

Mgr. Zuzana Švihlová
Florbal

6. – 9. třída

Výuka na 1. a 2. stupni
Organizace: 1. stupeň
. součástí každodenní výuky je ranní komunita zaměřená na pozitivní ladění, spolupráci,
komunikaci, motivaci
. na konci každého dne, popř. týdne provádíme se žáky reflexi zaměřenou na pojmenování
nových poznatků, zkušeností, pocitů a prožitků, na sebehodnocení i vzájemné hodnocení
. učitel eviduje záznamy o práci žáka
. vyučující je vázán dodržováním denního počtu hodin podle rozvrhu, má právo upravovat
délku vyučovací jednotky i předmětovou skladbu rozvrhu, zodpovídá přitom za dodržování
hygieny práce, bezpečnosti žáků i za splnění týdenního učebního plánu
. domácí úkoly zadáváme tak, aby se děti učily hledat, přemýšlet, objevovat, samostatně
pracovat, připravovat se a procvičovaly probrané učivo

Priority výchovně vzdělávacích cílů

český jazyk
číst s porozuměním, orientovat se v textu, umět si najít vhodnou četbu, přemýšlet o
přečteném, vyprávět o přečteném, tvořit příběh, hledat souvislosti, vyjadřovat se přesně a
srozumitelně, umět naslouchat a navazovat v diskusi, pojmenovávat své pocity a prožitky,

6

klást otázky, dbát na úhlednost a čitelnost psaného projevu, umět pracovat s písemnou
chybou, orientovat se v systému pravopisu, zvládnout základní pravidla pravopisu

matematika
pochopit praktický význam a použití matematiky v běžných životních situacích, získávat
reálné představy o číslech, velikosti, mírách, řešit slovní úlohy, pěstovat pečlivost a přesnost
rýsování, rozvíjet prostorovou orientaci, zvládnout základní matematické operace, seznámit se
s finanční gramotností

cizí jazyk
začínáme s výukou anglického jazyka od I. třídy, na prvním stupni se zaměřujeme na
rozvíjení komunikace, na zvládnutí základních komunikačních dovedností, na osvojování
jednotlivých výrazů a krátkých slovních spojení. Na druhém stupni rozvíjíme komunikační
dovednosti, využíváme interaktivní techniku a autentické materiály. Zdokonalujeme se
v poslechu a ve čtení s porozuměním.

prvouka, vlastivěda, přírodověda
naučit se poznávat všemi smysly, zkoušet, objevovat, orientovat se v informačních zdrojích,
pracovat s encyklopedií, pracovat týmově, organizovat a plánovat práci týmovou a
individuální, aktivně projít dopravní výchovou, seznámit se s ochranou člověka za
mimořádných situací, s finanční gramotností, se zásadami zdravé výživy, klást důraz na
enviromentální výchovu

výchovy
poznávat a rozvíjet přirozené talenty, budovat správné pracovní návyky a postupy, vytvářet
normy kultury, vkusu, estetického vnímání, učit potřebě pohybu, umění a vlastní tvorby,
spoluvytvářet kulturní prostředí školy
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Organizace: 2. stupeň
. výuka jednotlivých předmětů je organizována do hodinových nebo dvouhodinových celků
. výuka probíhá podle potřeby v libovolných prostorách školy i mimo školu za předpokladu
dodržování bezpečnosti žáků
. upřednostňujeme interaktivní metody práce, týmovou spolupráci a angažovanost dětí ve
výuce
. na základě výměny vyučovacích hodin lze po vzájemné dohodě vyučujících měnit rozvrh
denního vyučování ve prospěch integrace předmětů do projektu nebo kumulace hodin do
výuky v předmětovém bloku
. projektová metoda je jednou z řady dalších metod a záleží na učiteli, kdy k ní přistoupí a
projekty nejsou pravidelně určovány
. souhrnné a průběžné testy vědomostí promýšlíme tak, aby neověřovaly pouze znalost
samotných faktů, ale i dovednost jejich zjišťování, pochopení souvislostí a schopnost aplikace
. hodnocení a sebehodnocení je nedílnou součástí každé vyučovací hodiny a používáme je
jako motivaci i návod k další žákově práci

priority výchovně vzdělávacích cílů
český jazyk
rozvoj aktivního čtenářství a orientace v širším informačním systému, umět samostatně
zpracovávat texty, pochopit souvislosti mezi literaturou, vědou, uměním, historií i součástí
společnosti, umět písemně vyjádřit svou myšlenku, srozumitelně, pravopisně správně, čitelně
psát, používat PC k vlastní textové tvorbě
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matematika
aplikovat matematické poznatky při řešení problémových a projektových úkolů, z reálných
situací odvozovat matematická řešení, uplatňovat matematické představy, umět analyzovat
postup, nacházet chybu a pracovat s ní, zapojit se do soutěží, seznámit se a uplatňovat
finanční gramotnost na modelových situacích

cizí jazyk-anglický jazyk
rozvíjet jazykové vědomosti a dovednosti praktického použití, podílet se na připravovaných
projektech, zapojit se do cizojazyčné komunikace v písemné a ústní podobě..
Byl zaveden povinně druhý cizí jazyk, a to jazyk ruský a německý od 7. ročníku.

zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie
umět se orientovat na mapě, v čase a prostoru, hledat a zpracovávat souvislosti a zákonitosti
mezi jednotlivými jevy, vytvářet si ucelené představy o tématu, integrovat témata
jednotlivých předmětů, umět zpracovávat vlastní výstup o poznané problematice (referát,
ročníkové práce, časopis, ústní prezentace), objevovat poznatky v praxi (expedice, projekty)

výchovy
pěstovat odvahu k vlastní tvořivosti a fantazii, vést ke kultivovanému pohybu a projevu,
získávat žáky k aktivnímu využívání volného času, k potřebě kulturních prožitků, rozvíjet
schopnosti a talent žáků směrem k profesní orientaci, zaměřit činnost na konkrétní užitečné
výstupy pro školu, obec, seznamovat se sexuální výchovou, ochranou člověka za
mimořádných situacích, se zásadami zdravé výživy, do vyučovacích hodin je včleněna etická
výchova

Kdy se budeme ještě setkávat?
V tomto školním roce budou probíhat konzultační hodiny každé první pondělí v měsíci.
Pedagogičtí pracovníci se setkávají při pravidelných pracovních poradách, metodických
schůzkách a pedagogických radách.
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Schůzky výboru KPŠ od 16.30 hodin 2 krát ročně. Zástupci rodičů vždy
obdrží pozvánku.

S kým a jak budeme spolupracovat?
Rodiče, KPŠ
. Rada KPŠ – volba 2 zástupců ze třídy
. Školská rada
. třídní schůzky – setkání rodičů ve třídě
. pozvání rodičů do výuky
Týden otevřených dveří
Obecní úřad
. jednání Školské rady
. pozvání na společná jednání s KPŠ
. projednání výroční zprávy a plánu práce
. nabídka prostor pro potřebu OÚ
Na škole také působí žákovský parlament, který se bude pravidelně scházet.
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Společně se bavíme, společně organizujeme...
Září:
Slavnostní zahájení školního roku – uvítání prvňáčků
Říjen:
1.10.- Obřístevské posvícení - vystoupení žáků zajistí Mgr. Švihlová, škola zorganizuje
sportovní odpoledne pro děti
Sběr papíru
Návštěva divadla ABC
Fotografická soutěž „ Krásy přírody“- Obříství a okolí
Bruslení 1. třídy
Recyklohraní – registrace školy do programu o recyklaci
Návštěva Hvězdárny Ďáblice
Exkurze do ZOO Liberec a do Muzea skla a bižuterie

Listopad:
Bruslení 1. třídy
Divadlo Praha- třídy 1.stupně
Preventivní program Unplugged

Prosinec:
Projektové vyučování
3. 12. Mikulášská diskotéka – garant Mgr. Svatopluk Šenk
21. 12. Vánoční rozjímání v 16.00 pro rodiče, 22. 12. pro školu, garant Mgr. Zuzana Švihlová
Kooperativní výuka

Leden:
Turnaj v ringu 2. stupeň – Mgr. Šenk
Olympiáda z anglického jazyka- školní kolo- Mgr. Najmanová
Přírodovědná soutěž- školní kolo- Mgr. Bílá
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Únor:
Karneval – ŠD, 1. stupeň – garant Hana Bílá
Masopustní průvod obcí 1. stupeň
Olympiáda z českého jazyka- okresní kolo
Recitační soutěž Mělník
Olympiáda z anglického jazyka- okresní kolo
Březen:
Vítání jara, 1. stupeň – třídní učitelky ve svých třídách
Obřístevská laťka, 2. stupeň – Mgr. Šenk
Velikonoční výstava, přednáška – garant Mgr. Flíčková
Klokan- matematická soutěž- Mgr. Hana Vojtová

Duben:
Dopravní soutěž – organizuje 9. třída
Čtení s Andersenem – čtenářská soutěž – garant Mgr. Fendrichová
Květen:
Atletická olympiáda 1. a 2. stupně
ŠVP-1. Stupeň
Výtvarná soutěž- Bc. Miláček
Červen:
Seifertovy Kralupy- Mgr. Holajová
Výlety, exkurze
Rozloučení se žáky 9. třídy
Projekty organizují učitelé podle potřeby.

Zápis: duben 2017
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Kdy budou letos prázdniny?
Podzimní:

26. 10. a 27. 10. 2016

Vánoční:

23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Pololetní:

3.2. 2017

Jarní:

13. 2. – 19. 2. 2017

Velikonoční:

13. a 14. 4. 2017

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 1.9. 2017, vyučování začne 4. 9. 20167
Dny volna vyhlášené ředitelkou školy:

26. a 27. 9. 2016, 18. 11. 2016 z provozně

technických důvodů.

Jak budeme hospodařit?
Úkolem všech pracovníků je i nadále dohlížet na ekonomická provoz osvětlení, šetření vodou,
čistícími a hygienickými prostředky. Potřebných úspor lze dosáhnout i ohleduplným
přístupem k vybavení školy. Čím více peněz vydáme za opravy, malování a údržbu, tím méně
nám jich zůstane na další potřebné vybavení. K tomu by nám měl pomoci systém dohody
s rodiči o převzetí zodpovědnosti žáka za svěřený nábytek, jako jsou žákovské stolky, židle a
skříňky. Učitelé na začátku školního roku vytvoří seznam žáků a jim přiděleného
pracovního místa. Do seznamu zaznamenají výchozí stav. Poškození školního majetku
zákonní zástupci uhradí, popř. zajistí opravu.
Aktivní přístup k péči o prostředí budeme realizovat pojetím pracovní výchovy, jejímž cílem
bude získávat požadované dovednosti a vědomosti prostřednictvím prací užitečných pro
školu. Ve fondu učebnic je letos prioritním úkolem nahradit postupně některé zastaralé
učebnice novými tituly dle požadavku metodických sdružení. Výtvarný materiál bude
k dispozici v učebně výtvarné výchovy a jeden pracovník je zodpovědný za jeho uvážlivé
čerpání. Úkolem vedení školy, KPŠ a učitelů je pomáhat při získávání finanční a materiální
pomoci z řad institucí prostřednictvím KPŠ. Významnou pomocí jsou finanční příspěvky od
zákonných zástupců. Díky projektu EU Peníze školám jsme vybaveni moderní technikou.
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V tomto roce potřebujeme zakoupit nové počítače do učebny informatiky a vyměnit stávající
projektory v některých třídách. Bude významným způsobem obnoven fond učebnic.

Připravujeme výchovně vzdělávací výlety, exkurze, bruslení a
plavání v hodinách TV v 1. a ve 2. třídě, soutěže, výstavy, vystoupení
pro rodiče a v domě s pečovatelskou službou.

Jak nám mohou pomáhat sponzoři?
V letošním roce hlavně pro zajištění následujících potřeb a vybavení
. materiál pro keramickou dílnu a výtvarné potřeby
. vzdělávací programy
. vybavení sportovní
. počítače, výukové programy
. dárky do tomboly

zpracovala: Mgr. Milena Jachková a Mgr. Kateřina Najmanová
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