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1. Základní údaje o škole 

 

1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 

Název školy: Základní škola Řevnice 

Adresa školy: Školní 600, 252 30 Řevnice 

IČO:  47005254  

IZO:  000241636                    

Kontakty:  

tel. 257721796           

e-mail: kancelar@zsrevnice.cz 

Web: www.zsrevnice.cz    

                   

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Vedení školy:  

ředitelka:  Mgr. Pavlína Seidlerová 

zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Petra Mejstříková Sulková 

zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Vladimír Vonásek, Mgr. Simona Škaloudová 

  

Zřizovatel: Město Řevnice 

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice  

tel: 257720157    

fax: 257720160 

e-mail:  pod@revnice.cz 

Web:  www.revnice.cz    

              

Školská rada: 

Funguje od 7. března 2001 

Zástupci za rodiče: Dvořáková Lenka len.k@seznam.cz, Jiří Kylar (předseda) jiri.kylar@gmail.com 

Zástupci za pedagogy: Mgr. Eva Hanykýřová (místopředseda) hanykyrova@zsrevnice.cz, Mgr. 

Ludmila Chroustová chroustova@zsrevnice.cz 

Zástupci za zřizovatele: Ing. Martin Sudek msudek@centrum.cz- Dr. Hana Ripková 

ripkova@fulbright.cz (po ukončení mandátu Ing. Sudka), Ing Pavel Černý pavel@gordica.cz  

 

http://www.zsrevnice.cz/
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mailto:len.k@seznam.cz
mailto:jiri.kylar@gmail.com
mailto:hanykyrova@zsrevnice.cz
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1.2. Charakteristika školy 

Základní škola Řevnice je plně organizovaná škola s kapacitou 508 žáků.  Škola poskytuje vzdělání i 

žákům z okolních obcí, tradičně do ní přestupují žáci z blízkých málotřídních škol, např. ZŠ Zadní Třebaň, ZŠ 

Mořina. ZŠ Řevnice zajišťuje všeobecné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku.   V tomto školním roce 

byly již počtvrté otevřeny 3 první třídy. Vzdělávání probíhalo ve třech budovách – v budově pavilónového 

typu byl umístěn první stupeň (ulice Revoluční 901), třídy 4. B a 4. C byly umístěny ve zrekonstruovaných 

prostorách budovy městského úřadu a původní budova tzv. Měšťanské školy byla využívána pro druhý 

stupeň (ulice Školní 600).  Na druhém stupni se vyučovalo ve dvou odborných učebnách – učebně fyziky a 

chemie a počítačové učebně. U budov prvního i druhého stupně je velká školní zahrada – na prvním stupni 

s rozmanitými herními prvky, na druhém stupni s víceúčelovým sportovním hřištěm.  

Školní družina měla 4 oddělení. Kapacita školní družiny je 130 žáků a ve školním roce 2014/2015 byla plně 

vytížena.  

Při škole funguje školní jídelna. Jsou nabízena dvě jídla. Kapacita školní jídelny je 600 jídel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Přehled oborů vzdělávání 

Vzdělávání bylo uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu vypracovaného dle RVP pro 

ZV s názvem Škola hrou i radostí, 8. verze. Ve 2. - 5. třídách a v 7. - 9. třídách. V 1. a 6. třídách se vyučovalo 

dle nového vzdělávacího školního programu, platného od 1. 9. 2014. 

 

Výuka probíhala podle tohoto učebního plánu: 

 

2.1. Učební plán pro 1. stupeň základního vzdělávání  

Vzdělávací oblast Předmět 
ročník celkem 

předměty 

z toho 

disponibilní 

dotace 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk   
9 8 9 9 7 42 (35+7) 7 

Anglický jazyk   0 2 3 3 3 11 (9+2) 2 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika   
4 5 5 5 5 24 (20+4) 4 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika   

0 0 0 0 1 1 0 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 0 0 

13 (12+1) 1 Přírodověda 0 0 0 1 2 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova   2 2 2 2 2 10 0 

Umění a kultura Hudební výchova   1 1 1 1 1 
12 0 

Výtvarná výchova   1 1 1 2 2 

Člověk a svět práce Praktické činnosti   1 1 1 1 1 5 0 

Hodiny celkem   20 22 24 26 26 118 14 

         
         

  

výuka probíhá podle 

nového ŠVP 

       

 

 

 

 

 

2.2. Učební plán pro 2. stupeň základního vzdělávání 



      

Vzdělávací oblast předmět 

ročník 

6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk (ČJ) 5 4 4 4 

Anglický jazyk (AJ) 3 3 3 3 

Další cizí jazyk (NJ 
nebo RJ) 

0 2 2 4 

Matematika a její aplikace Matematika (M) 5 4 4 4 

Informační a komunikační 
technologie Informatika (INF) 

1 0 0 0 

Člověk a společnost 

Dějepis (D) 2 2 2 2 

Výchova k 
občanství a zdraví 
(VKOZ) 

1 x x x 

Společenská 
výchova (SV) 

x 1 1 1 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 
(VK) 

0 1 0 1 

Tělesná výchova 
(TV) 

2 2 2 2 

Člověk a příroda 

Fyzika (F) 1 2 2 2 

Chemie (CH) 0 0 2 2 

Přírodopis (PP) 2 2 2 2 

Zeměpis (Z) 2 1 2 2 

Umění a kultura 

Hudební výchova 
(HV) 

1 1 1 0 

Výtvarná výchova 
(VV) 

2 2 2 1 

Člověk a svět práce 
Praktické činnosti 
(PČ) 

1 1 1 1 

Volitelné předměty (Sportovní 
příprava (SP), Vaření (Vař), 
Přírodovědná praktika (PŘP), 
Výtvarný seminář (VVS)   

0 2 2 1 

Hodiny celkem   28 30 32 32 

  
    

  

ročník s hodinovou dotací dle 

nového ŠVP   

 

 

 

 

 



2.3. Přehled volitelných předmětů na 2. stupni 

Volitelné předměty Ročník Časová dotace 

Vaření 7. - 9. 5 

Výtvarný seminář 7. - 9. 5 

Přírodovědná praktika 7. - 9. 5 

Sportovní příprava 7. - 9. 5 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Ve škole pracovalo celkem 54 zaměstnanců, z toho 33 pedagogů a 4 vychovatelky školní družiny,  

8 správních zaměstnanců a 7 pracovníků školní jídelny, 2 zaměstnanci jsou na mateřské dovolené. Celkem  

3 pedagogičtí pracovníci neměli požadované pedagogické vzdělání, všichni si ho doplňovali (viz. tab. níže). 

Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali také 3 asistenti pedagoga.  

Jméno pedagoga Vysoká škola – doplňování vzdělání 

Mgr. Věra Horská Fakulta přírodovědně- humanitní a pedagogická Technické 
univerzity v Liberci 

Bc. Bohumila Pelcová Soukromá vysoká škola AKCENT College s.r.o. – obor Anglický jazyk 

Zuzana Chvátalová Univerzita Jana Ámose Komenského – obor Speciální pedagogika 

 

Počty žáků ve třídách – viz příloha č. 1. 

 

4. Údaje o přijímacím řízení  

 

4.1. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis do 1. tříd se konal 5. 2. 2015. Celkem bylo přijato 71 žáků, z toho je 7 dětí po odkladu školní 

docházky a 9 dětí nenastoupilo. Byly otevřeny 3 první třídy. Bylo uděleno 14 odkladů školní docházky. 

U zápisu pomáhali také žáci 5. ročníků, kteří se stali průvodci rodičů i svých budoucích spolužáků. Odváděli 

děti do připravených a slavnostně vyzdobených tříd a pomáhali jim v orientaci po školní budově. Poprvé byl 

zaveden rezervační systém na našich webových stránkách, kde si rodiče mohli rezervovat přesný čas, kdy 

se mají dostavit k zápisu se svým dítětem. Ve třídách paní učitelky prověřily připravenost předškoláků na 

nástup do školy. Děti hravou formou předvedly své dovednosti a návyky, určovaly barvy a také nám 

přednesly básničku nebo zazpívaly písničku. Nakonec si s sebou mohly odnést malý dárek, který jim vyrobili 

jejich budoucí spolužáci. 



4.2. Údaje o výsledcích přijímacího řízení 

 

V letošním školním roce bylo podáno na střední školy celkem 55 přihlášek. Ke studiu si žáci vybírali 

různé typy středních škol v Praze a ve Středočeském kraji. Největší úspěšnosti dosáhli žáci devátého 

ročníku, kteří dosáhli v přijímacím řízení 100% úspěšnosti. Žáci sedmého a pátého ročníku si podávali 

přihlášku ke studiu pouze na víceletá gymnázia. Jedna žákyně z šesté třídy byla přijata na taneční 

konzervatoř. Přestože odchod žáků na víceletá gymnázia významně zasahuje do složení třídních kolektivů, 

je celkový počet přijatých odrazem a oceněním kvality vzdělávání, které se škola snaží poskytovat. 

Celkový přehled počtu uchazečů a přijatých na SŠ:  

Ročník Počet přihlášek Počet přijatých Procento úspěšnosti 

Devátý 35 35 100 

Sedmý 10 5 50 

Šestý 1 1 100 

Pátý 9 7 66,7 

 

Výsledky přijímacího řízení: 

Škola Třída Počet žáků 

Gymnázia 5. 7 

7. 5 

9. 4 

SŠ s maturitou - 

průmyslovky 

9. 7 

Obchodní akademie 9. 8 

Střední zdravotnická škola 9. 4 

Gastronomie 9. 3 

SOŠ s maturitou 

SOŠ s výučním listem 

9. 4 

1 

Umělecké obory 9. 4 

 

 

 



 

5. Údaje o výsledcích vzdělávaní žáků 

 

5.1. Přehled výsledků vzdělávání  

 

Ve školním roce 2014/2015 měla škola 459 žáků. Z toho celkem 4 žáci plnili školní docházku 

v zahraničí podle §38 školského zákona, 1 žákyně plní školní docházku na Park Line Praha. S vyznamenáním 

prospělo celkem 332 žáků, prospělo 120 žáků. Neprospěli 2 žáci. Průměrný prospěch byl 1,357. Celkem 

bylo zameškáno 27 163 vyučovacích hodin, z toho 6 neomluvených. Trendem školního roku 2014/2015 byl 

důraz na zavedení jednotného systému organizace výuky v jednotlivých předmětech, používání aktivních 

metod učení, praktické využívání poznatků ze seminářů kritického myšlení. 

  

Podrobné informace viz. příloha č. 2  

 

5.2. Údaje o integrovaných žácích 

 

5. 2. 1. Zhodnocení práce výchovné poradkyně pro 1. stupeň za školní rok 2014-15 

 

Práce na IVP 

30 žáků z 1. stupně bylo vyšetřeno v odborných PPP nebo speciálních centrech příslušnými 

odborníky.   

Z 30 žáků bylo 14 integrováno individuálně. 11 žáků pracovalo podle individuálních vzdělávacích plánů.  

Diagnostikováno-  

 SPU- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, ADD, vývojová dysfázie, DMO 

 nadaní žáci 

 Di Georgův syndrom 

 

 Ve školním roce 2014/2015 byli na doporučení přiděleni 4 asistenti pedagogických pracovníků. 

IVP byly vytvářeny ve spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli, rodiči, PPP. Ve školním roce 

2014/2015 nebyly shledány problémy s plněním IVP, průběžné hodnocení a informace se sdělovaly na 

pedagogických radách. IVP byly schváleny příslušnými PPP. Učitelé uplatňovali v práci s integrovanými žáky 

zvláštní metody a postupy -  individuální péče v hodinách. Dále jim byla umožněna individuální reedukace 

pod vedením Mgr. Bořkové.  

Žáci, kteří projevují mimořádné nadání, jsou podporováni pedagogy k dalšímu rozvoji svých vloh a 



schopností. Jsou vysíláni na znalostní soutěže, kterým předchází důkladná příprava. 

 

Na konci školního roku byli žáci a jejich rodiče informováni o konci platnosti zprávy z PPP a nutnosti 

zažádat o novou zprávu z vyšetření pro následující školní rok 2015/2016. 

Spádovou PPP je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje v Králově Dvoře – 

Počaplech. ZŠ Řevnice spolupracuje se školní psycholožkou Mgr. Janou Pelinka Doksanskou. 

Pro výroční zprávu zpracovala Mgr. Andrea Venclíková, výchovná poradkyně pro 1. - 4. ročník 

 

5. 2. 2. Zhodnocení práce výchovné poradkyně pro 2. stupeň za školní rok 2014-15 

Práce na IVP 

Počet integrovaných žáků – 14. Hlavní příčiny poruch učení jsou dyslexie, dysgrafie, dva  

dyskalkulici. IVP je vytvářen ve spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli, rodiči, PPP. V letošním školním roce 

nebyly shledány problémy s plněním IVP, průběžné hodnocení a informace se sdělovaly na pedagogických 

radách. Učitelé uplatňují v práci s integrovanými žáky zvláštní metody a postupy, individuální přístup.  

Řešení kázeňských problémů 

Spolupráce s vyučujícími a hlavně se třídními učiteli i rodiči při řešení kázeňských problémů. Jednalo 

se o porušování školního řádu, nekázeň v hodinách, ale také podezření na kyberšikanu v 9. ročníku a fyzické 

napadení žáka. O všech jednáních jsou vedeny zápisy. 

Přijímací zkoušky 

V letošním školním roce bylo podáno na střední školy celkem 54 přihlášek. Ke studiu si žáci vybírali 

různé typy středních škol v Praze a ve středočeském kraji. Největší úspěšnosti dosáhli žáci devátého 

ročníku, kteří dosáhli v přijímacím řízení 100% úspěšnosti! 

Žáci sedmého a pátého ročníku si podávali přihlášku ke studiu pouze na víceletá gymnázia. 

Pro výroční zprávu zpracovala Ing. Jana Cuchá, výchovná poradkyně pro 5. - 9. ročník 

Diagnostika Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 22     

Vývojové poruchy chování 9     

S vadami řeči 2    

Tělesné postižení / 2     



závažné postižení 

Nadaní žáci 1    

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Na škole pracuje metodik prevence. V rámci primární prevence sociálně patologických jevů 

proběhlo ve školním roce 2014/15 v ZŠ Řevnice několik akcí. Třídní učitelé se stále věnovali zlepšování 

vztahů mezi spolužáky. K tomu také pomohl adaptační kurz pro 5. ročníky. Na jaře proběhly besedy 

zaměřené na prevenci kouření. Dále se žáci seznámili s nebezpečím a následky kyberšikany, při preventivní 

besedě diskutovali o tom, co je a není šikana, jak se bránit a na koho se obrátit.  Žáci naší školy se také 

zúčastnili zdravotnických besed a soutěže Helpíkův pohár. Každý rok se naši žáci v rámci Dne Země učí, jak 

se správně chovat k naší planetě Zemi.  Pro podporu zdravého životního stylu absolvovali naši žáci lyžařský 

kurz, bruslení a plavecký výcvik. 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhly v ZŠ Řevnice tyto preventivní akce: 

2. 9. - Den s třídním učitelem – seznámení s novými žáky, tvorba třídních pravidel chování, hry 

22. 1. - Exkurze Židovské muzeum v Praze 

23. 1. - Preventivní besedy Moderní je nekouřit pro 5. třídy 

13. 2. - Exkurze Policejní muzeum Praha 

19. 2. - Pořad „ Jsem sestra Arnošta Lustiga“ ke Dni památky obětí holocaustu 

17. 4. - Preventivní besedy Nebezpečí v kyberprostoru pro 6. třídy 

5. 5. - Preventivní besedy Nebezpečí v kyberprostoru pro 7. třídy 

6. 5.  - Preventivní beseda Bolest jménem šikana pro 8. třídy 

20. 5. - Preventivní beseda Láska ano, děti ještě ne pro 8. třídy v Praze 

22. 5. - Preventivní beseda Přátelství, láska,…a taky trochu sex pro 9. třídy 

22. 5. - Preventivní beseda Moderní je nekouřit pro 8. třídy 

4. 6. - Beseda Antisemitismus a holocaust pro 9. třídy 

 

Kromě těchto besed ještě žáci 1. – 4. tříd s třídními učitelkami v rámci prvouky, výtvarné výchovy 

plnili úkoly a pracovní listy s tématy správná životospráva, zdravá výživa a protikuřáckou tématikou. 

 

Sepsala: M. Maříková- metodik prevence 

 

 



 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

7.1. Studium ke splnění zvláštních kvalifikačních předpokladů 

 

Ing. Marcela Bezděková Studium pro koordinátory ŠVP 

Ing. Jana Cuchá Studijní program pro výchovné poradce 

Mgr. Simona Škaloudová Studijní program pro výchovné poradce 

Mgr. Markéta Maříková Studijní program pro metodika prevence 

Mgr. Andrea Venclíková Studijní program pro výchovné poradce 

Mgr. Pavlína Seidlerová Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

 

7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Účastník Název Pořadatel Termín 

Flemrová Petra  RaR  D. Nevolová  podzim 2014 

Flemrová Petra 

Knýbelová Lucie Čtení s porozuměním  Kritické myšlení  13. 10. 2014 

Seidlerová Pavlína Jak užít transakční analýzu ve třídě  S. E. N. A. s.r.o. 1. - 2. 11. 2014 

Mejstříková Petra 

Seidlerová Pavlína  Coaching - umění vést a řídit  Mgr. Běla Outratová  3. - 4. 10. 2014 

Pavliš Dušan 

Jak vyučovat finanční gramotnost 

poutavě a zábavně KFP 7. 10. 2014 

Jana Cuchá  Studium pro výchovné poradce  Univerzita Karlova  

10/2013-

11/2015 

Seidlerová Pavlína 

Teorie a praxe školského 

managementu  Univerzita Karlova  10. 12. 2014 

Barvová Gabriela DVPP Mini volejbal  AŠSK  23. 10. 2014 

Sklenářová Michaela 

Brunclíková Kateřina DVPP Atletika do škol AŠSK  5. 11. 2014 

Seidlerová Pavlína 

Personalistika školských 

příspěvkových organizací Aliaves 30. 10. 2014 



Stará Gabriela Praktické uplatňování DPH u škol  Paris 5. 11. 2014 

Bartlová Jana  Práce s problémovým dítětem  Dům dětí a mládeže 4. 11. 2014 

Všichni pedagogové 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení  Kritické myšlení  

28. - 29.8; 2.10; 

14.11. 

Škaloudová Simona  Edukace žáků s ADHD Agentura Majestic 28. 1. 2015 

Cuchá Jana  Problémový žák na základní škole  Agentura Majestic 4. 2. 2015 

Škaloudová Simona 

Na co si dát pozor při tvorbě 

rozpočtu  Aliaves & Co., a.s. 29. 1. 2015 

Seidlerová Pavlína  Dotace EU pro školy  Seminaria, s.r.o. 16. 4. 2015 

Cuchá Jana  Trénink paměti a efektivní učení Agentura Majestic 23. 2. 2015 

Bezděková Marcela Metoda Hejného v M na 2. stupni ZŠ 

Vzdělávací 

inst.Stř.kraje  31. 3. 2015 

Rajtmajerová Alena  Zdravotník zotavovacích akcí  Tomáš Stronček  

10.4.20105-12. 

4. 2015 

Bezděková Marcela Metoda Hejného v M na 2. stupni ZŠ 

Vzdělávací 

inst.Stř.kraje  22. 4. 2015 

Pedagogové   Základy Hejného vyučovací metody  H-mat o.p.s.  16. 4. 2015 

Flemrová Petra  

Funkční studium pro školní 

koordinátory EVVO Eko gymnázium  

září -prosinec 

2015 

Barvová Gabriela 

Mejstříková Petra Seminář Finanční gramotnost  ZŠ Chrudim  27. 5. 2015 

Všichni pedagogové 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení  Kritické myšlení  

20/4/2015 a 

26/5/2015 

Škaloudová Simona  Seminář bakaláři - úvazky  Služba škole MB 3. 6. 2015 

Škaloudová Simona  Seminář bakaláři - rozvrhy hodin  Služba škole MB 10. 6. 2015 

Palánová Iva  Úvod do matematiky prof. Hejného  

Vzdělávací 

inst.Stř.kraje  2. 6. 2015 

Seidlerová Pavlína  Modul právo + modul  UK Praha  1 pol. 2015 

Družina  Školení MS Excel  PC Akademie  1. 11. 2014 

7x - první stupeň 

Prevence ve škole - co dělat když, 

Mgr. M. Veselá  ZŠ a MŠ Všenory  5. 12. 2014 

Družina, Flemrová Petra, 

Peterová Miroslava Rozšířená MS Excel, Word, obrázky  PC Akademie  13. 12. 2015 

Lacinová Bohdana MS Excel - pokročilé funkce  PC Akademie  14. 1. 2015 



Vyštajnová Jitka 

Maříková Markéta 

Rozvíjíme kreativitu a log. myšlení 

žáků  Institut pro další vzd. 8. 4. 2015 

Seidlerová Pavlína  Kurz PR - Oč v něm jde  Jana Olchavová  26. 2. 2015 

Mejstříková Petra 

Seidlerová Pavlína Seminář Pekařová  

ZŠ a MŠ K dolům, Pha 

2 28. 3. 2015 

Šerclová Radka 

Projektovým manažerem za 2 

měsíce  Seminaria  27. 4. 2015 

Škaloudová Simona, Barvová 

Gabriela, Rajtmajerová 

Alena, Sklenářová Michaela, 

Mejstříková Petra 

Důslednost nebo bezpodmínečná 

láska  - Pekařová 

ZŠ a MŠ K dolům, Pha 

2 26. 4. 2015 

Seidlerová Pavlína  

Motivace zaměstnanců a vedení 

hodnotících rozhovorů  Comenius Agency  17. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1. Akce školy 

 

Významné akce školy 

Vánoční akademie ZŠ Řevnice, Výroční ceny za školní rok 2014/2015, zájezd 

do Anglie, Den otevřených dveří, zapojení do projektu Česko čte dětem a 

Čtení pomáhá, Položení základního kamene k zahájení přístavby, Absolventská 

slavnost 

Další prezentace školy na 

veřejnosti 

Vánoční trhy, Vánoční zpívání, aktivní účast žáků na vzpomínkových akcích 

pořádaných městem (k výročí vzniku republiky, ukončení II. světové války) 

Akce ve spolupráci  

s rodiči 

Během roku proběhla 2x brigáda na úpravu zahrady na 1. stupni pod vedením 

pana školníka a byla zaznamenána hojná účast rodičů.  

Projekt Rodiče do školy, Rodiče vítáni 

Škola nanečisto 
4 návštěvy budoucích prvňáčků ve škole, rozvoj matematických představ, 

nácvik správného úchopu, rozvoj sluchové a zrakové percepce 

Sportovní akce školy 
Lyžařský výcvik pro žáky 7. roč., bruslení, plavecký výcvik, přebor ZŠ v šachu, 

olympiáda pro 1. a 2. stupeň 

Akce k environmentální 

výchově 

V průběhu celého školního roku byli žáci vedeni k třídění odpadu, účastníme 

se projektu Recyklohraní, Tonda obal, projektový den - Den Země 

 

Další podrobnosti k různým školním akcím spolu s fotodokumentací viz příloha č. 3 

 

Škola dále organizuje různé volnočasové aktivity např. kroužek výuky hry na flétnu, stolní tenis, 

logopedie a reedukace čtení. V rámci rozšíření nabídky poskytuje škola prostory i dalším soukromým 

subjektům, takže se děti v odpoledních hodinách mohly věnovat výuce angličtiny s rodilými mluvčími díky 

aktivitám společnosti EasySpeak, rozvíjet strategické myšlení v šachovém kroužku pod dohledem pana 

Paukerta, Zdokonalovat se v práci na PC s Alešem Liberem, zatančit si v Klíčku s Ludmilou Chroustovou, 

pohrát si na kroužku Lego briks nebo se účastnit dětského pěveckého sboru Chorus Angelus. 



                   

8.2. Významné studijní úspěchy našich žáků 

Ondřej Brůha - 1. místo a poté účast v krajských kolech chemické a fyzikální olympiády a reprezentace 

školy ve fotografické soutěži Photocontest 

Andrea Lacigová – 1. místo v Matematickém klokanu – okresní kolo 

Veronika Fialová - 1. místo okresního kola matematické olympiády 

Antonie Zavadilová - 3. místo v regionální výtvarné soutěži „Abstrakce kolem nás“ 

Lukáš Jirsa, Petr Vaněk a Vojtěch Vosáhlo - vynikající úspěch ve veřejné soutěži „Příběhy 20. století pro ČR 

a SR“- 6. místo z 22 zúčastněných 

Pavla Tesařová - reprezentace školy ve výtvarné soutěži a vynikající výsledky v hudebních soutěžích 

houslistů na národní i mezinárodní úrovni 

 

8.3. Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

Název 

soutěže/olympiády/přehlídky 
Zúčastnění žáci  Umístění (pořadí) Poznámka 

Přespolní běh dívky 8. místo  

Přespolní běh chlapci 6. místo  

Stolní tenis  chlapci 7. místo  

Stolní tenis  dívky 2. místo  

Florbal  I. stupeň 13. místo  

Basketbal Ch- IV. kat. chlapci 7. místo  

Basketbal D- IV. kat. dívky 8. místo  

Hokej IV. kat. II. stupeň 3. místo  

Hokej II. kat. II. stupeň 4. místo  

Házená IV. kat. dívky 5. místo  

Házená IV. kat. chlapci 2. místo kraj 5. místo 

Volejbal IV. chlapci 1. místo kraj 7. místo 

Volejbal IV, kategorie dívky 4. místo  

Vybíjená I. stupeň CH chlapci 11. místo  



Vybíjená I. stupeň D dívky 4. místo  

Minifotbal II. kat. II. stupeň 9. místo  

Florbal III. kat. CH chlapci 5. místo  

Florbal III. kat. D dívky 2. místo  

Florbal IV. kat. D dívky 5. místo  

Florbal IV. kat. CH chlapci 9. místo  

Fotbal II. kat. smíšené družstvo 4. ve skupině  

Pohár rozhlasu III. kat. dívky 4. místo  

Mc Donald Cup I. kat. smíšené družstvo 4. místo  

Atletický trojboj I. st smíšené družstvo 9. místo  

Atletika IV. kat. chlapci 4. místo  

Atletika IV. kat. dívky 12. místo  

Atletika  chlapci 9. místo  

 

Poděkování: 

Dominice Bartlové, Marii Paličkové, Jakubu Strnadovi, Ondřeji Kovářovi a Dominiku Vrátnému za 

vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 

Veronice Drechslerové za vzornou reprezentaci školy ve stolním tenise 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

Ve školním roce 2014/2015 proběhly ve škole dvě kontroly České školní inspekce. Obě inspekční 

zprávy jsou umístěny na webových stránkách školy.  

 Předmětem první kontroly ČŠI byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, 

dále veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých 

školám a také inspekční činnost zaměřená na kontrolu odstranění nedostatků zjištěných při 

předchozí inspekční činnosti. 

Z výsledků závěrů kontroly z prosince 2015 vyplývá, že nebyly porušeny některé zákony školského zákona 

ve smyslu: 

a) Kontrola výroční zprávy 

b) Kontrola správnosti předávání údajů z dokumentace školy a ze školní matriky 

c) Kontrola údajů o hospodaření s finančními prostředky 

d) Kontrola zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému 



Z výsledků závěrů kontroly z prosince 2015 vyplývá, že byly porušeny některé zákony školského zákona ve 

smyslu: 

a) ŠVP- chybějící tematické celky v Pč, Pp, VkOZ (následně doplněno) 

b) Zákaz propagace politických stran 

c) Porušení rozpočtové kázně 

 

 Předmětem druhé kontroly ČŠI bylo kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

Z výsledků závěrů kontroly z června 2015 vyplynulo, že finanční prostředky poskytnuté ze státního  

rozpočtu na neinvestiční výdaje školy v roce 2015 byly přijaty oprávněně, přesto však mohla škola 

přijmout více finančních prostředků, které jí náležely. Po doplnění tabulek v matrice MŠMT již byly 

finanční prostředky za měsíce září až prosinec 2015 v pořádku dočerpány. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje o hospodaření školy 

Dotace MŠMT celkem 18 722 925,00 Kč 

z toho platy 13 462 271,00 Kč 

            pojistné + FKSP + ONIV 5 260 654,00 Kč 

Dotace od zřizovatele 4 192 000,00 Kč 

ostatní příjmy  953 015,00 Kč 

z toho družina 309 000,00 Kč 

            kroužky 161 430,00 Kč 

            dary, rodiče, jídelna, úroky 482 585,00 Kč 

Příjmy VHČ (jídelna, nájmy) 1 398 707,00 Kč 

Příjmy celkem 25 266 647,00 Kč 

Výdaje MŠMT 18 722 925,00 Kč 

Výdaje z hlavní činnosti 4 484 004,00 Kč 

Výdaje VHČ 1 117 066,00 Kč 



Výdaje celkem 24 323 995,00 Kč 

Hospodářský výsledek 942 652,00 Kč 

 

V příjmech za kroužky a za družinu byly započteny i částky fakticky spadající do období roku 2013, ale 

nabyly tam tehdy účtovány. 

HV byl souhlasem zřizovatele rozdělen do fondů takto: 

Fond odměn  50 000,00 Kč 

Rezervní fond  892 652,00 Kč 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

Škola byla zapojena do projektu Mentoring začínajících učitelů organizovaného platformou Business 

Leaders Forum, jejímž členem jsou české i zahraniční firmy. Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu výuky na 

základních školách pomocí podpory vzdělávání učitelů s délkou praxe 0-2 roky. Tento projekt byl slavnostně 

ukončen v roce 2015. 

 

12. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů  

Ve školním roce 2014/2015 nebyly realizovány žádné projekty financované z cizích zdrojů.   Díky 

získanému grantu nadace Pangea jsme zakoupili několik sad společenských her, které pomáhají rozvíjet 

sociální a občanské kompetence. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Ve školním roce 2014/15 škola nebyla zapojena do žádných vzdělávacích akcí v rámci celoživotního 

učení. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

Při škole nadále působí ZOOS, jejímiž členy jsou jak učitelé ZŠ Řevnice i učitelé z jiných ZŠ 

(bývalí zaměstnanci), tak provozní zaměstnanci školy. 

V srpnu 2014 vypověděla  ředitelka školy KS, obě strany si vyměnily návrhy nové KS, připomínkovaly je, 

nová KS dosud nebyla uzavřena. 



Předsedkyně ZOOS byla několikrát přizvána k jednání mezi ředitelkou školy a zaměstnancem, 

povinné informování OO probíhalo formou zápisu z pedagogických porad, OO nevznesla námitky. Na jaře 

2015 proběhla další kontrola OIP. 

Sepsala: Mgr. Jiřina Dopitová – předsedkyně ZO ČMOS 

 

 

 

 

15. Závěr 

 V roce 2014/15 byly poprvé žáky 9. tříd zpracovávány absolventské práce na zadaná témata, která si 

žáci mohli vybrat z nabídky všech pedagogů II. stupně. Po absolvování písemné i ústní části, která byla 

formou prezentace před určenou komisí, obdrželi žáci absolventský list na závěrečné slavnosti. (příloha č. 

4) 

 V červnu došlo také k slavnostnímu předávání výročních cen za mimořádné studijní a sportovní 

výsledky, za reprezentaci školy a práci pro školu. (příloha č. 5) 

V květnu 2015 byl položen základní kámen k přístavbě budovy II. stupně a tímto dnem začaly 

rozsáhlé stavební práce. Během II. pololetí a o prázdninách se rozběhlo také zateplování budov I. a II. 

stupně, byla vyměněna okna, opraveny střechy, na II. stupni zrekonstruována půda a také byla provedena 

strukturovaná kabeláž počítačové sítě. Přes prázdniny byla vybudována nová třída na II. stupni, která byla 

přestavěna z jedné ze sboroven učitelů. 

Ve školní jídelně byl částečně zrekonstruován rozvaděč na přívodní kabely k varnému místu, bylo 

pořízeno nové vybavení do kuchyně a současně došlo také k výměně oken a zateplení budovy.  

Do nového školního roku se nám podařilo zajistit dalšího kvalifikovaného pedagoga na cizí jazyky, 

rozšířili jsme nabídku výuky druhých cizích jazyků o Francouzštinu a výběr povinně volitelných předmětů  

7. ročníků jsme obohatili o Anglickou a Německou konverzaci, což podpořilo výstup z dotazníkové ankety, 

kterou vyplňovali rodiče, kde se měli vyjádřit k jejich představě vývoje školy v dalších letech. 

  

Výroční zprávu vypracovala Mgr. Simona Škaloudová 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Přílohy 

Příloha č. 1: Počty žáků dle tříd 



 

 

Příloha č. 2: Výsledky výchovy a vzdělávání (nejsou zahrnuti žáci v zahraničí) 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Školní akce spolu s fotodokumentací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lyžařský kurz 
 

V termínu 7. – 13. 2. 2015 byli žáci 7. tříd na lyžařském kurzu v Krušných horách. Plnou kapacitu doplnili 

ještě žáci z 6. a také z 8. tříd. 

Lyžařský kurz se opravdu povedl. Správná parta dětí, to je na tom to hlavní. A tady byla, jeden tým, jedno 

tělo, jedna duše. 

Proběhly také závody ve slalomu na lyžích i na snowboardu, všichni se zúčastnili a všichni tím pádem 

vyhráli, jen s rozdílem času. :-)) 

Děti dostaly medaile, diplomy a dobrůtky a poté už řádily na diskotéce. 

 

Chata Olympie  

 

Skiareál Telnice v Krušných horách  

 

http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/lyzarsky-kurz/


 

 

 



 



Ivan Mládek přišel i s Jožinem 

27.2.2015 

Úspěšně pokračujeme ve čtení dětem a tentokrát jsme u nás přivítali dalšího milého hosta, pana Ivana 

Mládka. Protože podle svého vyjádření raději zpívá, přivedl si na pomoc svojí vnučku Elinku, žákyni 3. C naší 

školy, která svého dědečka úspěšně zastoupila a nejdříve prvňákům a druhákům přečetla úryvek ze 

Špalíčku pohádek Františka Hrubína a pak pro třeťáky a čtvrťáky kousek mezi dětmi velmi oblíbeného  

Příběhu malého poseroutky od Jeffa Kinneyho. 

Ivan Mládek sice sám nečetl, ale o to ochotněji odpovídal na všechny otázky dětí. Asi nejzajímavější byla: 

„Proč Jožin z bažin žere hlavně Pražáky?“ 

Největší paráda ale byla, když vzal do ruky své banjo a začal takový malý řevnický „megakoncert“ – přáli 

bychom vám vidět, jak nadšeně a bezprostředně děti zpívaly s ním a jak znaly texty jeho písniček. 

Závěrečný aplaus si v ničem nezadal s pražskou Lucernou. Ivan Mládek nakonec obdaroval děti dvěma 

exempláři svojí autorské hry „Jožin z bažin“. 

Moc děkujeme, bylo nám s ním dobře … 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/ivan-mladek-prisel-i-s-jozinem/
http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/ivan-mladek-prisel-i-s-jozinem/


 
Viděli jste někdy na vlastní oči Thálii?  

My jsme se jí dotýkali…. 
 

Dne 15. června 2015 proběhlo v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ čtení ve čtvrtém ročníku. Tentokrát 

byl hostem známý operní pěvec Aleš Briscein.  Pro děti si připravil knížku Malý princ od francouzského 

spisovatele Antoine de Saint-Exupéry. 

Celé setkání bylo velkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro nás pedagogy. Kromě poutavého čtení pan 

Briscein s dětmi hovořil o svém životě, kariéře a budoucích plánech. Děti měly spoustu otázek a pan 

Briscein na ně ochotně odpovídal více než dvě hodiny.  

Zlatým hřebem byla Thálie, prestižní ocenění udělované hereckou asociací, které náš host získal už dvakrát. 

Děti se s cenou vyfotily, dozvěděly se o ní zajímavé informace a možná někteří zatoužily mít něco 

podobného doma. 

 

   

 

              

https://www.google.cz/search?q=antoine+de+saint-exup%C3%A9ry&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDA0LFACs9Ljywq0pLOTrfRLMlITS1KL9AtyEiutQER5UWZ6RgkAbVM2KTMAAAA&sa=X&ved=0CJQBEJsTKAEwFGoVChMImoLp9ebMyAIVQw8sCh3_sAnH


Projektový den  

„Třídíme odpad – jak na to?“ 

7. 3. 2015 

Dnes 6. 2. 2015 proběhl na naší škole den, kdy jsme se přiučili něco o recyklaci a době rozpadu určitých druhů 

odpadu, žáci 8. a 9. tříd přišli na první stupeň a věnovali se tam svým mladším spolužáčkům a myslím, že práce 

všechny bavila a vzájemně si to užili.  

Děti také tvořili z recyklovatelného odpadu různé výrobky, můžete se na ně podívat na přiložených fotografiích.  

Doufáme, že i ranním sběrem odpadků po městě jsme přispěli k čistotě Řevnic a určitě se budeme snažit, aby naše 

město a i okolní vesnice byly vždy čisté a pěkné na pohled. 

 

 

http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/projektovy-den-tridime-odpad-jak-na-to/
http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/projektovy-den-tridime-odpad-jak-na-to/


 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Projektový den ,, DEN ZEMĚ “ 
20. 4. 2015 

22. dubna slaví Den Země více jak miliarda lidí v 175 státech světa. Den Země se tak stal největším 

sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 

A i naše škola je připravena tento svátek oslavit prací na téma „Den Země“. Proto se ve středu 22. 4. 2015 

sejdou děti ve svých třídách a budou se zabývat tématy, která si vylosovaly. Poté navštíví děti z druhého 

stupně jejich mladší spolužáky z prvního stupně a společně se podívají na to, co každá třída k vylosovanému 

tématu vytvořila. 

Nakonec si společně zazpíváme na školní zahradě písničku „Chválím Tě Země má“. 

 

 

http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/projektovy-den-den-zeme/
http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/projektovy-den-den-zeme/


 

 



 

 

 

 

 



Řečnická přehlídka Všenory 
7. 5. 2015 

Minulý týden 30. 4. jsme se zúčastnili Řečnické přehlídky, kterou pořádala ZŠ Všenory. Žáci naší školy- Lída 

Váňová, Nela Hartmannová, Tobiáš Sudek, Vojta Palička a Ondra Sviták vytvořili prezentace v PowerPointu 

a předvedli svá řečnická umění před všemi účastníky této přehlídky. Moc se jim to všem povedlo. Ač nešlo 

o soutěž, ale o zdokonalení sama sebe, byl Ondra Sviták pochválen a vyzdvižen za nejlépe předvedenou 

prezentaci. 

 

 

 

http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/recnicka-prehlidka-vsenory/
http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/recnicka-prehlidka-vsenory/


 

 

 

 

 



 



POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 
Tik – tak, tik – tak, … 

znělo v úterý 26. 5. 2015 z 1. tříd, kde probíhaly ukázkové hodiny hudebně pohybové výchovy, pod 

vedením p. Látalové. Žáci se pokoušeli pohybově ztvárnit běh času, který momentálně probírají v hodinách 

prvouky. Zábavnou formou a především pohybem představovali svá jména, spolupracovali se svými 

spolužáky, ale hlavně se učili vnímat své tělo trochu jinak než v klasických hodinách tělesné výchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsrevnice.cz.uvirt33.active24.cz/wp-content/uploads/2015/06/26-5-pohybova-vychova.png


Příloha č. 4: Absolventský list 

 



 

 



Příloha č. 5: Pozvánka na slavnost k předávání výročních cen 

 



Pozvánka na slavnost devátých ročníků 

 

 

 


