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1. Základní údaje o škole

1.1. Název, sídlo, kontakty, právní forma

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

http://www.zsrevnice.cz/


1. Základní údaje o škole

1.2. Vedení školy, zřizovatel

Ředitel: Mgr. Tomáš Řezníček
Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň:   Mgr. Lucie Adamcová Kneidlová
Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň:   Ing. Marcela Bezděková

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

http://www.revnice.cz/


1. Základní údaje o škole

ustanovena 7. března 2001

Zástupci rodičů:  Lucie Chroustová chroustovalucie@gmail.com
Ing.  Pavel Černý      pavel@gordica.cz

Zástupci pedagogů: Mgr. Tereza Matoušková    matouskova@zsrevnice.cz
Mgr. Jiřina Dopitová   dopitova@zsrevnice.cz

Zástupci zřizovatele: předsedkyně ŠR                                                                                                    
RNDr. Hana Ripková Ph.D. ripkova@fulbright.cz
Mgr. Eva Podzimková evapodzim@seznam.cz

1.3. Školská rada
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1. Základní údaje o škole
1.4. Charakteristika školy

Základní škola Řevnice je plně organizovaná škola s kapacitou 600 žáků. Škola poskytuje vzdělání i
žákům z okolních obcí, tradičně do ní přestupují žáci z blízkých malotřídních 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 posedmé otevřeny 3 první třídy. Vzdělávání probíhalo ve
dvou budovách – v budově pavilónového typu byly umístěny 1. až 3. ročníky (ulice Revoluční 901),
původní budova tzv. Měšťanské školy a její nově vybudovaná a 1. 9. 2016 otevřená přístavba byla
využívána pro 4. až 9. ročníky (ulice Školní 600). V budovách ve Školní ulici se kromě kmenových
učeben vyučovalo také v odborných učebnách – učebně fyziky, chemie, cizích jazyků a dvou
učebnách ICT. U obou budov jsou velké školní zahrady – v Revoluční ulici s rozmanitými herními
prvky.
Školní družina měla 6 oddělení. Kapacita školní družiny je 180 žáků a ve školním roce 2017/2018
byla opět plně vytížena.
V odpoledních hodinách navíc žáci mají možnost využít „Bezpečného místa“ s kapacitou 30 míst.
Při škole funguje školní jídelna. Jsou nabízena dvě jídla. Kapacita školní jídelny je od 1. 9. 2017 700
jídel.



2. Přehled oborů vzdělávání

Vzdělávání bylo uskutečňováno dle:

Školního vzdělávacího programu vypracovaného dle RVP pro ZV s názvem „Škola hrou i 
radostí“, platného od 1. 9. 2008, 8. verze 

v 5. ročnících ,

nového školního vzdělávacího programu, platného od 1. 9. 2014,
v 1. – 4. a 6. – 9. ročnících,

školního vzdělávacího programu pro přípravný ročník s názvem „Škola je náš kamarád“, 
platného od 1. 9. 2016, v přípravném ročníku.



2. Přehled oborů vzdělávání
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 8 7 41 8

Anglický jazyk

0 2 3 3 3 11 2

Matematika a její aplikace Matematika

4 5 5 5 5 24 4

Informační a komunikační technologie Informatika
0 0 0 0 1 1 0

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 0 0

13 1Přírodověda 0 0 0 1 2

Vlastivěda 0 0 0 2 2

Člověk a zdraví Tělesná výchova 3 2 2 2 2 11 1

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

Celkový týdenní počet hodin
21 22 24 25 26 118 16

Výuka probíhá dle nového ŠVP



2. Přehled oborů vzdělávání
2.2. Učební plán pro 2. stupeň základního vzdělávání 

Vzdělávací oblast předmět
ročník

Celková

hodinová dotace

Z toho 

disponibilní 

časová dotace

6. 7. 8. 9.

Jazyk a jazyková kom2.2. Učební plán pro 2. stupeň základního 

vzdělávání 

unikace

Český jazyk (ČJ) 5 4 4 5 18 3

Anglický jazyk (AJ) 3 3 3 3 12 0

Další cizí jazyk (NJ nebo RJ nebo 

FJ)
0 2 2 2 6 0

Matematika a její aplikace Matematika (M) 5 4 4 4 17 2

Informační a komunikační technologie Informatika (INF) 1 1 1 1 4 3

Člověk a společnost Dějepis (D) 2 2 2 2 8 0

Výchova k občanství a zdraví 

(VKOZ)
1 1 2 1 4 0

Člověk a zdraví

Tělesná výchova (TV) 2 2 2 2 8 0

Člověk2.2. Učební plán pro 2. stupeň základního vzdělávání 

a příroda

Fyzika (F) 1 2 2 2 7 0

Chemie (CH) 0 0 2 2 4 0

Přírodopis (PP) 2 2 2 2 8 0

Zeměpis (Z) 2 2 2 1 7 0

Umění a kultura
Hudební výchova (HV) 1 1 1 0 3 0

Výtvarná výchova (VV) 2 2 2 2 8 0

Člověk a svět práce Praktické činnosti (PČ) 1 1 1 1 4 0

Volitelné předměty í(Sportovní příprava (SP), Vaření (Vař), 

Přírodovědná praktika (PŘP), Výtvarný seminář (VVS)
0 1 1 1 3 0

Hodiny celkem 28 30 32 32 122 18

Výuka probíhá dle nového ŠVP



2. Přehled oborů vzdělávání

2.3. Přehled volitelných předmětů na 2. stupni

Přehled nepovinných předmětů na 2. stupni

Volitelné předměty Ročník Časová dotace

Výtvarný seminář 7. - 9. 3

Sportovní příprava 7. - 9. 3

Anglická konverzace 7. - 9. 3

Německá konverzace 7. - 9. 3

Nepovinné předměty Ročník Časová dotace

Seminář z matematiky 9. 1



3. Rámcový popis personálního  zabezpečení     
činnosti školy

Ve škole pracovalo celkem 73 zaměstnanců, z toho 38 pedagogů a 7 vychovatelek školní družiny (jedna z nich
pracovala i jako pedagog), 14 asistentů pedagoga ( z nich dva pracovali i jako pedagog a dva jako uklízečka), 3
zaměstnanci jako THP, 8 uklízeček ( z nich jedna pracovala i jako pedagog a jedna jako asistentka) a 8 kuchařek.
Celkem se tedy jednalo o 80 úvazků. Dvě zaměstnankyně jsou na mateřské dovolené. 4 pedagogičtí pracovníci
neměli požadované pedagogické vzdělání a všichni si jej doplňovali (viz tab.). Dalších pět pedagogů pracovalo
pro ZŠ na základě dohody o provedení práce (přidaná hodina TV u 1. tříd, kroužky dramatický, přírodovědný,
kroužek čtení a kroužek stolního tenisu).

Jméno pedagoga Vysoká škola – doplňování vzdělání

Radka Vodičková Dolnoslezská VŠ, obor speciální pedagogika

Klára Martišková Drobná Dolnoslezská VŠ, obor speciální pedagogika

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

Ivana Baráčková PedFUK Praha, obor učitelství 1. stupně - VKOZ



4. Údaje o zápisu a přijímacím řízení

4.1. Zápis k povinné školní docházce
• Zápis do 1. tříd se v tomto školním roce již podruhé dle nových pravidel, v dubnu,

konkrétně 4. 4. a v náhradním termínu 19. 4. Celkem bylo přijato 99 žáků a 72 z nich
nastoupilo do prvního ročníku. Byly opět otevřeny tři první třídy. Bylo uděleno 19
odkladů školní docházky. Před datem zápisu byla pro budoucí prvňáčky připravena
„Škola nanečisto“ – kurz pro budoucí prvňáčky (v termínech 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5.
2018).

• Do přípravného ročníku, který byl i v tomto školním roce otevřen, nastoupilo 12 žáků.

• U zápisu již tradičně pomáhali také žáci 9. ročníků a nově i 4. ročníků, kteří se stali
průvodci rodičů i svých budoucích spolužáků - nástupců. Odváděli děti do
připravených a slavnostně vyzdobených tříd a pomáhali jim v orientaci po školní
budově. Děti ze 4. tříd vystupovaly jako postavy ze starých českých pověstí.

• Opět byl pro usnadnění průběhu zápisů využit rezervační systém na webových
stránkách školy. Rodiče si tedy 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. Údaje o zápisu a přijímacím řízení

4.2. Údaje o výsledcích přijímacího řízení na střední školy

• Ve školním roce 2017/2018 bylo podáno na střední školy celkem 67 přihlášek. Ke
studiu si žáci vybírali různé typy středních škol v Praze a ve Středočeském kraji až
na jednoho, který si vybral SŠ v Turnově. Nejvíce úspěšní byli žáci devátého
ročníku, kteří dosáhli v přijímacím řízení 100% úspěšnosti (celkem 39 žáků).
Největší zájem byl, stejně jako v předchozích letech o střední odborné školy
(celkem 35 žáků), malý o střední odborná učiliště (3 žáci)) a nejmenší o gymnázia
(1 žák).Žáci sedmého a pátého ročníku si podávali přihlášku ke studiu pouze na
víceletá gymnázia, podáno bylo 28 přihlášek, přijatých bylo 15. V pátých ročnících
byla úspěšnost při přijímacím řízení 52,2 %, v sedmých 60%.

• 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.



4. Údaje o zápisu a přijímacím řízení

4.2. Údaje o výsledcích přijímacího řízení na střední školy

Ročník Počet přihlášek Počet přijatých Procento úspěšnosti

9. 39 39 100

7. 5 3 60,0

5. 23 12 52,2



4. Údaje o zápisu a přijímacím řízení

4.2. Údaje o výsledcích přijímacího řízení na střední školy

Typ školy Ročník Počet 

přihlášek

Přijatí žáci

Gymnázia 5. 23 12

7. 5 3

9. 1 1

Střední odborné školy 9. 33 33

Střední odborná učiliště 9. 3 3

Umělecké školy 9. 2 2



5. Údaje o výsledcích vzdělávaní žáků

5.1. Přehled výsledků vzdělávání 

• Ve školním roce 2017/2018 naši školu navštěvovalo 568 žáků. Z toho celkem 5
žáků plnilo školní docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona, 12 žáků
navštěvovalo přípravný ročník. S vyznamenáním prospělo celkem 370 žáků,
prospělo 181 žáků, neprospělo 5 žáků. Průměrný prospěch byl 1,382. Celkem bylo
zameškáno 31 904 vyučovacích hodin, z toho 6 neomluvených.

• Trendem školního roku 2017/2018 byl opět důraz na zajištění jednotného
systému organizace výuky v jednotlivých předmětech, používání aktivních metod
učení, praktické využívání poznatků ze seminářů kritického myšlení. Škola zvyšuje
důraz na respektování potřeb každého jednotlivého žáka.



5. Údaje o výsledcích vzdělávaní žáků
5.2. Údaje o integrovaných žácích

• Na 1. stupni bylo vyšetřeno 38 žáků  ve školských poradenských pracovištích (PPP, 
SPC).  
Z těchto žáků bylo 30 vzděláváno podle individuálních vzdělávacích plánů, na jejichž 
přípravě spolupracují třídní učitelé s ostatními vyučujícími, rodiče resp. zákonní 
zástupci, školní psycholožka a speciální pedagožky i odborná pracoviště. Jeden žák byl 
integrován bez IVP, dvě děti měly IVP pro nadprůměrně rozumově nadané dítě.  V 
devíti třídách byl, na základě odborných doporučení, učitelům a žákům k dispozici 
asistent pedagoga.

• Na 2. stupni bylo v odborných pracovištích vyšetřeno 25 žáků, z nich 16 pracovalo    
dle IVP, 8 žáků bylo integrováno bez IVP a v jedné třídě byl asistent pedagoga.

• Převažující diagnózy jsou tyto:  

• specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 

• ADHD, ADD, 

• vývojová dysfázie, 

• DMO



5. Údaje o výsledcích vzdělávaní žáků

5.2. Údaje o integrovaných žácích

• Vždy s dostatečným předstihem byli žáci a jejich rodiče informováni o 
konci platnosti doporučení odborných pracovišť  a nutnosti zažádat o 
rediagnostickou zprávu, aby bylo možno žákům poskytnout 
odpovídající péči a podmínky.

• Spádovou PPP je Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského 
kraje v Králově Dvoře. Rodiče a zákonní zástupci si však mohou volit 
poradenské pracoviště dle svého výběru. ZŠ Řevnice spolupracuje se 
školní psycholožkou Mgr. Janou Pelinka Doksanskou a odbornou péči 
žákům poskytují také speciální pedagožky Mgr. Karla Koubová a Mgr. 
Alena Rajtmajerová.



5. Údaje o výsledcích vzdělávaní žáků

5.3. Kariérové poradenství

V rámci kariérového poradenství (volba povolání) byly školou pořádány tato akce:

• exkurze do ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

• návštěva 22. ročníku přehlídky středního a vyššího odborného školství v Praze 
Schola Pragensis

• profitesty pro 5. a 7. třídy, Mgr. J. Doksanská

• návštěva ÚP pro Prahu – západ, 8. ročníky



6. Údaje o primární prevenci sociálně    
patologických jevů

Na škole pracuje metodička prevence – Mgr. Markéta Maříková. 

6.1. Akce primární prevence

V rámci primární prevence sociálně patologických jevů proběhlo ve školním roce 
2017/2018 v ZŠ Řevnice několik akcí:

ZÁŘÍ

• sestavení pravidel třídy, bezpečnost při cestě do školy, internet- desatero

• 1.stupeň- průběžně propagace zdravého životního stylu a pracovní listy k prevenci vzniku 
kouření

ŘÍJEN

• adaptační kurz 6.A,6.B,6.C v outdoorovém resortu Březová u Třebíče

PROSINEC

• vánoční trhy a besídky



6. Údaje o primární prevenci sociálně    
patologických jevů

LEDEN
• Šifra mistra Brailla pro 5.-9.tř.,  besedy s nevidomými lektory
• Démoni současnosti - divadelní představení – 6. tř.
ÚNOR
• Na vlnách přátelství, výchovný koncert pro 5. – 9.tř. (pořadatelem je Linka bezpečí)
• Nebezpečí v kyberprostoru – 6. třídy
BŘEZEN
• preventivní besedy Online kamarádi pro 3. – 5. tř.
• Závislosti online a jejich rizika, přednáška pro 6.-9. tř.
DUBEN
• Moderní je nekouřit, 5.tř.
• Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej! Divadelní představení divadlo Černošice,6.-9.tř., 

etiketa zábavnou formou
• Nemoc jménem šikana , 7. třídy
• Národní památník hrdinů heydrichiády , 9.tř.



6. Údaje o primární prevenci sociálně    
patologických jevů

KVĚTEN

• Přátelství,láska… a tak trochu sex , 8.tř.

• 50.léta , přednáška Ing. Šedivý , 9.tř.

• Prevetiv. program ve 4.A.- zlepšení vztahů (ve spolupráci s SVP Dobřichovice)

ČERVEN

• výlety a exkurze

• Nebezpečné sekty - 9.tř.

• Filmový festival Jeden svět-7.-9. tř.-filmy v rámci VKOZ

• Ochrana člověka za mimořádných situací

• Školní Akademie



6. Údaje o primární prevenci sociálně    
patologických jevů

• Třídní učitelé se tradičně věnovali zlepšování vztahů mezi žáky ve svých třídách. 

• Žáci naší školy se také zúčastnili zdravotnických besed a žáci 5. tříd soutěže 
Helpíkův pohár. 

• Na obou stupních pokračovaly projekty Ovoce do škol a Mléko do škol

• Žáci 8. tříd absolvovali už tradičně exkurzi na Úřadu práce v Praze

• V prosinci 2017 proběhl 1. ročník Memoriálu Davida Laciny

• Opět jsme se v rámci Dne Země učili, jak se správně chovat k naší planetě a 
připravovali se na vstup naší školy do projektu „Ekoškola“.  

• Pro podporu zdravého životního stylu absolvovali naši žáci na 2. stupni lyžařský 
výcvikový kurz, kurzy bruslení, na 1. stupni plavecký výcvik a ve družině přednášku 
„Jíme chutně a zdravě“.



6. Údaje o primární prevenci sociálně    
patologických jevů

6.2. Volnočasové aktivity
• V rámci prevence jsou dětem nabízeny i volnočasové aktivity. Ve školním roce 

2017/2018 existovala  tato nabídka kroužků, ať už pořádaných školou nebo jiným 
subjektem na půdě školy:

• logopedie
• reedukace
• stolní tenis
• angličtina
• dramatický kroužek
• přírodovědný kroužek
• bezpečné místo
• keramika



6. Údaje o primární prevenci sociálně    
patologických jevů

6.3. Sportovní soutěže
Během celého roku žáci absolvovali žáci obou stupňů sportovní soutěže v rámci AŠSK 
Praha - západ .
Děti soutěžily ve čtyřech věkových kategoriích
Soutěžilo se v těchto sportech a soutěžích:
• přespolní běh vybíjená
• minifotbal fotbal (Mc Donald cup)
• florbal lehká atletika (Pohár rozhlasu)
• hokej stolní tenis
• lyžování trojboj
• házená nohejbal
• basketbal volejbal
Celkově se škola umístila na 4. místě v rámci škol soutěžících v AŠSK Praha – západ.



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků

• 7.1. Studium ke splnění zvláštních kvalifikačních předpokladů

Mgr. Petra Flemrová Setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků

• 7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Účastník Název akce Pořadatel Termín

Mgr. Martin Slavík Jak dnes učit antiku Descartes v.o.s. 1.12.2017

Mgr. Pavla Bočková Strategie pro práci s dyslektiky v AJ Descartes v.o.s. 11.12.2017

Bc. Václava Hrochová Země severu Evropy Descartes v.o.s. 3.11.2017

Mgr. Michaela Sklenářová Kritické myšlení Kritické myšlení 21.9.2017

Mgr. Eva Hanykýřová Četnictvo a policie v meziválečném 

Československu

Descartes v.o.s. 24.10.2017



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků

• 7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Účastník Název akce Pořadatel Termín

Mgr. Marcela Bartošová Projektová výuka v praxi Descartes v.o.s. 25.10.2017

Ing. Jana Michlová Roztoky a výpočtové úlohy                       

v chemii

Descartes v.o.s. 7.12.2017

Ing. Jana Michlová Chemie je život kolem nás i uvnitř 

nás

Descartes v.o.s. 27.4.2018

Mgr. Tereza Matoušková Sebekoučing pro pedagogy Olchavová Dita 21.1.-27.2.2018

Mgr. Alena Rajtmajerová Jak vyzrát na čtenářskou 

gramotnost ve 4. a 5. ročníku

Descartes v.o.s. 9.4.2018



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků

• 7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Účastník Název akce Pořadatel Termín

Mgr. Gabriela Galbavá Kurz španělštiny Instituto Cervantes

Mgr. Marcela Bartošová Dílny k poznání neživé přírody NIDV 26.3.2018

Mgr. Marcela Bartošová Cesty spolu. Od skupinové práce  

ke kooperaci

NIDV 13.4.2018

Bc. Ivana Baráčková

Lucie Stratilová

Žák s problémovým chováním Agentura Majestic 24.4.2018

Marta Šplíchalová Zákon o registru smluv TSM spol. s.r.o. 10.11.2017



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků

• 7.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníku v rámci šablon DVPP

Účastník Název akce Pořadatel Termín

Mgr. Michaela Sklenářová Školní aritmetika v Hejného 

metodě pro 1. ročník

H-mat, o.p.s. 25.1.2017

Mgr. Michaela Sklenářová Matematika pro 1. – 3. ročník dle 

Hejného

H-mat, o.p.s. 29.8.2017

Mgr. Petra Flemrová

Bc. Radka Vodičková

Bc. Klára Martišková-Drobná

Čtenářská gramotnost během školního 

roku v rozsahu 

16 hodin

Mgr. Michaela Sklenářová Inkluze během školního 

roku v rozsahu 

16 hodin 



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků

• 7.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníku v rámci šablon DVPP

Účastník Název akce Pořadatel Termín

Mgr. Petra Flemrová

Bc. Radka Vodičková

Mgr. Ludmila Chroustová

Ing. Marcela Bezděková

Mgr. Dušan Pavliš

Mgr. Markéta Maříková

Mgr. Tomáš Řezníček

Mgr. Alena Rajtmajerová

Matematická gramotnost H-mat, o.p.s. během školního 

roku v rozsahu 

16 hodin 

Mgr. Michaela Sklenářová Matematická gramotnost H-mat, o.p.s. během školního 

roku v rozsahu 

32 hodin 



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti

8.1.Akce školy

Významné akce školy

Vánoční trhy ZŠ Řevnice, Výroční ceny za školní rok 2016/2017, Den otevřených dveří,

zapojení do projektu Česko čte dětem a Čtení pomáhá, Letní akademie školy v Lesním

divadle, Na Zelenou – Děti v pohybu

Další prezentace školy na 

veřejnosti

Festival „Hravě a zdravě“, Vánoční trhy města Řevnice, Vánoční trhy školy, Vánoční

zpívání na náměstí, aktivní účast žáků na vzpomínkových akcích pořádaných městem (k

výročí vzniku republiky, ukončení II. světové války), webové stránky školy s odkazy na

fotodokumentaci velkého počtu akcí, je vydáván „Školní zpravodaj“ – jeho jednotlivá

čísla jsou dostupná na webových stránkách školy

Akce ve spolupráci

s rodiči

Během roku proběhla 2x tradiční brigáda na úpravu zahrady na 1. stupni a byla

zaznamenána hojná účast rodičů. Řevnický kalamář uspořádal v prostorách školní

jídelny tradiční burzu – finanční příspěvek poté obdržela škola na další vybavení

„Bezpečného místa“, Noc s Andersenem, Škola je zařazena do projektů „Rodiče vítáni“ a

„Aktivní škola“



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti

8.1.Akce školy

Škola nanečisto
Čtyři návštěvy budoucích prvňáčků ve škole, rozvoj matematických představ, nácvik

správného úchopu, rozvoj sluchové a zrakové percepce

Sportovní akce školy

Adaptační kurz pro žáky 5.A, 6.A, 6.B, 6.C, lyžařský výcvik pro žáky 5. - 7. roč. a 8. – 9.

ročníků, bruslení, plavecký výcvik, olympiáda pro 1. a 2. stupeň, škola organizuje

kroužek stolního tenisu pod vedením paní Evy Řezníčkové, žáci obsazují na turnajích

opakovaně výborných výsledků, úspěšná účast v soutěžích AŠSK, účast posádky

zaměstnanců školy a dětské posádky v závodu dračích lodí v Dobřichovicích



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti

8.1.Akce školy

Akce k environmentální 

výchově

ZŠ Řevnice má zakomponované do svého ŠVP průřezové téma Environmentální výchova. Žáci se s tímto
tématem setkávají několika způsoby. Patří mezi ně ENV jako součást života školy. Žáci aktivně třídí odpad,
šetří vodou a energiemi a udržují estetické prostředí školy. Na podporu tohoto způsobu naše škola
organizovala třikrát ve šk. r. sběr papíru, jsme stále zapojeni do programu Recyklohraní a druhým rokem i
do Ekoškoly. Program Ekoškola umožňuje žákům vyzkoušet si trvale udržitelné chování. V rámci Ekoškoly
jsme založili školní Ekotým složený z dobrovolníků žáků i učitelů. Členové Ekotýmu zjišťovali ekologický
dopad na životní prostředí týkající se spotřeby vody, navrhli opatření pro zlepšení a toto opatření chtějí v
dalším šk.r. přenést mezi spolužáky. Ekotým podporovalo pomocí vedení školy, pan školník, paní uklízečky
a kuchařky a ostatní žáci. Pravidelná jarní brigáda byla spojena s oslavou Dne rodin. Další způsob
realizace PT ENV jsou projekty. Již desátý rok proběhl celoškolní projektový den Den Země. V posledních
letech jsme se při tomto dni zaměřovali na vytvoření textů k Fabiánově naučné stezce Řevnice. Ve Školní
ulici nyní vzniká ve spolupráci s p. arch. D. Balejovou interaktivní část této naučné stezky. Hotový je již
zmenšený model velké Fabiánovy stezky a část Neživá příroda Brd a okolí. Letos jsme se zaměřili na
zmapování společenstva školní zahrady. Žáci pod vedením Mgr. Horské výtvarně zpracovali okolí hmyzího
domečku a domeček samotný a postupně umisťují na okenní tabule v přístavbě a v ŠJ polepy k zamezení
nárazů ptáků do skla a jejich možnému úhynu. Pokoušíme se přilákat k hnízdění rorýse obecného instalací
nových rorýsích budek, spolupracujeme s MVDr. Z. Valešem. Rorýsi si však zatím k hnízdění vybírají raději
dutiny pod okapy a v omítce školy. Kromě Ekoškoly jsme zapojeni i do programu Les ve škole, škola v lese
společnosti Tereza. Škola získala pro roky 2014 – 2017 titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně.



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti

8.2. Významné studijní  úspěchy našich žáků

Dne 24.1. se dvě žákyně pátých tříd zúčastnily okresního kola Matematické olympiády (po
vítězství ve školním kole). Dobře se umístila Linda Chvojková. Dne 17.4 se okresního kola
matematické olympiády zúčastnily dvě žákyně 6. třídy.
Škola zorganizovala také 17.3.2018 školní kolo „Matematického klokana“. Nikola Skripnik se v
kategorii Klokánek umístil na 1. místě v celostátním měřítku se ziskem 120 bodů (plný počet), v
kategorii Kadet získal Radoslav Adamec 8. místo v okresním měřítku.
29.5. 2018 se zúčastnilo 5 žáků okresního kola Pythagoriády. Postoupili z celkem zúčastněného
61 žáka ve školním kole. V okresním kole se Vojtěch Palička umístil na 2. místě.
25.6.2018 získal Matyáš Vrba z 5. třídy ocenění za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v
Národním testování Scio v matematice a Jakub Knop, také z 5. třídy, za nejlepší výsledek ve
Středočeském kraji v Národním testování Scio v obecně studijních předpokladech.
Třída 5. B pod vedením p.uč. Švehlové dosáhla 79,39 % úspěšnosti v jazykové soutěži časopisu
Jump, kategorie Primary.



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti

8.3. Účast žáků ve sportovních soutěžích

Během celého roku žáci absolvovali žáci obou stupňů sportovní soutěže v rámci AŠSK Praha -
západ .
Děti soutěžily ve čtyřech věkových kategoriích
Soutěžilo se v těchto sportech a soutěžích:
• přespolní běh vybíjená
• minifotbal fotbal (Mc Donald cup)
• florbal lehká atletika (Pohár rozhlasu)
• hokej stolní tenis
• lyžování trojboj
• házená nohejbal
• basketbal volejbal
Celkově se škola umístila na 4. místě z 25 v rámci škol soutěžících v AŠSK Praha – západ.
Garantem všech sportovních soutěží je Bc. Václava Hrochová.



9. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní 
činnosti

Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto kontroly:

Veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele dle § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné 
správě – nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontrola OHS ve škole a školní jídelně – nebyly shledány žádné nedostatky.

Nezávislý audit o ověření hospodaření s rozpočtovými prostředky, odměňování a provozu školní jídelny v letech 
2016 a 2017. Zpráva auditorské firmy je k nahlédnutí v kanceláři školy včetně komentáře k jejím závěrům.

ČŠI prošetřila stížnost na právnickou osobu ZŠ Řevnice, která byla doručena ČŠI. 
ČŠI šetřila stížnost ve třech bodech, z nichž ve dvou byla stížnost shledána nedůvodnou, v jednom bodě 
důvodnou. Vedení školy neodkladně zajistilo nápravné opatření.



10. Základní údaje o hospodaření školy
Dotace MŠMT celkem 27 142 837 ,00 Kč

z toho platy 19 549 947,00 Kč

pojistné + FKSP + ONIV 7 592 890 ,00 Kč

Dotace od zřizovatele 4 390 000,00 Kč

ostatní příjmy 3 835 461,12 Kč

z toho družina 403 290,00 Kč

kroužky 0 Kč

dary, rodiče, jídelna, úroky 3 432 171,12 Kč

Příjmy VHČ (jídelna, nájmy, kroužky) 1 377 934,98 Kč

Příjmy celkem 36 746 233,10 Kč

Výdaje MŠMT 27 142 837,00 Kč

Výdaje z hlavní činnosti 7 955 535,71 Kč

Výdaje VHČ 1 095 100,66 Kč

Výdaje celkem 36 193 473,37 Kč

Hospodářský výsledek 552 759,73 Kč

HV za rok 2017 byl rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn 



11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů

Škola nebyla během školního roku 2017/2018 zapojena do žádného rozvojového a 
mezinárodního programu.



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

Projekt Šablony Řevnice  reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002550“ v rámci výzvy Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt Šablony Řevnice je 
spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je realizován v době od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 a v rámci tohoto projektu byly ve školním 
roce 2017/2018 podpořeny tyto aktivity:

Školní speciální pedagog 2 x 15 měsíců x 0,5 úvazku
3x DVPP v rozsahu 16 hodin čtenářská gramotnost
1x DVPP v rozsahu 16 hodin inkluze
9x DVPP v rozsahu 16 hodin matematická gramotnost
2 x tandemová výuka na ZŠ čtenářská gramotnost
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Celkové náklady na projekt jsou 1.127.943,- Kč



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

Ve školním roce 2017/18 škola nebyla zapojena do žádných vzdělávacích akcí v rámci celoživotního 
učení.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi

Při škole nepůsobí ZOOS.



15. Závěr
Ve školním roce 2017/18 žáci 9. tříd podstoupili absolventské zkoušky, které se skládaly z písemné
zkoušky z matematiky a českého jazyka (didaktický test a slohová práce) a z ústní zkoušky z českého jazyka
– literatury, anglického jazyka a volitelného předmětu (matematika, zeměpis, dějepis, chemie, fyzika,
přírodopis). Žáci si tak vyzkoušeli „maturitu nanečisto“ včetně slavnostního oblečení, vystupování a
prezentace znalostí a dovedností.
Na konci června proběhla v Lesním divadle Letní akademie, na které se prezentovala většina tříd s
krátkým programem. Deváté třídy se tu rozloučily šerpováním a slavnostním projevem se svou základní
„alma mater“.
Na konci května 2018 se už tradičně konal několikadenní zájezd do Anglie pod vedením p.uč. Pelcové a
Matouškové, děti poznaly, alespoň částečně, poloostrov Anglesey, hrad Beaumaris, Puffin Island, přírodní
rezervaci South Stack a město Cambridge – katedrálu a King´s college.
V personální oblasti se vedení školy snaží stabilizovat pedagogický sbor jednak aktivním vytvářením
příjemného pracovního prostředí a atmosféry, jednak ve spolupráci s městem nabídkou náborového
příspěvku pro nové pedagogy, možností získat nájemní smlouvu na „učitelský“ byt (momentálně jsou
všechny byty obsazeny), možností získat příspěvek z FKSP na rekreaci či dovolenou a zanedbatelné není
ani pravidelné (před Vánoci a před hlavními prázdninami) přátelské posezení všech pracovníků školy.
Škola se prezentuje nejen na svých webových stránkách www.zsrenice.cz, ale má i facebookový účet,
veřejnost dostává informace i prostřednictvím článků v místním i školním periodiku (Ruch a Zpravodaj).

Výroční zprávu zpracoval Mgr. Tomáš Řezníček

http://www.zsrenice.cz/

