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Motto:  

Vzdělání je schopnost porozumět druhým. 



Město Příbram 

 

     První písemná zpráva pochází z roku 1216, kdy Příbram koupil pražský arcibiskup. Město 

se nachází v nadmořské výšce 502 metrů. Na území žije asi 35 000 obyvatel. Příbram patří ke 

známým historickým královským horním městům. Rozkládá se na úpatí Brd, 60 km 

jihozápadně od Prahy. 

     K městu Příbrami patří 18 místních částí. Jsou to: Příbram I, Příbram II, Příbram III, 

Příbram IV, Příbram V – Zdaboř, Příbram IV – Březové Hory, Příbram VII, Příbram VIII, 

Příbram IX, Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice.  

     Ve staré Příbrami jsou následující památky a další zajímavá místa:  

- Nad městem je známé poutní místo Svatá Hora – barokní kostel a klášter, spojený 

s městem a unikátním zastřešeným schodištěm. 

- Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka:  

1. kostel sv. Jakuba (založený v roce 1298, s barokní lodí, novogotická věž z 19. 

století) 

2. budova bývalého soudu (sgrafita podle kreseb Mikoláše Alše s hornickými 

motivy),  

3. budova Knihovny Jana Drdy a další historické budovy.  

- Městský úřad – neorenesanční budova z roku 1890, architekt Vojtěch Ignác Ulmann. 

- Zámeček Ernestinum – původně tvrz ze 14. století, později arcibiskupská rezidence, 

nyní kulturní středisko s Galerií Františka Drtikola, původní gotický arkýř.  

1. Památník obětí první světové války (Akad. Sochař Václav Šára), socha arcibiskupa 

Arnošta z Pardubic (sochař Ivan Kodym). 

- Pražská ulice – městská zóna s obchody a restauracemi, na horním konci Václavské 

náměstí s kašnou a sochou sv. Václava (sochař Stanislav Hanzík). 

- Jiráskovy sady – park v centru staré Příbrami, obklopený historickými budovami: 

1. konvikt (církevní škola), později budova rektorátu Vysoké školy báňské nebo sídlo 

Okresního národního výboru, architekt V. I. Ulmann, 

2. pomník literárnímu dílu Aloise Jiráska (sochař Václav Šára) busta generála 

Richarda Tesaříka. 

- Příbramský hřbitov – hrobky mnoha příbramských osobností, památník obětí požáru 

v Mariánském dole v r. 1892 (druhý stejný se nachází na zdabořském hřbitově), 

památník vojáků Rudé armády padlých v okolí města za druhé světové války.  

- Busta Antonína Dvořáka na Dvořákově nábřeží. 

 

Na tzv. sídlišti vybudovaném po r. 1945 najdeme: 

- kulturní dům – postavený v r. 1959, architekt Václav Hilský, sídlo příbramského 

divadla Antonína Dvořáka,  

- poblíž socha Antonína Dvořáka (sochař Josef Wagner), 

- socha Horníka (sochař L. Lošák) u příbramského gymnázia,  

- Muzeum třetího odboje. 



 

Na Březových horách se nachází: 

- pět historických dolů a další objekty Hornického muzea Příbram,  

- kostel sv. Vojtěcha – neorenesanční, dokončen r. 1889, 

- hornický kostelík sv. Prokopa – založen v 18. Století na místě staré dřevěné zvonice,  

- kostel sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra – postaven 1936 

 

 

                   

  



Charakteristika školy 

 

Název školy: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola, Mateřská škola, Příbram IV, 

příspěvková organizace 

Adresa školy: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV 

IČO: 00873489 

Kontakt: 318 472 146 

Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Caisová 

Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Tošovský 

Školní koordinátor EVVO: Mgr. Dita Svobodová 

Charakteristika školy: Úplná škola 

Počet žáků: 215 

Počet pedagogických pracovníků: 53 

Počet nepedagogických pracovníků: 13 

 

           Naše škola je příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem. Nachází se 

přímo v centru města s velmi dobrým dopravním spojením z celého okresu.       

        Vzdělávání je přednostně určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Příprava žáků probíhá podle školních vzdělávacích programů s využitím speciálně 

pedagogických metod. 

       Naší prioritou je všestranná pozornost věnovaná žákům a snaha o vytvoření příjemného 

klimatu školy. 

 

Žáci odborného učiliště 

         v prvním ročníku – vytvoření správných pracovních a režimových návyků včetně 

získání povědomí o pravidlech školní docházky na střední škole, seznámení se základy 

zvoleného oboru v praktickém i teoretickém vyučování, získání základních teoretických 

poznatků potřebných pro zvolený obor, osvojení znalostí potřebných k soběstačnosti žáka ve 

společnosti, spolupráce vyučujících s rodinou žáka, rozvíjení znalostí potřebných pro 

úspěšnou komunikaci ve společnosti.   

   

         v druhém ročníku - prohloubení znalostí získaných v prvním ročníku, trvalé osvojení 

vědomostí a dovedností potřebných pro zvolený obor, posílení vztahu ke zvolenému oboru, 

prohloubení praktických dovedností aktivní a produktivní prací u firem a společností 



v regionu, vytvoření pocitu odpovědnosti za své jednání a rozhodování, uzavření procesu 

získávání základních znalostí a dovedností potřebných pro zvolený obor.   

  

         v závěrečném ročníku - prohloubení vědomostí a dovedností získaných v průběhu 

studia, zvládnutí složitějších technologií, přístrojů a zařízení, jejich oprav a údržby, 

seznámení s novými předpisy a materiály, novými technologiemi a novinkami v oboru, 

produktivní práce u firem v regionu, seznámení žáků s principy tržní ekonomiky   

a postavením jednotlivce v tomto systému, seznámení žáků se základy pracovněprávních 

vztahů, pomoc pedagogů při orientaci na trhu práce, pěstování pocitu odpovědnosti žáků za 

vlastní práci, příprava na vykonání závěrečné zkoušky.  

  

Žáci jednoleté – dvouleté praktické školy  

  

          v prvním ročníku – prohloubení znalostí získaných během základů vzdělání, vytvoření 

správných pracovních návyků a vědomí o pravidlech školní docházky na střední škole, 

osvojení znalostí potřebných k soběstačnosti žáka ve škole, rozvoj komunikativních 

dovedností a osobnostních vlastností, vše přiměřeně svým schopnostem, spolupráce 

vyučujících s rodinou žáka.  

  

          v druhém ročníku – rozvoj vykonávání samostatných činností, příprava k uplatnění na 

trhu práce, příprava pro osobní a občanský život i pro další vzdělávání, prohloubení rozvoje 

komunikativních dovedností a osobnostních vlastností, vše přiměřeně svým schopnostem, 

spolupráce vyučujících s rodinou žáka, příprava na vykonání závěrečné zkoušky.   

 

         Hlavním cílem odborného učiliště je tedy zapojení žáků do tříleté odborné přípravy, 

která směřuje k nezávislosti na pomoci okolí, integraci do společnosti   

a profesní připravenosti uplatnit se ve zvoleném oboru. Výstupem těchto učebních oborů je 

střední vzdělání s výučním listem.  

  

          Praktická škola je zaměřená na žáky se sníženými rozumovými schopnostmi   

a žáky s více vadami, kteří přicházejí ze speciálních škol a získali základy vzdělání. Tito žáci 

po absolvování praktické školy nacházejí uplatnění v rámci svých možností   

a individuálních dovedností při pomocných pracích ve výrobních podnicích nebo chráněných 

dílnách. Toto studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a žáci získají střední vzdělání.  

 

 

 

 



Základní škola  

        Do ZŠ jsou zařazováni žáci s lehkým mentálním postižením, pro které jsou nároky 

vzdělávacího plánu běžné základní školy příliš náročné. Ve třídách je snížený počet žáků, 

pracují zde speciální pedagogové. Obsah vzdělávacího programu je upraven pro žáky s 

lehkým mentálním postižením. Vzdělávání v ZŠ trvá devět let, dělí se na dva stupně (1. - 5. 

ročník a 6. - 9. ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají 

základní vzdělání. Po ukončení ZŠ mohou pokračovat ve vzdělávání na běžných učilištích 

nebo středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (OU typu E, 

praktická škola dvouletá). 

 

Základní škola speciální 

         Zde jsou vzděláváni žáci s těžkým zdravotním postižením - středně těžké mentální 

postižení a těžké mentální postižení, případně v kombinaci s dalšími vadami (autismus, 

tělesné postižení, smyslové postižení). Základem vzdělávání je individuální přístup ke 

každému z žáků. Rozvíjí se zde jejich rozumové schopnosti, psychomotorika, komunikační 

dovednosti (s využitím alternativních forem), sociální a sebeobslužné dovednosti. Podle svých 

schopností se žáci učí základy trivia (čtení, psaní, počítání).  

        Docházka do ZŠ speciální trvá deset let a člení se na dva stupně (1. - 6. ročník a 7. - 10. 

ročník). Žáci zde plní povinnou školní docházku, absolvováním získají základy vzdělání. Po 

absolvování ZŠ speciální mohou pokračovat ve středním vzdělávání na praktické škole 

dvouleté nebo praktické škole jednoleté. 

 

Školní družina 

        Ve školní družině mohou žáci trávit čas v době mimo vyučování. Slouží výchově, 

vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků. Ranní družina funguje od 6:00 do 

7:45 hodin, odpolední družina od 11:40 - 16:00 hodin. 

 

MŠ a ZŠ při Dětské odborné léčebně Bukovany 

         Součástí školy jsou třídy mateřské a základní školy při zdravotnickém zařízení Dětská 

odborná léčebna Bukovany. Vzdělávání probíhá podle ŠVP DOL Bukovany s přihlédnutím na 

ŠVP kmenových škol. Výuku zajišťují zkušení pedagogové v jednom oddělení MŠ (12 dětí) a 

ve dvou třídách ZŠ. 

Cílem vzdělávání je návaznost na učivo kmenové školy tak, aby se žák po návratu z 

léčebny mohl bez problémů zařadit zpět do výuky. 

 

 

 

 



Školní jídelna 

        Pravidelné obědy pro žáky jsou zajištěny ve školní jídelně, která je součástí budovy 

školy. Žákům s těžkým zdravotním postižením je zajištěna pomoc při stravování a 

sebeobsluze při jídle. 

 

 

 

 

 

 

  



Úloha koordinátora EVVO na škole: 

- spolupracuje s vedením školy 

- spolupracuje s dalšími členy pedagogického sboru 

- příprava ročního plánu EVVO 

- příprava dlouhodobého plánu EVVO  

- provádí průběžnou kontrolu a hodnocení naplňování plánu 

- navazuje kontakty s dalšími školami 

- zvyšuje si odbornou připravenost absolvováním specializačního studia 

- koordinuje propagaci 

- zajišťuje pořádání akcí  

- přispívá k ekologizaci provozu školy 

- spolupracuje s KEV 

- vede evidenci literatury a pomůcek pro EVVO 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků: 

- sledovat informace a pokyny koordinátora EVVO 

- zpracovat náměty pro své předměty do ročního plánu EVVO 

- podílet se na exkurzích a akcích EVVO 

 

Koordinátorka EVVO ukončila studium v srpnu 2018, které pořádal Klub ekologické 

výchovy Praha. Důležitým předpokladem je dostupnost k informačním zdrojům, navazování 

kontaktů mezi kolegy, pracovníky ekologických center, s městem, úřady. 

 

  



Krátkodobý plán 

     Krátkodobý plán EVVO je zpracován na jeden školní rok, ve kterém jsou zahrnuty 

plánované akce. Plánované aktivity jsou seřazeny do tabulky. V tabulce je uveden termín 

konání a zodpovědná osoba zajišťující plánovanou akci. Roční plán vychází z dlouhodobého 

školního plánu. 

Roční plán pro školní rok 2020 – 2021 OU 

 

Aktivita Termín          Zajišťuje  

Adaptační dny září TU prvních ročníků 

FOR ARCH září Ing. Kosánová, Ing. Honsová 

FOR GARDEN září Mgr. Svobodová 

Luční kvítí nad Haldou září Mgr. Svobodová 

Restaurační zařízení  říjen Mgr. Svobodová 

FOR GASTRO říjen Mgr. Svobodová  

Halex, s. r. o., Geomine, a. s. říjen Ing. Honsová 

Podpora nadačního fondu Šance 

Onkoláčkům  

říjen Učitelé OU 

Alka, o.p.s. říjen Mgr. Kocourková 

Veletrh fiktivních firem OAPB listopad Mgr. Svobodová 

Schola Pragensis listopad Mgr. Svobodová 

Techak Březnice listopad Mgr. Svobodová 

Drogerie Špína a synové listopad Mgr. Kocourková 

Výstava betlémů prosinec Mgr. Svobodová 

Hornický domek  prosinec Mgr. Svobodová 

Vánoční výzdoba na 4. ZŠ prosinec  Mgr. Svobodová 

Werichova Vila Praha prosinec Mgr. Vylitová 

Karcher Příbram leden Mgr. Svobodová 



Senco, s. r. o. leden  Ing. Honsová 

Prádelna Příbram leden Mgr. Kocourková 

Rehabilitační oddělení únor Mgr. Kocourková 

Gastro centrum Bejček únor Mgr. Svobodová 

Den otevřených dveří SZŠ únor Mgr. Kocourková 

Pivovar Podlesí březen Mgr. Svobodová 

Národní zemědělské muzeum březen Mgr. Svobodová 

Knihovna Příbram  březen Mgr. Vylitová 

Buzuluk – slévárna březen Ing. Honsová 

IZS březen/duben Mgr. Tošovský 

Předporodní kurzy březen Mgr. Vylitová 

Úřad práce  duben Mgr. Tošovský 

Masna Příbram Hanáček duben Mgr. Svobodová 

Chocotopia Praha duben Mgr. Svobodová 

Světový den hygieny rukou květen Mgr. Svobodová 

Dům Natura  květen Mgr. Svobodová 

Řimbaba květen Mgr. Svobodová 

Technické muzeum Praha květen Ing. Kosánová 

Techmánie Plzeň červen Mgr. Svobodová 

Muzeum fantastických iluzí červen Mgr. Svobodová 

Rafty červen Mgr. Kocourková 

Betonárka Příbram červen Ing. Kosánová 

 

       



                                  Roční plán pro školní rok 2020 – 2021 PrŠ 

Akce Termín Zodpovědná osoba 

Adaptační den – Hvězdy filmového 

plátna 

Září Mgr. Věra Fialová 

Projektový den - vesnice a domácí 

zvířata, Láz 

Září Mgr. Veronika Pastyriková 

Kino Příbram Září Mgr. Věra Fialová 

Den otevřených dveří ALKA, o.p.s. Září Učitelé PrŠ 

Divadlo Příbram Říjen Mgr. Věra Fialová 

Kreativní dílna s účastí žáků Speciální 

školy 

Říjen Mgr. Věra Fialová 

Setkání s myslivcem – život v lese Listopad Mgr. Věra Fialová 

Projektový den – 30 let Sametové 

revoluce 

Listopad Mgr. Gita Koňaříková 

Vánoční jarmark Prosinec Mgr. Gita Koňaříková 

Kreativní dílna s účastí žáků Speciální 

školy 

Leden Mgr. Věra Fialová 

Projektový den – ochrany přírody – 

zima 

Leden Mgr. Gita Koňaříková 

Projektový den – ochrana přírody - jaro Březen Mgr. Věra Fialová 

Projektový den – Den Země Duben Mgr. Věra Fialová 

Velikonoční jarmark Duben Mgr. Gita Koňaříková 

Třídní výlety Květen Učitelé PrŠ 

Kurz plavání  Únor - Duben Mgr. Gita Koňaříková 

Sportovní dny  Červen Mgr. Gita Koňaříková 

 

    

 



Roční plán akcí ve školním roce 2020 - 2021 OV 

Akce Termín Zodpovědná osoba 

DOD Alka září Vybíralová Marie 

Karcher Příbram říjen Vybíralová Marie 

Vánoční jarmark prosinec Vybíralová Marie 

Den zdraví - Albert březen Vybíralová Marie 

Tinea – jarní dekorace duben Vybíralová Marie 

Fish House - Dobříš duben Vybíralová Marie 

Prádelna - Pešice květen Vybíralová Marie 

DS Blatná + zámecký park květen Vybíralová Marie 

Stravování v přírodě - Plešivec červen Vybíralová Marie 

Masna a pekárna - Dobříš říjen + duben Anna Štochlová 

Fish house - Dobříš listopad Anna Štochlová 

Gastro Příbram listopad Naděžda Formánková 

Tesco + Obi - Příbram prosinec Naděžda Formánková 

Pivovar Březnice březen Naděžda Formánková 

Stravování v přírodě - Plešivec květen + červen Anna Štochlová 

Skleník Fata Morgana ZOO říjen František Adam 

Národní muzeum bylinek únor František Adam 

Dendrologická zahrada Průhonice březen František Adam 

Růžová zahrada Petřín duben František Adam 

Rododendrony Průhonický park květen František Adam 

Zámek Dobříš – Anglická zahrada červen František Adam 

Vánoční jarmark  listopad František Adam 

   



                           Roční plán akcí ve školním roce 2020 – 2021 ZŠ 

Akce Termín Zodpovědná osoba 

Plavání únor 2021 I. Kutheilová 

Bruslení listopad – leden  I. Štětinová 

Plnění OVOV – Tv. průběžně učitelé TV 

Výstava betlémů prosinec 2020 J. Kociánová 

Výstavy - dle nabídky – výstava 

umění, výstava hraček apod. 
průběžně učitelé ZŠ 

„Chráníme vše živé“- přírodovědný 

projekt- celoročně 
průběžně I. Kolínová 

Filmová a divadelní představení průběžně I. Kolínová 

Akce Hornické muzeum průběžně I. Kolínová 

Canisterapie průběžně učitelé ZŠ a ZŠS 

Sportovní kroužek průběžně I. Kolínová 

Návštěva knihovny průběžně učitelé ZŠ 

Exkurze Praha jaro M. Vrbová 

Čechova stodola - Vánoce prosinec Š. Majerová 

Senior centrum průběžně I. Kolínová 

Dopravní hřiště průběžně Tř. učitelé 

Solná jeskyně průběžně  učitelé ZŠ a ZŠS 

Spousta akcí, která byla domluvena s jinými organizacemi, byla z důvodu zhoršené 

epidemiologické situace již nyní zrušena. 

  



Dům Natura 

- je projekt ekologického centra Orlov o.p.s. realizován za podpory Středočeského kraje 

- nabízí zajímavé expozice v centru Příbrami: 

- historie bývalého Vojenského újezdu Brdy 

- obojživelníci a plazi ČR 

- CHKO Brdy 

 

Naučná stezka lesopark Litavka  

- projekt vznikl ve spolupráci Ochrany Fauny, Hornického muzea Příbram, Státního 

okresního archivu Příbram 

- naučná stezka zabývající se přírodou a historií 

 

Naučná stezka lesopark Padák 

- naučná stezka má 12 stanovišť, každé stanoviště je opatřeno informační tabulí na téma 

funkce krajiny a lesa v ekosystému 

- seznamují s přírodními ději (fotosyntéza, vodní režim, vady dřeva, určování letokruhů, 

poznávání listnatých a jehličnatých dřevin) 

- na stezce se nacházejí i hrací prvky (skok do písku, šplh na tyči, hod šiškou) 

 

Hornický domek  

- Vánoce – svátečně vyzdobené hornické obydlí, předvedení vánočních zvyků, 

vyzkoušení pečení perníčků, zdobení perníčků, lití olova, malování betlémových 

figurek, výroba ozdob z korálků 

- Velikonoce – seznámení z velikonočními svátky (pečení jidášů, zdobení perníčků, 

pletení pomlázek, zdobení vajíček, výroba píšťalek) 

 

Galerie Františka Drtikola  

- Příbramské betlémy – výstava příbramských hornických betlémů spojená s historií 

našeho města 

 

Oblastní nemocnice Příbram  

- Světový den hygieny rukou – každý rok 5. května – význam mytí rukou jako 

preventivní opatření  

- nacházení původců infekčních onemocnění 

- vyzkoušení správné techniky mytí rukou 

 

 



Dlouhodobý plán EVVO 

 

Mezi hlavní cíle v rámci EVVO patří: 

- pozitivní vztah k přírodě 

- vztah k místu – seznamování se s historií regionu a tradicemi 

- ekologické děje a zákonitosti 

- environmentální problémy a konflikty 

- připravenost jednat ve prospěch přírody 

- výchova k třídění odpadů 

 

Jsme začínající školou v rámci EVVO a naším prioritním úkolem je: 

- zařazování tématu třídění odpadů do průřezových témat ve vyučujících předmětech 

- do tříd a na chodby zřídit počet nádob na třídění odpadů 

- spolupráce s vybranou firmou o odvoz tříděného odpadu 

- přistavění požadovaných kontejnerů před areál školy  

- zajištění přednášek o třídění a zpracování odpadového materiálu 

- třídy a chodby zvelebit květinami 

 

Další úkoly: 

- fotodokumentace splněných aktivit, zanesení na webové stránky 

- využití naučných stezek a okolí chráněných území 

- spolupráce s ostatními školami 

- zapojit se výrobou drobných dárků do charitativních akcí 

- DVPP – využití nabídky vzdělávacích institucí 

- ekologizace školy – šetřit elektrickou energií, vodou a hygienickými prostředky 

- sběr papíru – listopad, duben 

- spolupráce s firmou METAL TRADE COMAX (sběr hliníku) 

- spolupráce s firmou KOVOHUTĚ PŘÍBRAM (sběr víček) 

     Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je zpracován pro školní rok 

2020/2021, který je průběžně aktualizován, upravován dle potřeb školy a doplňován o nové 

aktivity. 

 

V Příbrami dne 07. 10. 2020 

 

 

……………………………….    …………………………….. 

   Mgr. Dita Svobodová   Mgr. Pavlína Caisová 

   školní metodik EVVO      ředitelka školy 


