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Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
příspěvková organizace,
byla na základě ustanovení Zákona o obcích č. 367/1990 Sb., a Zákona o
státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 Sb., zřízena MÚ
Příbram jako samostatný právní subjekt-příspěvková organizace dnem
1.7.2013. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne
31.12.2013 byla škola s účinností od 1.1.2014 zařazena do sítě škol,
předškolních a školských zařízen s přiděleným IZO 181 054 205. Součástí
školy je školní jídelna a školní družina. Škola je úplnou základní školou se
třídami ve všech devíti ročnících, prvním rokem byla otevřena přípravná
třída.
Vymezení hlavní a doplňkové činnosti je dáno zřizovací listinou
vydanou na základě usnesení Zastupitelstva města Příbram číslo
598/2013/ZM ze dne 17.6.2013.

Základním cílem výchovně vzdělávacího procesu je vybavit
všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni,
která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další
vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Úroveň klíčových
kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního
vzdělávání, nelze ještě považovat za nejvyšší, ale jistě tvoří
neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, jeho
vstup do života a do pracovního procesu.

Školní vzdělávací program
respektuje cíle stanovené
RVP ZV
a směřuje k jejich naplnění:
„Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet
klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného
vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na
praktické jednání“. V základním vzdělávání se proto usiluje o
naplňování těchto cílů:
-umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní
učení
-podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů
-vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
-rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy
vlastní
i druhých
-připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné
a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti
-vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v
prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
prostředí i k přírodě
-učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být
za ně odpovědný
-vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
-pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s
reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci



Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
příspěvková organizace je školou úplnou (1. - 9. ročník).
Škola se nachází jižním směrem od náměstí 17. listopadu.
Součástí školy je školní družina, školní jídelna, školní
zahrada a hřiště.



K 31.8.2016 navštěvovalo školu 365 žáků, včetně přípravné třídy, kterou
navštěvovalo 15 žáků. Počet žáků má stoupající tendenci.
Strategický směr školy
„Mnohostranný rozvoj žákovy osobnosti v souladu s jeho osobními
schopnostmi a zájmy tak, aby byl zodpovědným člověkem ve vztahu k
sobě samému, ve vztahu k ostatním lidem a ve vztahu ke svému
prostředí“ prolíná ve všech směrech tvorba a ochrana životního prostředí.
K realizaci této oblasti je vypracovaný dlouhodobý i krátkodobý program
environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty.
Školní vzdělávací program a život školy je postaven na těchto základních
pilířích: otevřenost, spokojenost, pozitivní vztah, variabilita, partnerství,
efektivita.
Vzdělávací program, učební plán
V 1. až 9. ročníku probíhá výuka podle schváleného školního
vzdělávacího programu (ŠVP ZV) s názvem „Škola na míru“. Jeho
základním mottem je vzájemné rovnocenné partnerství třech subjektů,
kterých se výchovně vzdělávací proces na škole týká - žáků, jejich
zákonných zástupců a všech zaměstnanců školy. V přípravné třídě
probíhá výuka podle ŠVP pro přípravnou třídu, které se řídí ustanoveními
RVP PV.





NAŠE ŠKOLA

„Naše škola, jak ji chápeme my, je prostor a
čas, který je třeba žít a ne přežít. Usiluje o
důvěru žáků a rodičů svých žáků, je
otevřená, přístupná a přímá, ale zachovává si
přitom svou autoritu. Všichni usilujeme o to,
aby byla místem nejen pro povinnosti, ale i
místem
radosti,
kvalitní
mezilidské
komunikace, místem hledání, objevování,
poznání i omylů, práce i odpočinku. Aby se
do ní žáci, jejich rodiče a přátelé rádi vraceli
a nacházeli tam to, co je potřeba k
plnohodnotnému
životu.
Neformální,
přátelské ovzduší, tvořivou atmosféru,
pracovní klid nebo naopak pracovní ruch, ale
především lidi, podobně naladěné, iniciující
aktivitu ostatních.“

MATERIÁLNÍ ZDROJE


Velikost a vhodnost prostor školy vzhledem k počtu žáků - ano
Vzhledem k tomu, že škola je naplněna zhruba z 58% kapacity, máme prostory pro
specializované učebny.



Technický stav budovy - ano



Podařila se renovace obou tělocvičen



Renovace WC ve 2.,1. patře školy a v přízemí školy



Chybí podhledy v šatní části suterénu školy



Nevyhovující stav osvětlení



Nevyhovující stav kabelových rozvodů



Chybí část oplocení školy, což má za následek již dlouhodobé poškozování okolí školy a
pohyb rizikových osob v blízkosti a v areálu školy



Odborné učebny, učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP ZV - ano



Počet odborných učeben : 11



Kmenové třídy: 15



Kmenové třídy s výjimkou jedné se nenachází v žádné odborné pracovně. Tento luxus si
můžeme dovolit pouze vzhledem k menšímu počtu žáků na naší škole.



Vybavení odborných učeben – ano, ale je potřeba dovybavit



Nábytek ve třídách a odborných pracovnách /postupně inovujeme/



Nové výukové programy



Školní knihovny - ano



Žákovská ano pro 1. stupeň - /využívaná především při výuce, domů si žáci jednotlivé tituly
mohou půjčit-zaveden výpůjční systém založený na spolupráci U-Ž



Žákovská pro 2. stupeň ano - /využívaná především při výuce, domů si žáci jednotlivé tituly
mohou půjčit-zaveden výpůjční systém založený na spolupráci U-Ž



Knihovna pro pedagogy – ano



Sportovní areál, tělocvična a jejich vybavení k potřebám ŠVP ZV – částečně



zcela chybí běžecké dráhy, upravený prostor pro hod a vrh



Vybavení učebnicemi a učebními texty vzhledem k potřebám ŠVP ZV - ano, ale je potřeba
samozřejmě stále fond učebnic a učebních textů inovovat

