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Na úvod výroční zprávy za školní rok 2019/2020 uvádím citaci z nového webu zswagnerka.cz. Takový popis by
nemohl být sepsán bez historie a „jména“, které si Wagnerka nese.
Chcete vědět, jaká je Wagnerka?
Wagnerka je školou, kde si každý najde to, co ho baví, zajímá a co by stálo zato dál v životě rozvíjet. Jednoduše řečeno, snaží se
děti připravit na další směřování v životě. Nic jednoduchého to jistě není.
Wagnerka se tváří jako starší usedlá dáma, ale její duch je otevřený, mladý a zábavný.
Wagnerka by nás prostě a jednoduše „chtěla bavit“. Tím se rozumí mít možnost poznávat nové věci a učit se vše, co můžeme
v životě potřebovat. Kdo ale ví, co bude v životě potřebovat? Každého zajímá něco úplně jiného a svůj život si představuje podle
svého. Někdo naopak představu o tom, kam by chtěl v životě směřovat, zatím ještě nemá a v tom mu chce Wagnerka pomoci.
Wagnerka se snaží být školou bezpečnou, vlídnou a příjemnou, která je pro děti druhým domovem, místem, kde tráví velkou
část svého dne.
Wagnerka je poměrně velkou berounskou školou, přesto se v ní všichni navzájem znají. To přispívá k příjemnému a bezpečnému prostředí.
Wagnerka se snaží rozvíjet individuální potřeby každého žáka tím, že poskytuje výchovné a preventivní poradenství, podporu
dětem se specifickými poruchami učení, s prospěchovými a výchovnými problémy. Úzce spolupracuje s rodiči a odbornými pracovišti.
Wagnerka za pomoci zřizovatele, města Beroun, modernizuje vnitřní prostory, své technické zázemí a celý areál školy.
Wagnerka je srdeční záležitost, vychovala a nasměrovala na další životní dráhu řadu dnes již dospělých a úspěšných lidí. Někteří se dokonce vracejí jako její pedagogové nebo jako rodiče dalších generací žáků. Tak přesně taková je Wagnerka.
Základní údaje o škole
Rozhodnutí č.j. 30 430/04-21 zařazuje školu podle § 13a odst. 2 a § 13b a odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.9.2005 pod názvem:
Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí
Identifikátor zařízení:

600 043 037

Adresa:

Wagnerovo náměstí 458, 266 01 Beroun 2

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

70 975 001

Zřizovatel:

Město Beroun

Právní forma:

obec

IČO:

00 233 129

Adresa:

Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun 1

Škola sdružuje:

1. Základní škola
kapacita: 820 žáků

IZO: 002 050 633

2. Školní družina
kapacita: 270 žáků

IZO: 113 100 043
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Škola poskytuje základní vzdělání podle zásady rovného přístupu ke každému žáku. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Připravuje žáky pro další studium a praxi.
Škola je úplnou základní školou a nachází se na Wagnerově náměstí, nedaleko centra města. Je dobře dostupná
MHD i autobusovými spoji z okolních obcí. Sídlí v bývalé budově Reálného gymnázia. Hlavní budova byla postavena v letech
1913 -1914. V roce 1997 přibyla přístavba školy, ve které je umístěn 1. stupeň ZŠ (8 tříd a počítačová učebna). V areálu
školy jsou dále dvě vily, které jsou v současné době využívány jako školní družina, kuchyně a byt školníka. Dále má škola k
dispozici hřiště s umělým povrchem, hokejbalové hřiště s umělým povrchem a jedno asfaltové hřiště. Škola využívá dvě
tělocvičny. Školní jídelna je v přízemí hlavní budovy. Obědy zajišťuje firma Scolarest. Výuka probíhá v kmenových a v odborných učebnách (fyzika a chemie, zeměpis, hudební výchova, 2x počítačová učebna, přírodopis, školní dílna, keramická
dílna, kuchyňka). Ve školním roce 2019/2012 proběhla 6. etapa výměny oken. V příštím školním roce by měla výměna oken
pokračovat na spodní (levé) vile.
V dalších letech by měla být provedena rekonstrukce elektroinstalací a měla by proběhnout oprava vnějšího pláště
školy. Na tyto opravy město přislíbilo finanční prostředky.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu 745 žáků (graf č.1). Průměrný počet žáků ve třídách byl 27,59
(graf č. 2). Škola měla devět ročníků a dělila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem
a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní
školy - Cesta.
Graf č. 1
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Graf č. 2

Trvalé bydliště v Berouně mělo 546 žáků (tj. 71,8% žáků školy – graf č. 3). Vykázáno bylo 28 integrovaných žáků
se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a tělesným postižením. Ve škole se vzdělávalo 18 žáků s cizí státní
příslušností. Na chodu školy se podíleli žáci prostřednictvím Žákovské rady, která se scházela 1x měsíčně.

Graf č. 3
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Graf č. 4

Celkově dojíždělo (trvalý pobyt mimo Beroun) do školy 199 žáků ze 45 okolních obcí.
Kontakty:
Datová schránka: adxmjpn
skola@zswagnerka.cz
Ostatní kontakty na www.zswagnerka.cz
Údaje o školské radě:
Školská rada příspěvkové organizace Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí byla podle § 167 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) zřízena k 1.12.2005.
Od 1. 12. 2017 pracuje Školská rada ve složení:
Členové Školské rady za pedagogické pracovníky:

Mgr. Eva Drbalová
Mgr. Jitka Dopiráková

Členové Školské rady za zřizovatele:

Ilona Šnoblová
Pavla Nováková

Členové Školské rady za zákonné zástupce žáků:

Taťána Machová
David Minařík

Funkční období Školské rady potrvá do 30. 11. 2020.
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Personální zabezpečení činnosti školy
Pracovníci školy pro školní rok 2019/2020
Třídní učitelé
Třída

třídní učitel

I.A

Mgr. Blanka Stejskalová

I.B

Mgr. Iveta Kováčová

I.C

Kučerová Kateřina

II.A

Mgr. Michaela Bendová

II.B

Mg. Vendula Chmelíková

II.C

Mgr. Daniela Šínová

III.A

Mgr. Renáta Šlajerová Botheová

III.B

Mgr. Pavlína Khailová

III.C

Mgr. Jan Piskáček

IV.A

Mgr. Jana Rýdlová

IV.B

Dagmar Škabradová

IV.C

Mgr. Iveta Tomášková

V.A

Mgr. Jitka Dopiráková

V.B

Mgr. Iveta Jonášová

V.C

Mgr. Věra Šaldová

VI.A

Mgr. Miroslava Holubová

VI.B

Mgr. Ivana Benediktová

VI.C

Mgr. Barbora Zímová

VII.A

Mgr. Marie Štembergová

VII.B

Mgr. Lenka Končelová

VII.C

Mgr. Miroslava Růžičková

VIII.A

Mgr. Ivana Flíčková

VIII.B

Mgr. Martin Jordák

VIII.C

Michaela Pancnerová

VIII.D

Mgr. Tereza Radabolski (nyní MD) – Bc. Michal Horák

IX.A

Mgr. Zdeněk Liehne

IX.B

Mgr. Eva Drbalová

Vyučující bez třídnictví
Mgr. Juliana Vildová
Ing. Pavel Špirit
Mgr. Pavel Hájek
Mgr. Magdalena Záleská
Mgr. František Krejčí
Mgr. František Hahn
Mgr. Stanislava Pavlíková
Mgr. Dana Horáková
Mgr. Antonín Leopold
Mgr. Kateřina Schröpferová
Mgr. Zaida Jarišová
Iva Matyášová
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Školní družina
IZO:113 100 043
Školní družinu navštěvovalo 251 žáků a měla devět, později osm oddělení.
Provoz: od 6:30 do 7:40 hodin (ranní družina) a od 11:40 do 17:00 hodin (odpolední družina)
Andrea Šimůnková

1. oddělení, kroužek hry na ukulele, vedoucí vychovatelka,

Ivana Veselá

2. oddělení, kroužek - malí divadelníci

Ladislava Komendová

3. oddělení, kroužek jógy

Gabriela Švarcová

4. oddělení, kroužek keramiky (2 skupiny)

Andrea Jonášová

5. oddělení, kroužek veselého zpívání

Šárka Tomášová

6. oddělení,

Fantová Markéta od 4. 11. 2019

13. 1. 2020 bylo 6. oddělení zrušeno a žáci byli rozděleni
do ostatních oddělení ŠD

Kateřina Srpová

7. oddělení, kroužek zumby, pohybové hry

Alice Cibarová

8. oddělení, kreativní kroužek

Mgr. Lenka Končelová, Dagmar Škabradová

9. oddělení

Asistenti pedagoga
Šimůnková Andrea
Bc. Cibarová Alice
Roziňáková Petra
Mgr. Krejčová Alexandra
Majerová Monika
Mgr. Hudáčková-Barochová Věra
Hájková-Kučerová Taťána
Ostatní pracovníci školy
Renata Šťastná

sekretářka

František Kozel

školník, topič

Lenka Čepová

uklízečka

Lenka Knoppová

uklízečka

Naděžda Paštyková

uklízečka

Hana Proňková

uklízečka

Martina Moutelíková

uklízečka

Marie Rajmonová

uklízečka

Alena Kozlová

uklízečka

Ivan Kakač

správce školního hřiště

Mgr. Stanislava Pavlíková

zástupce pro I. stupeň

Mgr. Dana Horáková

zástupce pro II. stupeň

Mgr. Antonín Leopold

ředitel školy

Vedení školy
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Poradci a metodici
Mgr. Tereza Radabolski (nyní MD), Mgr. Jitka Dopiráková

výchovný poradce pro 1. -5. roč.

Mgr. Marie Štembergová

výchovný poradce pro 6. -9. roč.

Mgr. Zaida Jarišová

výchovný poradce pro 6. -9. roč

Mgr. Dana Horáková

environmentální poradce

Mgr. Eva Drbalová

školní metodik prevence

Ing. Pavel Špirit

metodik informačních technologií

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků na střední školy

Do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 nastoupilo 71 žáků a byli rozděleni do tří tříd.
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhl on-line 1. dubna 2020. Celkem bylo zapsáno 75 žáků. Odklad
povinné školní docházky byl povolen na základě žádostí rodičů doložených odborným vyšetřením 12 žákům.
Základní školní docházku ukončilo 55 žáků (grafy č. 5). Do maturitních oborů bylo přijato celkem 48 žáků, z toho
na gymnázium 17 žáků. Ke studiu na šestiletých gymnáziích byli přijati 3 žáci a na osmiletá gymnázia odešlo 10 žáků.

Počet žáků přijatých na jednotlivé typy škol

Typ školy

IX. A

IX. B

Maturitní obory

25

23

Střední odborné učiliště

2

5

Graf č. 5
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Údaje o vzdělávání žáků

9

Graf č. 7
Zameškané hodiny 1. stupeň – průměr na žáka

Graf č. 8
Zameškané hodiny 2. stupeň – průměr na žáka
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Jednotná přijímací zkouška na střední školy

11

Evaluace školního preventivního programu za školní rok 2019/2020
Školní rok 2019/2020 byl velmi zasažen z hlediska pandemické situace. Školy byly v tomto školním roce uzavřeny
od 11. 3. 2020. Situace byla velmi vážná a všichni účastníci vzdělávacího procesu se učili novým věcem.
Stanovené střednědobé i krátkodobé cíle školního preventivního programu se nám podařilo plnit do uzavření
škol, díky spolupráci celého pedagogického sboru. Náš dlouhodobý cíl se stále nemění. Jedná se o vytvoření fungujícího
preventivního programu, na němž se bude podílet celá škola a který bude především předcházet vzniku rizikového chování
žáků.
Během uzavření škol a distančního vzdělávání se byli všichni třídní učitelé v kontaktu se svými žáky i jejich zákonnými zástupci. V tomto období jsme žákům připomínali zásady bezpečného pohybu na internetu i v internetových aplikacích. Učili jsme se komunikovat na dálku a přesto zachovávat principy slušného chování a zdvořilé komunikace.
Dále škola jako každý rok prodloužila licenci k programu na www.proskoly.cz, kam se mohou přihlásit nejen děti
a učitelé, ale i rodiče. Program nabízí různé hry, dotazníky a pro třídní učitele i možnost sociometricky zmapovat třídní
kolektiv. Třídy vyplňují sociometrický dotazník 2x ročně, aby mohl třídní učitel sledovat změny ve vzájemných vztazích
žáků a vhodně na ně reagovat. V letošním „covidovém“ roce jsme sociometrický výzkum provedli pouze jednou, a to v říjnu
2019. Třídní učitelé zároveň zařazovali v 1. pololetí do výuky třídnické hodiny, kde se věnovali práci s dynamikou třídy.
Naše škola i nadále spolupracuje s poradenským centrem při 2. ZŠ v Berouně. Mgr. Pavel Kroy, školní psycholog,
který byl určen pro naši školu, pracuje podle potřeby buď s celou třídou nebo individuálně s jednotlivými žáky. Spolupráce
s ním probíhá výborně.
Mgr. Jiří Sixta (pedagog a specialista v oblasti primární prevence rizikového chování) pro nás, jako každým rokem,
připravil několik specifických preventivních aktivit na téma: budování vztahů v třídním kolektivu, svoboda nebo závislost,
jak řešit konflikty a lépe si rozumět, které jsme zařadili do 6., 7. a 8. ročníku. Vždy po realizaci programů p. Sixta informuje
metodika prevence o případných komplikacích. Pan Sixta hodnotil spolupráci dětí jako bezproblémovou.
V letošním školním roce neproběhly besedy pro žáky II. stupně s Krajským ředitelstvím Policie ČR.
Novinkou v tomto školním roce byla spolupráce se Your Chance a Remedium. Organizacemi, které se zabývají finanční gramotností. Přednáška a workshop z organizace Your Chance na téma hotovostního a bezhotovostního placení se
uskutečnily na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku.
Občanské sdružení Remedium připravilo pro žáky všech 8. tříd semináře na téma „ Prevence zadlužování“.
Prakticky ve všech vyučovacích předmětech, ale i při všech ostatních aktivitách, se vyučující snažili působit na děti
tak, aby omezili stále se stupňující rozsah rizikového chování žáků. Nárůst počtu rizikových situací není zdaleka způsoben
jen zvyšujícím se počtem žáků.
Je to především důsledek celospolečenské situace, nízké motivace žáků k učení a dobrému chování, špatné spolupráce s rodiči a v neposlední řadě omezených pravomocí učitelů a ředitele školy.
Některé rizikové jevy se objevují v každém školním roce. Především neomluvené hodiny, přepisování známek
v žákovských knížkách, pokusy o podvody, lhaní, chování směřující k šikanování, ničení školního majetku nebo majetku jiné
osoby.
Jsou však i jevy, které se nevyskytují pravidelně každým rokem, ale o to více jsou závažnější.
Nejčastěji škola v průběhu roku řešila záškoláctví a prospěch. Neomluvené hodiny žáků se vykazovaly na odbor Péče o dítě
MěÚ. Před tím byly projednány s rodiči nebo zákonnými zástupci. Dětem byla školou udělena výchovná opatření. Na prospěch žáků jsou zák. zástupci vždy upozorňováni prostřednictví žákovské knížky a osobních schůzek, z nichž je vždy proveden zápis z jednání.
Podrobnější informace k jednotlivým případům jsou zaznamenány v zápisech z jednání se zákonnými zástupci a
jsou uloženy v deskách v ředitelně školy.
K zjištění zpětné vazby od našich žáků slouží schránka důvěry a měsíčně se scházející žákovská rada. Ve schránce
důvěry se objevují hlavně upozornění na spory mezi žáky nebo mezi vyučujícím a žákem. Tyto problémy se většinou celkem
snadno a bez následku dařilo vyřešit.

30. srpna 2020

Mgr. Eva Drbalová
ředitelka ZŠ a školní metodik prevence
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníkům probíhá průběžně během školního roku. V 2. pololetí letošního školního roku bylo vzdělávání zaměřeno především na téma online výuky v podobě webinářů. V rámci celoživotního vzdělávání
si tři pedagogové zúčastnili kurzu – lyžařský instruktor. Škola úzce spolupracuje s MAP II., kde se pedagogičtí pracovníci
zúčastnili dalších seminářů (Živá výuka, Agrese je OK a další). Škola je dlouhodobě zapojena do programů čtenářské gramotnosti.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Školní rok 2019/2020 je nutné rozdělit na období před uzavřením škol z nařízení vlády ČR do 11. 3. 2020 a zbytek
školního roku, který probíhal formou distančního vzdělávání. Na začátku coronavirové pandemie jsme se po diskuzi všech
pedagogů rozhodli používat aplikaci Google disc pro zadávání každotýdenních úkolů. Další komunikační prostředky byly email, aplikace WhatsApp, pro videohovory Skype a Discord. Někteří učitelé se po absolvování webináře rozhodli začít využívat Google Classroom, čímž získali cenné zkušenosti pro případné další distanční vzdělávání. Všichni učitelé se věnovali
distanční výuce se zápalem a nad rámec svých možností.
Od 25. 5. 2020 se do školy vrátil 1. stupeň, který byl rozdělen na skupiny.
V tomto školním roce škola organizovala lyžařský výcvikový kurz, základní kurzy plavání a bruslení, dny školy,
návštěvy divadelních představení, výstav, knihoven, exkurze a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy:
Hokejbal proti drogám, environmentální projekt „Recyklohraní“ – 12. ročník, Sbírej tonery, Logická olympiáda, zeměpisný
projekt Pohodáři. Škola se zúčastňovala akcí pořádaných MÚ Beroun (Dětská galerie v podloubí, advent) a dále spolupracovala s SVČ Domeček Hořovice a s DDM v Berouně. V prosinci roku 2019 se škola zúčastnila charitativní sbírky pro útulek
Srdce kočky. Tentýž měsíc se ve škole na 2. stupni uskutečnil turnaj v pexesu.
Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro žáky a rodiče se uskutečnilo za dodržení epidemiologických
opatření na školním hřišti. Škola je od dubna 2012 zapojena do projektu Aktivní škola. Středočeský kraj škole udělil titul
„Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“ – 3. stupně. Projekty: Ovoce do škol, Šablony II., MAP. Účast žáků na dotazníkových akcích: Testování ČŠI (leden 2020 - Trends in International Mathematics and Science Study – viz následující
tabulka).
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Školní družina pravidelně navštěvovala Městskou knihovnu Beroun, filmová představení - Bijásek. Pravidelně se
ŠD zúčastňovala akcí vyhlášených MÚ Beroun. Pro žáky školní družiny bylo otevřeno 9 oddělení zájmových kroužků.
Další aktivity jsou žákům nabízeny prostřednictvím webových stránek školy.
Účast v soutěžích
Žáci školy se zúčastnili vědomostních a sportovních soutěží vyhlášených na republikové, krajské, okresní úrovni i
akcí vyhlášených jednotlivými školami na okrese Beroun.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce ve školním roce 2019/2020 školu nenavštívila.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola byla zapojena do programu MAP a Šablony II.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola byla partnerem bez finančního příspěvku projektu „Vznik ŠPP na ZŠ Beroun“. Ve funkci školního psychologa
působil Mgr. Pavel Kroy.

Výroční zprávu schválila Rada školy dne: ________________________________________
Pedagogická rada školy Výroční zprávou za školní rok 2019/2020 schválila dne_________________________________

_________________________________________
Mgr. Eva Drbalová
ředitelka ZŠ
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