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1. Základní údaje o škole 
1.1 Škola 

název školy Základní škola a Mateřská škola 

Krásný Dvůr 

adresa školy Krásný Dvůr 182 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 61357324 

IZO 600 082 911 

identifikátor školy 061357324 

vedení školy ředitelka: Mgr. Ivana Bejčková 

pověřený zástupce ředitele: 

ZŠ - Mgr. Andrea Sobotková 

MŠ -  Ivana Lněníčková 

kontakt tel.: 415 210 000 

fax: xx 

e-mail: info@zskrasnydvur.cz 

www: zskrasnydvur.cz 

datová schránka: cj9pgtk 

 

1.2 Zřizovatel  

název zřizovatele Obec Krásný Dvůr 

adresa zřizovatele Obecní úřad Krásný Dvůr 117  

439 72 Krásný Dvůr 

Kontakt: starosta – Mgr. Lea Jandová 

               místostarosta – Pavel Vaňourek 

tel.:415 210 020 

fax:415 210 992 

e-mail: krasnydvur@iol.cz 

 

1.3 Součásti školy kapacita 

Mateřská škola 50 

Základní škola 250 

Školní družina 75 

Školní jídelna ZŠ a MŠ 170 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 2/2 31/30 15,5/15 10,3/10 

1. stupeň ZŠ 5/5 64/65 12,8/13 12,2/12,4 

2. stupeň ZŠ 4/4 65/66 16,3/16,5 

 

11,1/11,2 

Školní družina 2/2 60/60 30/30 30/30 

Školní jídelna  

ZŠ a MŠ 

x 155 ZŠ/30 MŠ,  

37 ostatní strávníci, 

z toho 27 zaměs. 

školy 

x x 
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Komentář:  

Údaje o škole jsou převzaty ze školní matriky k 30. 9. 2020, údaje o školní jídelně z výkazu o 

školní jídelně k datu 31. 10. 2020. 

 

Vzhledem k přetrvávajícímu nízkému počtu žáků byl požádán zřizovatel – Obec Krásný Dvůr o 

udělení výjimky z počtu žáků ve třídě. Žádosti bylo vyhověno. V MŠ byly zachovány 2. třídy 

v průměru po 15 dětech. Prioritou je optimální zabezpečení autobusové dopravy na trase Krásný 

Dvůr-Nepomyšl, protože velké procento dětí a žáků dojíždí právě z městyse Nepomyšl a 

přilehlých obcí. 

 

 

1.5 Materiálně-technické podmínky školy 

 

Škola se nachází v klidné části obce Krásný Dvůr v blízkosti zámeckého parku. Školu 

navštěvují žáci z rozlišného sociokulturního prostředí a s velmi rozdílnými předpoklady pro 

školní úspěšnost. Proto je dlouhodobým standardem školy rozšířená péče o žáky v řadě 

oblastí (individuální péče, pravidelné doučování, kroužky, spolupráce s odborníky, projekty a 

kulturní akce). Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování 

nějaké oblasti. Ve výuce se zaměřujeme na činnostní učení. Ke každému žákovi přistupujeme 

jako k jedinečné bytosti. Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní 

sebehodnocení žáků. Akceptujeme náměty žáků a vytváříme přirozený prostor pro činnosti. 

Dáváme žákům dostatečný prostor na zvládnutí učiva. Učitel je pro žáky především 

partnerem, poradcem, pomocníkem a oporou. 

 

Škola je plně organizovaná, součástí školy je i školní družina. V budově školy je 9 

kmenových učeben, 4 odborné učebny – učebna informatiky, jazyková učebna s interaktivní 

tabulí, učebna výtvarné výchovy a školní dílna, 2 herny školní družiny, cvičná kuchyňka, 

žákovská knihovna pro žáky 1. i 2. stupně.  

Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí také 

samotní žáci a učitelé. Na chodbách jsou podle návrhů žáků vyobrazeny motivy podmořského 

světa a grafity obrazy. Pro aktivní trávení času během přestávek jsou žákům k dispozici dva 

stoly na stolní tenis umístěné ve vestibulu. 

 

Odpočinkový areál pro žáky ZŠ tvoří oplocený pozemek okolo školy společně se zahradou a 

zatravněným hřištěm. Kromě dětí z mateřské školy využívají školní zahradu i žáci ze školní 

družiny.  

Odpočinkový areál slouží žákům hlavně k pohybovým aktivitám i během přestávek. Umístění 

zahradního nábytku zajišťuje kulturu stolování žákům 1. i 2. stupně. 

 

Součástí školní budovy je tělocvična a venkovní hřiště na volejbal, nohejbal a další míčové 

hry. Používaná je dráha s doskočištěm pro skok daleký.  

K dispozici jsou školní dílny pro práci se dřevem i kovem, školní zahrada se skleníkem. 

V příštím školním roce bychom se rádi zapojili do projektu, který by nám pomohl při 

rekonstrukci skleníku a vybudování třídy v přírodě. 

 

Ve školním roce 2020/2021 došlo k přerušení činnosti zájmových kroužků z důvodu 

vytíženosti odpoledních hodin, ve kterých probíhají aktivity spojené s realizací projektu 

„Zlepšujeme se II“ a povinným zajištěním pedagogické intervence pro žáky se speciálně 

vzdělávacími potřebami. Časově jsme limitování odjezdy autobusových linek, protože většina 
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žáků školy je dojíždějících. Po ukončení projektu budeme opět pokračovat v rozšířeném 

nabídkovém režimu. 

Škola má vlastní zařízení školního stravování s účelnou jídelnou. Zajišťuje pro děti z MŠ 

přesnídávky, obědy a odpolední svačiny. Pro žáky a zaměstnance základní školy obědy a 

v rámci doplňkové činnosti i obědy pro ostatní strávníky.  

 

Učební pomůcky odpovídají standardu, postupně dochází k obnově hraček pro školní družinu, 

sportovního nářadí a stejně tak je průběžně vybavován a obměňován fond školních pomůcek.  

 

Používané učebnice a učební texty mají schvalovací doložku MŠMT, nevyhovující učebnice 

jsou obměňovány za nové a jednotlivými učiteli jsou sledovány texty učebnic tak, aby 

odpovídaly požadavkům kladeným školním vzdělávacím programem. Velká pozornost se 

věnuje textům určeným pro jazykovou výuku.  

 

Jednotlivé kabinety jsou vybaveny starším nábytkem a pomůckami. Nevyhovující nebo 

zastaralé pomůcky jsou odepisovány a nahrazeny aktuálními a platnými texty /mapy, CD, 

programy PC, programy na IT/.  

 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném provozu je využití informačních a komunikačních 

technologií. Nejen pro výuku ICT, ale i dalších předmětů jako např. výuka cizích jazyků, 

přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky je určena učebna výpočetní techniky. V této učebně a 

ve dvou dalších učebnách II. stupně je k dispozici dataprojektor s promítacím plátnem. 

V letošním školním roce byla ve třídě prvního i druhého stupně zrenovovaná další tabule na 

tabuli interaktivní. Jazyková učebna s interaktivní tabulí je využívána učiteli 1. i 2. stupně. ŠD 

vlastní televizní přijímač DVD s přehrávačem. V učebně hudební výchovy je televizní 

přijímač s přehrávačem DVD a fleš disků. Učitelé mají k dispozici radiomagnetofony s CD 

přehrávačem a fleš diskem. Ve sborovně školy využívají zaměstnanci ke své práci počítač, 

tiskárnu, kopírku a skener. Z důvodu koranavirové epidemie a s tím spojeného přechodu 

z prezenční výuky na výuku distanční byla KÚ škole poskytnuta finanční dotace na nákup 11 

notebboků určené pro pedagogické zaměstnance. 

 

Ve školním roce 2020/2021 byla z rozpočtu zřizovatele Obcí Krásný Dvůr financována 

oprava venkovního vstupního schodiště v celkové výši 68 000 Kč. Ze stejného zdroje byla 

financována výměna čerpadla u plynového kotle za 42 000 Kč, nákup zahradního traktoru.  

Stiga za 45 288 Kč a křovinořezu Hecht za 2 691 Kč. Do školní kuchyně byl pořízen nový 

sporák s elektrickou troubou za 69 600 Kč. Nutná byla výměna odpadních trubek za 5 500 

Kč, výměna topení a ventilů u topných těles v MŠ za 18 000 Kč. Za 18 000 Kč byly opraveny 

stoupačky na I. stupni a za 9 000 Kč vyměněná topná tělesa ve třídě I. stupně. Do MŠ byl 

pořízen vysavač BOSCH na suché i mokré čištění povrchů za 5 248 Kč. Za drobný materiál 

na údržbu a opravy se utratilo 34 000 Kč. Z finančních prostředků projektu EU „Zlepšujeme 

se II“ byly nakoupeny 2 notebooky DELL Inspirion za 29 980 Kč, 2 licence Office za 4 398 

Kč, školní pylonová tabule za 27 515 Kč, 2 projektory Vivitek za 75 266 Kč, 2 interaktivní 

snímače za 4 356 Kč, robotická stavebnice Lego za 18 279 Kč a interaktivní výukový 

program za 5 047 Kč. 
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1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 30.08.2005 

Počet členů školské rady  6 /2-2-2/ 

Zákonní zástupci rodičů: Monika Zlá DiS., Martin Zimerman 

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Simona Klánová, Mgr. Šárka Plevková 

Zástupci zřizovatele: Ing. Zdeněk Herman, Jaromír Rathouský 

Kontakt  Mgr. Lea Jandová, tel: 415 210 020 

 

Komentář: 

Podle volebního řádu § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) proběhly na Základní škole a 

Mateřské škole Krásný Dvůr volby do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři 

roky. 

Dne 09.09.2020 byli na jednání zastupitelstva obce Krásný Dvůr jmenováni do Školské rady 

při Základní škole a Mateřské škole zástupci z řad zřizovatele pan Jaromír Rathouský a Ing. 

Zdeněk Herman. 

Dne 30.11.2020 proběhly volby členů do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole 

Krásný Dvůr, kde se volili zástupci z řad pedagogických pracovníků. Voleb se účastnilo 13 

pedagogů. Zvoleni byli Mgr. Simona Klánová (11 hlasů) a Mgr. Šárka Plevková (7 hlasů). 

Prvním náhradníkem je Ing. Miroslav Jobák (5 hlasů). 

Dne 23.06.2021 proběhly volby členů do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole 

Krásný Dvůr z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.  Rozdáno bylo 131 hlasovacích 

lístků. Voleb se zúčastnilo 89 voličů z řad zákonných zástupců. Zvoleni za členy školské rady 

byli paní Monika Zlá DiS. (62 hlasů) a pan Martin Zimerman (51 hlasů). Prvním náhradníkem 

je paní Pavla Procházková (34 hlasů). 

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP-ŠVP 9 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program 

(viz Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22)  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - 

Zelená škola 

5 – I. stupeň, 4 – II. stupeň 

 

Komentář: 

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u vedení školy a zveřejněn na webových stránkách 

školy. 

Od 01.9.2021 zahájení vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV s novou vzdělávací 

oblastí Informatika a s tím spojenými digitálními kompetencemi. Zároveň dochází k revizi 

výstupů ve vzdělávacích oborech: Člověk a jeho svět, Dějepis, Fyzika, Výchova k občanství, 

Výtvarná výchova, Hudební výchova, Přírodopis, Chemie.  
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V souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu věnuje škola velkou pozornost 

autoevaluačním a evaluačním šetřením (např. testování SCIO, interní dotazníková šetření atd.) 

a další vzdělávání pedagogů. 

 

Informace o průběhu vzdělávání od 14.10.2020 

 

Od 14.10.2020 na základě nařízení Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. 

Prezenční výuka přechází na povinnou výuku distanční.  

 

V době on-line výuky byly využívány stejně jako v loňském školním roce především aplikace 

Učebna google, meet, e-mail. Informace byly předávány zákonným zástupcům i žákům 

prostřednictvím webových stránek školy, telefonicky i osobně. Na našich webových stránkách 

jsme průběžně doplňovali online materiály k procvičování, informace o projektu České 

televize-UčíTelka, stránky k procvičování, testy pro přípravu na přijímací zkoušky pro 5. a 9. 

ročník. K dispozici také byla interaktivní učebnice FRAUS, NOVÁ ŠKOLA. Žákům, kteří 

neměli potřebné digitální technologie k on-line výuce jsme zapůjčili školní tablety. Žáci, kteří 

neměli možnost se z domova připojit k internetu a pracovali off-line, si výukový materiál 

vyzvedávali osobně přímo ve škole. 

 

Na základě osobních jednání vedení školy s jednotlivými pedagogy jsme přistoupili k 

úpravám základních postupů distanční výuky následujícím způsobem:  

• přizpůsobit výuku možnostem žáků i pedagogů  

• nepřeceňovat možnosti rodičů, usilovat o zpětnou vazbu a sami ji poskytovat  

• nepřeceňovat samostatnost zejména u mladších žáků, a to zvláště k nové látce a samostudiu 

• poskytnout žákům možnost volby  

• diferencovat obtížnost úkolů  

• stanovit realistické termíny plnění úkolů 

• rozvíjet u žáků dovednost si práci plánovat 

  

Od 18.11.2020 byla povolena osobní přítomnost žákům 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se 

vzdělávali distančně. 

Od 30.11.2020 byla povolena osobní přítomnost žákům I. stupně a žákům 9. ročníku. Žákům 

II. stupně byla umožněna prezenční výuka s pravidelnou týdenní rotací. 

Od 27.12.2020 byla povolena osobní přítomnost žákům 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se 

vzdělávali distančně. 

Od 12.04.2020 byla povolena osobní přítomnost žákům I. stupně s pravidelnou týdenní rotací 

Od 10.05.2020 byla povolena osobní přítomnost i žákům II. stupně v pravidelných týdenních 

rotacích. 

Od 24.05.2020 byla povolena i v Ústeckém kraji osobní přítomnost všech žáků bez rotací. 

 

Vzdělávání distančním způsobem jsme uskutečňovali podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 
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2.3 Učební plán 

Tabulace učebního plánu – I. stupeň                                                                                                                                                      

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

RVP 1. 2. 3. 4. 5. DČD celkem součet 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 

Český jazyk 

a literatura 

Český jazyk 35 8+1 8+1 8+1 6+1 5+2 6 41  

50 

Cizí jazyk Anglický 

jazyk 

9 0 0 3 3 3 0 9  

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 20 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 24 24 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

 

Člověk a jeho 

svět 

 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka  
12 

2 2 2+1 - - 1 7  

15 
Vlastivěda - - - 2 2 0 4 

Přírodověda - - - 1+1 1+1 2 4 

 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 

 
   12 

1 1 1 1 1 0 5  

12 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 

1 1 1 2 2 0 7 

Člověk a 

zdraví 

Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 

10 2 2 2 2 2 0 10 10 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

činnosti 

5 

 

1 1 1 1+1 1 1 6 6 

Disponibilní časová dotace     14         
Celkem                    CELKEM 118 20 21 25 26 26 14 118 118 

 

 

Tabulace učebního plánu – II. stupeň                                                                                                                                                      

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

RVP 6. 7. 8. 9. DČD celkem součet 

 

 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk a 

literatura 

15 4+1 4 3+1 4+1 3 18  

      38 

Cizí jazyk Anglický/Německý 

jazyk 

12 3 3 3 3 0 12 

Další cizí 

jazyk 

Anglický/Německý 

jazyk 

 0 0+2 0+3 0+3 8 8 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika 15 4 4 4 3+1 1 16 16 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 1 1 0+1 0+1 0+1 3 4 4 

 

Člověk a 

společnost 

Výchova k 

občanství 

Výchova k 

občanství 

11 1 1 1 1 0 4  

12 

Dějepis Dějepis 2 2 2 1+1 1 8 

 

 

Člověk a 

příroda 

Fyzika Fyzika 21 2 2 1 1 0 6  

 

26 
Chemie Chemie 0 0 2 2 0 4 

Přírodopis Přírodopis 2 2 1+1 1+1 2 8 

Zeměpis Zeměpis 2 1+1 1+1 1+1 3 8 

 

Člověk a  

zdraví 

Výchova ke 

zdraví 

Výchova ke 

zdraví 

10 1 1 0+1 0+1 2 4  

12 

Tělesná 

výchova 

Tělesná výchova 2 2 2 2 0 8 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní činnosti 3 1 1 1 0+1 1 4 4 

  CELKEM  29 30 31 32 24 122 122 
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Environmentální vzdělávání 

Environmentální vzdělávání (EVVO), výchova a osvěta znamená výchovu ke vztahům 

k životnímu prostředí v rovině jevů, tak s tím souvisejících vztahů společenských. EVVO je 

významným předpokladem udržitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou 

možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské společnosti. 

 

Je zařazováno průběžně do vyučování v rámci přírodopisu, vlastivědy, českého jazyka, 

výtvarné výchovy, chemie, fyziky, občanské výchově ke zdraví a projektových dnů. 

V rámci environmentální výchovy proběhlo v letošním školním roce několik různých akcí, 

aktivit, soutěží a projektů. 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací 

Pravidelně dochází k proškolování žáků v rámci BOZP na začátku školního roku, před každou 

akcí, prázdninami v rámci třídnických hodin. 

Zařazeno do tematických plánů vybraných předmětů – občanské výchovy, rodinné výchovy, 

výchovy ke zdraví, fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu, prvouky a přírodovědy. 

Každoročně pořádáme projektové dny ve spolupráci se záchranáři, policií.  

 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy /fyzické osoby/:        

Počet pracovníků celkem 27 

Počet učitelů ZŠ 11 

Počet AP 2 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 

 

 

3.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 
Pedagogičtí pracovníci Úvazek 

 

Třídnictví 

Stupeň vzdělání 
Aprobace 

ZŠ Mgr. Věra Purnochová 1,0 1. ročník VŠ ČJ-HV, I. stupeň  

 Mgr. Andrea Sobotková 1,0 2. ročník VŠ I. stupeň ZŠ 

 Mgr. Adéla Šebková 1,0 3. ročník  VŠ I. stupeň ZŠ 

 Mgr. Lucie Gunišová 1,0 4. ročník VŠ I. stupeň ZŠ 

        Mgr. Simona Klánová 1,0 5. ročník VŠ I. stupeň ZŠ 

 Mgr. Václav Kotrc 1,0 6. ročník VŠ Inf 

 Mgr. Šárka Plevková 1,0 7. ročník VŠ Aj 

 Mgr. Petra Koucká 1,0 8. ročník VŠ Čj 

 Ing. Miroslav Jobák 1,0 9. ročník VŠZ Př 

 Mgr. Jana Kunová 0,7  VŠ M 

 Petra Holečková 0,5  SŠ  

       Mgr. Ivana Bejčková 0,7  VŠ I. stupeň ZŠ 
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MŠ              Monika Zlá DiS. 1,0  SPgŠ a SZŠ – 

soc. vychovatel. 

učitelka MŠ 

              Ivana Lněníčková 1,0  
SPgŠ- vych. 

učitelka MŠ 

 Kateřina Pilná 1,0  Pedagogické 

lyceum 

učitelka MŠ 

ŠD       Lucie Černá 0,5  SŠ vychovatelka ŠD 

            Angelika Kašíková 0,5  SOŠ vychovatelka ŠD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

AP Lucie Černá 0,5  SŠ  

 Angelika Kašíková 0,5  SOŠ  

 Petra Holečková 0,5  Pedagog. lyceum  

 Jitka Polanová 0,75  SŠ  

      

 

Komentář: 

Pedagogům, kteří nesplňují požadované vzdělání, bylo doporučeno studium na příslušné škole a 

v daném oboru tak, aby odpovídalo Zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

3.3 Aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 71 Učitelé 2. stupně 71 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 34 Vychovatelky ŠD 34 

 

Přestože vysoké procento pedagogů má požadovanou kvalifikaci a aprobaci, vzdělávání v oblasti 

pedagogiky je považováno za celoživotní proces. Proto se učitelé na základě plánu dalšího 

vzdělávání zdokonalují v přípravě na své náročné povolání.   

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35–45 let 45–55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 5 1 4 0 5 0 1 0 1 2 16 

 

Celkový průměrný věk pedagogických pracovníků je 41,9 let.  

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 kuchařka, vedoucí školní jídelny 1,0 /0,8/ SOU 

2 kuchařka 1,0 /0,8/ SOU 

3 kuchařka 1,0 /0,8/ SOU 

4 kuchařka 1,0 /0,8/ SOU 

5 uklízečka 1,0 /0,7/ OU 
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6 uklízečka 1,0 OU 

7 uklízečka 1,0 OU 

8 školník 1,0 OU 

                  9            účetní 1,0 SŠ 

 

Komentář: 

Celkový úvazek kuchařek 1,0 je rozdělen na 0,8 v hlavní činnosti a 0,2 ve vedlejší hospodářské 

činnosti. Stejně je rozdělen celkový úvazek jedné uklízečky na 0,7 v hlavní činnost a 0,3 ve vedlejší 

činnosti.  

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 
4.1 Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2021/2022 

1 14 2 6 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku  

v devátém ročníku v nižším ročníku 

15 1 

b) na víceletá gymnázia přijato:  

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia  1 0 

 

  

c) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků 

přijato:  

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

  

0 1 0 4 

 

3 0 8 

  

 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

2 1 
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5. Hodnocení žáků 

 

Ve školním roce 2020/2021 v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání–Zelená škola byli žáci hodnoceni klasifikačním stupněm. Hodnocení se u nás 

zaměřuje nejen na známkování znalostí, ale také dovednosti žáků. Důležité místo věnujeme i 

sebehodnocení každého žáka. 

Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu. 

Výuka ve všech ročnících probíhala v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání. 

Vzdělávání na základní škole plynule navazuje na program předškolního vzdělávání 

„Objevujeme svět pro život“.  

 

Na I. i II. stupni základní školy se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání–Zelená škola. Ze strany učitelů byly voleny takové cíle, aby odpovídaly 

aktuálnímu stavu třídy, individuálním vzdělávacím potřebám žáků, individuálnímu klimatu 

třídy a současně byly plněny cíle základního vzdělávání.  

 

Zpracované tematické plány byly předloženy ředitelce školy ke kontrole na začátku školního 

roku, po jejich schválení podle nich učitelé pracovali, obměňovali metody práce, snažili se o 

zajímavé formy práce, a přitom dbali na dodržování návaznosti učiva. Návaznost byla 

dodržována v jednotlivých předmětech, ale i při přechodu z jednoho ročníku do druhého 

(opakovací práce na začátku roku). 

 

 

 

5.1 Celkové hodnocení žáků-prospěch 

 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

I. 11/11 0/1 11/10 0/0 0/0 0/0 

II. 11/11 0/3 11/8 0/0 0/0 0/0 

III. 13/13 4/4 9/8 0/1 0/0 0/0 

IV. 13/13 4/6 8/6 0/0 0/0 1/1 

V. 17/18 11/11 6/6 0/1 2/3 0/0 

Celkem 64/65 19/25 45/38 0/2 2/3 1/1 

 

Komentář: 

I. pololetí: 

4. ročník – 1 žák nehodnocen. Žák pobývá mimo území ČR, plní povinnou školní docházku 

dle § 38, odst. 1 a). 

 

Komentář: 

II. pololetí: 

4. ročník – 1 žák nehodnocen. Žák pobývá mimo území ČR, plní povinnou školní docházku 

dle § 38, odst. 1 a). 

 

 

2. stupeň 
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Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

VI. 19/19 6/8 8/7 4/3 5/4 1/1 

VII. 16/17 6/10 6/4 3/2 7/5 1/1 

VIII. 15/15 10/12 1/1 4/2 5/7 0/0 

IX. 15/15 14/7 1/5 0/3 9/5 0/0 

Celkem 65/66 36/37 16/17 11/10 26/21 2/2 

 

Komentář: 

6. ročník – 1 žák nehodnocen. Žák pobývá mimo území ČR, plní povinnou školní docházku 

dle § 38, odst. 1 a). 

7. ročník – 1 žák nehodnocen. Žák pobývá mimo území ČR, plní povinnou školní docházku 

dle § 38, odst. 1 a). 

 

II. pololetí: 

6. ročník – 1 žák nehodnocen. Žák pobývá mimo území ČR, plní povinnou školní docházku 

dle § 38, odst. 1 a). 

7. ročník – 1 žák nehodnocen. Žák pobývá mimo území ČR, plní povinnou školní docházku 

dle § 38, odst. 1 a). 

 

Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků 

s dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. stupeň 64/65 19/25 45/38 0/2 2/3 0/0 

2. stupeň 65/66 36/37 16/17 11/10 26/21 1/1 

Celkem 129/131 55/62 61/55 11/12 28/24 2/2 

  

Komentář: 

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemické situace se i ve školním roce 2020/2021 na 

základě usnesení Vlády ČR střídala prezenční výuka s výukou distanční. Hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 upravuje vyhláška 211/2020 Sb,. 

V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve školním roce 

2020/2021 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do 

školy, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, nebo podpůrně 

z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, 

kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, a 

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka na konci školního roku 2019/2020 

 

Od 10.5.2020 byla umožněna osobní přítomnost všech žáků I. stupně. 

Od 24.5.2020 byla umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací. 
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5.2 Celkové hodnocení žáků-chování 

 

1. stupeň       

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

I. 11/11 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 

II. 11/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

III. 13/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 

IV. 13/13 0/1 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

V. 17/18 0/0 0/0 0/1 0/2 0/0 0/0 0/0 

Celkem 64/65 0/1 0/0 1/2 0/2 0/0 0/0 0/1 

 

Komentář: 

I. pololetí: 

NTU za neplnění školních povinností, nepřipravenost na vyučování 

 

II. pololetí: 

PTU za aktivní přístup během distanční výuky, za poctivou přípravu na vyučování 

NTU za neplnění školních povinností během distanční výuky, za zapomínání  

DTU za podvod s podpisem v ŽK, lhaní, za nevhodné chování v hodinách o přestávkách i ve 

ŠD 

3. stupeň za neomluvenou absenci během distanční výuk 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

VI. 19/19 0/0 0/0 0/1 0/5 0/0 0/0 0/0 

VII. 16/17 3/1 0/0 0/6 3/0 0/1 0/0 0/2 

VIII. 15/15 3/2 0/0 4/0 1/0 1/0 1/0 2/0 

IX. 15/15 0/3 0/0 2/10 2/2 0/0 0/0 0/1 

Celkem 65/66 6/6 0/0 6/17 7/7 1/1 1/0 2/3 

 

Komentář: 

I. pololetí: 

PTU za vzorné plnění zadaných úkolů během distanční výuky 

NTU za neplnění školních povinností, nepřipravenost na vyučování 

DTU za neomluvenou absenci, za neplnění úkolů během distanční výuky 

2. stupeň za neomluvenou absenci během distanční výuky 

3. stupeň za opakovanou neomluvenou absenci během distanční výuky, za narušování výuky 

 

II. pololetí: 

PTU za vzorné plnění zadaných úkolů, poctivou přípravu na vyučování, za aktivní přístup 

během distanční výuky a za pomoc spolužákům 

NTU za ztrátu ŽK, za neplnění úkolů během distanční výuky 

DTU za opakované neplnění školních povinností během distanční výuky 

2. stupeň za neomluvenou absenci 

3. stupeň za neomluvenou absenci 
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Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. stupeň 64/65 0/1 0/0 1/2 0/2 0/0 0/0 0/1 

2. stupeň 65/66 6/6 0/0 6/17 7/7 1/1 1/0 2/3 

Celkem 129/131 6/7 0/0 7/19 7/9 1/1 1/0 2/4 

 

 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 2790/2820 43,59/43,38 0/114 0/1,75 

2. stupeň 2576/3208 39,63/48,60 581/635 8,93/9,62 

Celkem 5366/5848 41,59/44,64 581/749 4,50/5,71 

 

Komentář: 

Nárůst neomluvených hodin byl způsoben nedůsledným postojem zákonných zástupců zajistit 

účast žáků na online výuce. Během distanční výuky měli žáci možnost si zapůjčit školní 

tablety. Třídní učitelé zákonné zástupce průběžně informovali o neomluvené absenci. 

Každoročně zaznamenáváme nárůst počtu omluvených hodin u žáků I. i II. stupně, na který 

pravidelně upozorňujeme MÚ Podbořany z důvodu podezření na skryté záškoláctví. 

Provedená šetření v rodinách mají pouze krátkodobý účinek.   

 

6. Hospitační činnost 
 

Z důvodu koronavirové epidemie a následném uzavření škol proběhlo ředitelkou školy 

celkem 11 hospitací. Hospitační a kontrolní činnost probíhala podle stanoveného hospitačního 

plánu v jednotlivých měsících. Hospitační činnost byla zaměřena na obsah učiva v souladu 

s tematickým plánem. Na efektivitu řízení hodin založené na aktivním zapojení všech žáků 

v jednotlivých fázích hodiny, na pozitivní přístup k problémovým žákům, na kvalitu a různé 

formy výuky, na celkové klima ve třídách. 

 

6.1 Plán hospitační činnosti 

 

Plán hospitací 

  

měsíc předmět ročník pedagog 

říjen matematika 1. Mgr. Věra Purnochová 

 anglický jazyk 3. Mgr. Adéla Šebková 

listopad prvouka 2. Mgr. Andrea Sobotková 

leden český jazyk 1. Mgr. Věra Purnochová 
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duben český jazyk 3. Mgr. Adéla Šebková 

 matematika 2. Mgr. Andrea Sobotková 

 matematika 5. Mgr. Simona Klánová 

 přírodověda 4. Mgr. Lucie Gunišová 

květen anglický jazyk 7. Mgr. Šárka Plevková 

 český jazyk 6. Mgr. Petra Koucká 

červen zeměpis 8. Mgr. Václav Kotrc 

 

Komentář:                                       

Od 14.10.2020 na základě nařízení Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. 

Prezenční výuka přešla na povinnou výuku distanční. Z tohoto důvodu byl plán hospitací 

zredukován na 11 hospitací.  

 

                  

6.2 Závěry z hospitační činnosti 

 

V hospitačních hodinách byla sledována adekvátnost cílů a metod k jejich dosažení. Byl 

hodnocen přístup podle individuálních potřeb a schopností žáků, účelné využívání didaktické 

techniky. Využití interaktivní tabule, vlastní práce s PC formou výukových programů. 

Vyučující vhodně využívali své připravené prezentace a výukové programy. Hodiny probíhali 

v odborných učebnách vybavených odpovídající technikou nebo kmenových třídách. 

Sledovaným aspektem bylo řešení zadaných úkolů s porozuměním, přístup vyučujícího dle 

individuálních potřeb žáků, motivace a rovněž zpětná vazba, a to kontrola výsledků a 

zhodnocení práce jak jednotlivců, tak i zhodnocení práce všech jako celku. V některých 

hodinách bylo začleněno sebehodnocení i hodnocení s vědomím motivace k další práci. 

Kromě těchto metod práce byly v hospitovaných hodinách zařazovány skupinové práce, práce 

s textem, poslechové pasáže v anglickém a německém jazyce, finanční gramotnost a mediální 

výchova. Při této činnosti byly plněny kompetence k učení, k řešení problém, komunikativní, 

sociální i pracovní. Dále byly sledovány hodiny projektového vyučování, kde se prolínala 

různá průřezová témata. Projektové vyučování proběhlo v rámci třídních projektů, kde 

vyučující po vzájemné diskusi a dohodě připravili pracovní témata ve vybraných předmětech 

a postupně s žáky zpracovali. Výstupem práce byly písemné či výtvarné práce, umístěné ve 

třídách. Z celkového hodnocení vyplývá, že typ frontální výuky ustupuje, že technika a nové 

formy práce jsou často a vhodně využívány. Přesto i nadále přetrvávají některé nedostatky. 

Někdy převažuje pouze frontální výuka, chybí hodnocení či sebehodnocení během nebo 

v závěru hodiny. Tyto aspekty jsou v po hospitačním rozhoru konzultovány s vyučujícím. 

 

7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Druh postižení Ročník / počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení                             PO2 3.ročník/1, 5. ročník/1 

S vadami řeči 0 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 0 

S vývojovými poruchami učení       PO2 6. ročník/1, 7. ročník/1 

S mentálním postižením                   PO3  2. ročník/1, 3. ročník/1, 4. ročník/1, 7. ročník/1,  

8. ročník/2 
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7.1.Školní poradenské pracoviště 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu se školským 

zákonem ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími vyhláškami. Učitelé, kteří mají 

podezření na výskyt poruchy učení u některého žáka, konzultují svá zjištění s výchovným 

poradcem a na základě domluvy s pracovnicemi s poradny zprostředkovávají zákonným 

zástupcům možnost návštěvy pedagogicko – psychologické poradny. Je-li specifická porucha 

učení diagnostikována, navrhuje poradny další postup. Tento postup se odráží na 

individuálním přístupu vyučujících k těmto žákům, kdy je individuálně zohledňován charakter 

poruchy při zachování nároků na dosažení vzdělávacích cílů. Pro integrované žáky byly 

zpracovány individuální plány, které byly postupně konzultovány s výchovným poradcem, 

ředitelkou školy, zákonnými zástupci a schváleny pracovnicí pedagogicko-psychologické 

poradny. Plnění individuálních plánů bylo pravidelně kontrolováno ředitelkou školy. 

Spolupráce zákonných zástupců žáků, školy a poradny je na velmi dobré úrovni Při výuce 

jsou používány speciální pomůcky. Ve škole není ustanoven školní psycholog. 

V devátém ročníku je v rámci kariérového poradenství s žáky, resp. jejich zákonnými 

zástupci, konzultována možnost zohlednění vzdělávacích potřeb při přijímacím řízení. 

  

Při péči o ohrožené děti spolupracují školní poradenské pracoviště a třídní učitelé s orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí příslušným podle místa bydliště dítěte. Hlavním cílem školního 

poradenského pracoviště je včas věnovat pozornost žákům, kteří zvýšenou pozornost 

potřebují, a předcházet tak rozvoji závažnějších problémů. Prioritou je samozřejmě 

spolupráce mezi školou a rodinou, snažíme se řešit problémy dítěte společně s rodiči, rodičům 

také zprostředkováváme kontakty na příslušná odborná pracoviště. V řadě případů se také 

rodiče obracejí na školní poradenské pracoviště s žádostí o pomoc při hledání vhodné odborné 

péče o dítě v situacích, které se školního vzdělání přímo nedotýkají. Jedná se o pozitivní 

trend, který je důkazem, že školní poradenské pracoviště plní svou úlohu a že rodiče mají 

k pedagogům důvěru. 

 

8.  Organizace výchovně vzdělávacího procesu 
 

Při tvorbě rozvrhu hodin bylo přihlédnuto k dodržování hygienických pravidel a požadavkům 

na tvorbu rozvrhu pro jednotlivé ročníky. Z důvodu autobusové dostupnosti jsme v letošním 

školním roce posunuli začátek vyučování ze 7.55 na 8.00 hodin. V tomto ohledu úzce 

spolupracujeme se starosty okolních obcí, abychom zajistili u autodopravce bezpečné a 

časově optimální autobusové spojení.   

 

Školní řád, který odpovídá požadavkům školského zákona, hygienickým požadavkům a 

požadavkům zajištění bezpečnosti žáků ve škole. Součástí Školního řádu je souhlas 

zákonných zástupců s testováním žáků na návykové látky a pokyn k používání mobilních 

telefonů během vyučování. Zákonní zástupci i žáci jsou na začátku školního roku pravidelně 

informováni o dodatcích či změnách. Školní řád je pro veřejnost vyvěšen na ve vestibulu 

školy. Žáci jsou se svými právy a povinnostmi, které vyplývají ze školního řádu řádně 

seznámeni na začátku školního roku a svým podpisem se zavazují k jeho dodržování. Zákonní 

zástupci jsou se školním řádem prokazatelně seznámeni třídními učiteli na úvodních třídních 

schůzkách.   

 

Informace jsou žákům poskytovány pravidelně formou slovního hodnocení, hodnocením 

známkou, sebehodnocením prostřednictvím žákovské knížky. Spolupráce školy se zákonnými 

zástupci je zajištěna prostřednictvím konzultací, třídních schůzek, webových stránek, 
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kulturních a sportovních akcí. Zákonní zástupci s učiteli komunikují na různých úrovních – 

nabízíme také účast na společných akcích třídy či školy. Pravidelně pořádáme pro veřejnost 

„Den otevřených dveří“, protože jsme si vědomi vzájemné informovanosti a potřeby 

spolupráce na základě vzájemné důvěry.   

 

Přijímaná výchovná opatření jsou žáky i zákonnými zástupci ve většině případů přijata a 

dochází ke zlepšení chování. Při hrubším porušení školního řádu je jednáno se zákonnými 

zástupci žáka a přijatá opatření jsou respektována oběma stranami. V ostatních případech, kdy 

dochází k opakovanému porušování školního řádu, jako je podezření na záškoláctví, 

nedodržování pravidel omlouvání žáků, neplnění základních povinností ze strany zákonných 

zástupců, podáváme zprávu na odbor sociální a zdravotní MÚ Podbořany a žádáme o 

prověření rodinných poměrů žáka. Naší snahou je eliminovat počet jak omluvených, tak 

neomluvených absencí a tím zabezpečit kvalitní úroveň vzdělávání. 

 

Klima školy je přátelské, spíše rodinného typu. Jelikož jsme malá škola, znají pedagogové 

dobře rodinné poměry každého žáka, což jim umožňuje najít vhodné postupy působení na 

každého jedince. Společně se zřizovatelem školy se snažíme rodinám ze sociálně slabšího a 

málo podnětného prostředí pomoci řešit alespoň částečně jejich finanční situaci tím, že žákům 

1. ročníku přispíváme částkou 2 000 Kč a žákům 2. ročníku 1 000 Kč na nákup školních 

potřeb. 

 

9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Škola vytváří Minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Jde o 

komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou 

ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro 

školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. 

 Personální zajištění prevence 
 

Výchovný poradce: Mgr. Václav Kotrc 

Metodik prevence: Ing. Miroslav Jobák 

 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v 

oblastech prevence: 

• násilí a šikanování, 

• záškoláctví, 

• kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 

• ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 

• xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, 

• užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, 

medikamentů a dalších látek, 

• netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling), 

            diváckého násilí. 

• komerčního sexuálního zneužívání dětí, 

• syndromu týraných a zneužívaných dětí 

• sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. 

 

Další cíle v oblasti preventivních aktivit jsou: 
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1.  Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů. 

2. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. 

3. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. 

4. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 

5. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi 

žáky. 

6. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence. 

7. Aktivní spolupráce se zákonnými zástupci žáků, otevřenost vůči veřejnosti. 

 

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci   

  

• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí, projektů  

• organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou 

zpříjemnění školního prostředí (tematické dny, sportovní akce, projektové dny, 

rozloučení s absolventy) 

• široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky a sportovní akce v době mimo 

vyučování) 

• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích 

• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných 

postojů a způsobů chování, 

• akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů 

spolupráce s Policií ČR a městskou policií)  

• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. 

• dovednost volby správné životosprávy-poruchy příjmu potravy – mentální anorexie a 

bulimie (blok v rámci hodin RV, videoprojekce)  

• přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS  

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 

• seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek  

• nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika 

prevence   

• seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami  

• na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče 

povolují účast na diskotékách  

• informovanost občanů prostřednictvím místního periodika o programu školy v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu  

 

Konkrétní aktivity:  

 

Přednášky-besedy Právní vědomí dětí a mládeže  

Prevence šikany  

Protidrogová prevence 

Preventivní program – kouření 

Preventivní program – alkohol 

Duben - měsíc bezpečnosti 
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Třídní schůzky s rodiči žáků 

Úvodní třídní schůzka, třídní schůzka v 1. a 3. čtvrtletí, mimořádná třídní schůzka pro rodiče 

žáků 9. a 1. ročníku. 

 

Konzultace 

Možnost individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, výchovným 

poradce a metodikem prevence 

Vyhodnocení MPP – školní rok 2020/2021 

Školní rok 2020/2021 byl založen, stejně jako minulé roky, na úzké spolupráci mezi vedením 

školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, všemi pedagogickými pracovníky, žáky a 

jejich rodiči. Tato spolupráce vyústila v pozitivní psychosociální klima a značnou měrou 

přispělo k rozvoji prevence případného rizikového chování žáků. Pracovníci školy se i v 

letošním školním roce zaměřovali na prioritní cíle minimálního preventivního programu. 

Zejména na vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a ke zdravému vývoji jejich sociálního 

chování. I v letošním roce měli žáci pestrý výběr volnočasových aktivit, koncipovaných tak, 

aby co nejefektněji rozvíjely nejen vlohy žáků, ale aby přispívaly i k utváření sociálních 

návyků a pout mezi žáky. Žáci se také v průběhu školního roku účastnili nejrůznějších 

exkurzí, projektů a akcí zaměřených na podporu principů minimálního preventivního 

programu. Některé plánované akce kvůli přerušení prezenční výuky bohužel neproběhly. Ani 

témata daná tematickým plánem neproběhla vždy v plném rozsahu. Proběhla například 

setkání s pracovnicemi centra Světlo Kadaň, která měla za cíl utužení třídního klimatu ve 

vybraných třídách. Žáci 8. a 9. ročníku navštívili protidrogový vlak. Kvůli zhoršující se 

epidemiologické situaci však další témata týkající se MPP probíhala ve třídách s třídními 

učiteli, popřípadě s metodikem prevence a po přechodu na distanční výuku metodik alespoň 

pomocí dotazníků a online rozhovorů s žáky diskutoval jejich motivaci k výuce a další témata 

MPP.  

Velké množství projevů rizikového chování se podaří zachytit v prvopočátku třídním 

učitelem. Třídní učitel drobné prohřešky řeší pohovorem s žákem, popřípadě informuje 

zákonné zástupce. 

Největším problémem loňského roku byla snížená účast některých žáků na distanční výuce a 

v ojedinělých případech i neochota rodičů v této věci se školou spolupracovat. Dvakrát jsme 

také prošetřovali případ údajného sexuálního obtěžování, vždy byly zapojeny patřičné úřady. 

Drobné prohřešky, které si nevyžadovaly svolání komise byly řešeny pohovorem 

s preventistou sociálně patologických jevů, popřípadě telefonickým rozhovorem se zákonným 

zástupcem žáka. Pohovoru se někdy zúčastnil i výchovný poradce, třídní učitel, nebo jiná 

dospělá osoba. Jednalo se většinou o drobné šarvátky, výměny názorů, nerespektování 

pokynů vyučujícího, neplnění povinností žáka, pozdní příchody do školy atd.  

Ohledně vandalismu jsme řešili několik drobnějších incidentů. (poničené desky lavic, kresby 

na lavicích, omylem rozbité umyvadlo). V minulých letech se osvědčilo povinnost zaplacení 

škody žákem, který jí způsobil. Byly zaznamenány drobná ničení na záchodech. Jednalo se 

většinou vytahovaní toaletního papíru a pohazování jej po zemi, nebo ucpání samotných 

záchodů. Problém šikany se v uplynulém roce až na drobné výjimky téměř neobjevil.  
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10. ICT – plán školy 

 

10.1 Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ 

 

Úroveň proškolení Počet pracovníků 

úroveň Z 3 

úroveň P 4 

úroveň S 3 

 

10.2 Vybavení školy počítačovou technikou 

 

 Počet 

přípojných 

míst 

Aktuální 

počet 

počítačů 

Stav 2019  

Finanční zajištění 

Učebna informatiky 22 16 12 Projekt EU 

Jazyková učebna 1 1 1  

Kmenové třídy 4 4 4  

Sborovna 1 1 1  

Kabinety 3 0 0  

Vedení školy  2 2 2  

Mateřská škola 1 1 1  

Vedoucí školní kuchyně 1 1 1  

Další hardware:  

5x interaktivní tabule 

40x tablet 

19x notebook 

5x laserová tiskárna 

2x multifunkční tiskárna  

3x projektor + projekční plátno 

1x digitální fotoaparát 

 

Rychlost připojení k internetu:  

Připojení k síti internet zajišťuje společnost Grape SC, a. s. 

Současný stav – 50 Mbit/s 

Alternativní připojení v ředitelně, kanceláři účetní, vedoucí kuchyně a školky nabízí 

Telefónica O2. 

V celé budově je možnost připojení k Wi-Fi síti.  

 

 

10.3 Software  
 

Aplikace Žák Učitel 

Textový editor  MS Word 2019 MS Word 2016, 2019 

Tabulkový editor MS Excel 2019 MS Excel 2016, 2019 

Prezentační editor MS Powerpoint 2019 MS Powerpoint 2016, 2019 

Grafický editor Malování, Zoner Callisto 5 Malování, Zoner Callisto 5  

Prohlížeč obrázků Fotky Fotky 
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Ukládání dat USB Flash disk, CD, DVD  USB flash disk, CD, DVD, 

OneDrive, externí HDD 

Webový prohlížeč Edge, Firefox, Chrome Edge, Firefox, Chrome 

Klient elektronické pošty MS Outlook MS Outlook 

Antivirová ochrana Eset Eset 

 

1. Každý žák může v odpoledních hodinách využívat veškeré softwarové vybavení pro 

výuku. Dále mohou pracovat s výukovými materiály, které jsou v elektronické podobě 

uloženy na síti.  

2. Tiskové výstupy mohou žáci provádět na laserové tiskárně HP, kterou je učebna 

vybavena.  

3. Škola využívá vlastní serverové vybavení.  

4. Škola má webové stránky, na nichž poskytuje základní informace o vzdělávání.  

5. Škola dbá na dodržování autorského zákona a licenčních ujednání. 

6. Škola využívá vlastní serverové vybavení.  

7. Škola má webové stránky, na nichž poskytuje základní informace o vzdělávání.  

8. Škola dbá na dodržování autorského zákona a licenčních ujednání. 

 

Další software:  

Environmentální výchova 

Výukové programy Langmaster 

Výukové programy Terasoft  

Výukové programy Didakta 

Excel v příkladech, Office v příkladech 

Výukové programy Silcom  

 

 

11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se ve školním roce 2020/2021 promítla 

koronavirová epidemie, která znemožnila osobní přítomnost pedagogů na vzdělávacích 

akcích. Proto se počet seminářů zredukoval a ty, které se realizovaly, proběhly on-line. 

Financování vzdělávacích akcí bylo z části hrazeno z projektů EU a účelových dotací 

organizátorů, na ostatních se finančně podílela škola. 

Semináře byly zaměřeny na moderní vyučovací metody, prevenci sociálně patologických jevů 

a semináře prohlubující odbornost pedagogů v jednotlivých předmětech. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků patří k dlouhodobým prioritám školy. Je kladen 

důraz především na získávání nových zkušeností, jež by odpovídaly potřebám a formám práce 

se žáky stanovenými v ŠVP. 

 

11.1 Kurzy, semináře 

 

Název akce/ účastník Instituce /VŠ, DVPP/ Počet  Datum konání 

 

Angelika Kašíková 

Lucie Černá  

 2  

Robotika s Wedo 2.0 pro i. stupeň 

Mgr. Václav Kotrc 

NPI on-line škola SYPO 1  

Tvorba pracovních listů v programu NPI on-line škola SYPO 1 12.08.2021 



 

 

 24 

Canva 

Monika Zlá DiS. 

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi 

v mateřské škole 

Monika Zlá DiS. 

NPI on-line škola SYPO 1 21.06.2021 

Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: 

praktické tipy pro výuku zeměpisu 

Mgr. Václav Kotrc 

NPI on-line škola SYPO 1  

Práce s daty s žáky na ZŠ 

Mgr. Václav Kotrc 

NPI on-line škola SYPO 1  

Robotika s LEGO Mindstorm 

Mgr. Václav Kotrc 

NPI on-line škola SYPO 1  

Ochrana osobních údajů a úvod do 

digitální etiky 

Mgr. Václav Kotrc 

NPI on-line škola SYPO 1  

Scratch vs. MakeCode 

Mgr. Václav Kotrc 

NPI on-line škola SYPO 1  

Aby byl přechod dětí z MŠ do ZŠ 

plynulý 

Monika Zlá DiS. 

NPI on-line škola SYPO 1  

Specifické poruchy učení 

Monika Zlá DiS. 

NPI on-line škola SYPO 1  

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči 

Monika Zlá DiS. 

NPI on-line škola SYPO 1  

Vzdělávání distančním způsobem 

v MŠ a spolupráce s rodiči 

Monika Zlá DiS. 

NPI on-line škola SYPO 1  

Jak na podnětné prostředí pro učení 

Monika Zlá DiS. 

NPI on-line škola SYPO 1  

Osobnostně sociální rozvoj LANGMaster  18 36.08.2021 

Studium odborné literatury a 

odborných časopisů 

 18  

 

 

12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 
 

12.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0 0 0 

 

12.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0 0 0 
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12.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0 0 0 

 

13. Prevence rizik a školní úrazy 
 

13.1 Počet úrazů 

 

Počet záznamů v knize úrazů 7 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0  

 

13.2 Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 2 

V ostatních vyučovacích předmětech 1 

Výlety a exkurze 0 

Přestávky ve škole 1 

Školní družina 2 

Ostatní akce 1 

 

 

 

13.3 Prevence rizik 

 

Počet úrazů ve školním roce 2020/2021 se pohybuje na stejném čísle jako v roce loňském. 

Nadále budeme pokračovat v dodržování nastavených bezpečnostních pravidel – poučení 

žáků o bezpečnosti nejen na začátku školního roku, ale průběžně se věnovat problematice 

bezpečnosti a první pomoci i v jiných vyučovacích hodinách. 

 

 

14. Údaje a prezentaci školy na veřejnosti 
 

14.1. Projekty školy 

 

Projektové vyučování dotváří obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Jde o projekty 

ročníkové (krátkodobé i celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Příprava a 

realizace projektů zvyšuje efektivitu výchovy a vzdělávání. 

Projekty jsou vhodnou formou zařazení průřezových témat do vzdělávání. 

 

Jarní rostliny 2. ročník 7 žáků Projekt zaměřený na pozorování rostlin, 

jejich pojmenování a sběr s následným 

vytvořením herbáře. 

Hospodářská 

zvířata 

2. ročník 9 žáků Projekt zaměřený na pozorování a  

poznávání hospodářských zvířat. 
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Člověk a zdravá 

strava 

3. ročník 11 žáků Projekt zaměřený na dodržování 

zdravého životního stylu. 
 

 

Mezinárodní den 

letectví a 

kosmonautiky 

9. ročník 12 žáků Projekt věnovaný historii a současnosti 

letectví a kosmonautiky. 

Cestovní kancelář 

 

 

9. ročník 

 

 

13 žáků 

 

 

Projekt zaměřený na praktické manuální 

schopnosti žáků a orientaci v cestovním 

ruchu. 
 

 

Zvířecí nebožtík 9. ročník 12 Projekt zaměřený na biodiverzitu. 

 

Komentář:                                       

Z důvodu koronavirové epidemie nebyly naplánované projekty na školní rok 2020/2021 

realizovány v plném rozsahu.  :                                       

Od 14.10.2020 na základě nařízení Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. 

Prezenční výuka přešla na povinnou výuku distanční. 

 

 

14.2 Akce školy 

 

Typ akce Zúčastněné třídy Počet žáků Poznámky 

Slavnostní zahájení školního 

roku, přivítání žáků I. třídy 

I.+ II. stupeň  ZŠ Krásný Dvůr 

Schůzka rodičů budoucích 

prvňáků 

  ZŠ Krásný Dvůr 

Fotografování prvňáků 1.ročník  ZŠ Krásný Dvůr 

Dopravní výchova 3. a 4. ročník 50 DDH Žatec 

Olympijský běh I.+ II. stupeň  ZŠ Krásný Dvůr 

Mikulášská nadílka I. stupeň 60 ZŠ Krásný Dvůr 

Dětský den I. stupeň 62 ZŠ Krásný Dvůr 

Drogový vlak II. stupeň 60 Podbořany 

Preventivní program 

Legální, ale přesto nebezpečné 

6. ročník 15 On-line, Světlo 

Kadaň 

Preventivní program  

Vzájemné vztahy 

7.+8.ročník 30 On-line, Světlo 

Kadaň 

Preventivní program Světlo 

Kadaň 

Součástí systému 

4.a 5. ročník 28 ZŠ Krásný Dvůr 

Preventivní program Světlo 

Kadaň 

Vím, co prožívám 

8. ročník  ZŠ Krásný Dvůr 

Tři králové MŠ 29 ZŠ Krásný Dvůr 

Matějská pouť MŠ 30 MŠ Krásný Dvůr 

 

Komentář:                                       

Z důvodu koronavirové epidemie nebyly naplánované akce školy na školní rok 2020/2021 

realizovány v plném rozsahu.  :                                       
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Od 14.10.2020 na základě nařízení Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. 

Prezenční výuka přešla na povinnou výuku distanční. 

 

14.3 Účast žáků na soutěžích 

 

Název soutěže 1. kolo–školní kolo 2. kolo-oblastní 

- okresní 

Poznámky 

Podzimáček  40  Krásný Dvůr 

 

Komentář:                                       

Z důvodu koronavirové epidemie nebyly naplánované akce školy na školní rok 2020/2021 

realizovány v plném rozsahu.  :                                       

Od 14.10.2020 na základě nařízení Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. 

Prezenční výuka přešla na povinnou výuku distanční. 

 

 

15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla v Základní škole a Mateřské škole státní kontrola 

České školní inspekce. 

 

  

16. Projekty financované Evropskou unií – Šablony II. 

  
Ve školním roce 2020/2021 dokončujeme projekt Šablony II, číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012689 financovaného Evropskou Unií.  Projekt byl zaměřen na 

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu 

dětí z mateřské školy do základní školy, na podporu extrakurikulárních aktivit, aktivity 

rozvíjející ICT a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Výše částky schválené podpory činila 1 257 

500 Kč. 

 

17. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Příloha č. 1 

 

18. Spolupráce s odborovými organizacemi 
 

Ve škole není odborová organizace. Veškeré dokumenty jsou předkládány k projednání či 

připomínkovému řízení na provozních poradách. Všechny zákonné normy jsou předkládány 

na pedagogických radách v souladu se Zákoníkem práce. 

 

V Krásném Dvoře dne 26.08.2019                                                        Mgr. Ivana Bejčková 

                                                                                                        ředitelka školy 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána Pedagogickou radou dne 25.08.2021. 
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Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne  
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

 
1. Základní údaje: 

 

název školy Základní škola a Mateřská škola 

Krásný Dvůr 

adresa školy Krásný Dvůr 182 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 61357324 

IZO 600 082 911 

identifikátor školy 061357324 

vedení školy ředitelka: Mgr. Ivana Bejčková 

vedoucí učitelka MŠ: Ivana Lněníčková 

kontakt tel.: 415 210 000 

fax: xx 

e-mail: info@zskrasnydvur.cz 

www: zskrasnydvur.cz 

datová schránka: cj9pgtk 

 

1.1 Zřizovatel  

název zřizovatele Obec Krásný Dvůr 

adresa zřizovatele Obecní úřad Krásný Dvůr 117  

439 72 Krásný Dvůr 

Kontakt: starosta – Mgr. Lea Jandová 

               místostarosta – Pavel Vaňourek 

tel.:415 210 020 

fax:415 210 992 

e-mail: krasnydvur@iol.cz 
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Krtečci  

 

 
     Sovičky  
2. Zaměstnanci mateřské školy: 

 

Ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková 

Vedoucí učitelka Ivana Lněníčková 

Učitelky Monika Zlá, DiS 

 Kateřina Pilná 

Výchovný poradce Mgr. Václav Kotrc 

Správní zaměstnanec Jaroslava Holubová 
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2. Věcné podmínky vzdělávání: 

 

MŠ zajišťuje provoz od 6.00 do 16.00 hodin. 

Režim dne: 

 

 

Kapacita MŠ je 50 dětí. V září nastoupilo do mateřské školy 30 dětí, během školního roku 

vzrostl počet na 40 dětí.  

Do 1. třídy základní školy odešlo 12 dětí, 6 dětí zůstává v mateřské škole s OŠD. 
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třída  motivační název třídní učitelka Další pedagog 

1. Krtečci Kateřina Pilná  

2. Sovičky Ivana Lněníčková  

  Monika Pilná  

 

Tři učitelky pracovaly na plný úvazek, pracovaly s dětmi ve dvou třídách. Přímá práce 

pedagogů byla vždy organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem 

optimální péče a bezpečnost. 

 

Mateřská škola má dostatečné prostorové podmínky i uspořádání. Vybavení hračkami, 

náčiním a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. 

Zahrada je vybavena zastřešeným altánem, houpačkami, pískovištěm, domečkem se 

skluzavkou a žebříky, děti využívají auta, odrážedla, kočárky a jiné hračky určené pro 

venkovní hru. Velkým přínosem je pro naši mateřskou školu místní park, který můžeme 

prozkoumávat a objevovat. 

 

Dětem je poskytována plnohodnotná strava, pitný režim je zajištěn po celý den. Svačina je 

dětem podávána ve třídách, oběd ve školní jídelně. 

V denním programu byly respektovány individuální potřeby různých činností, pohybových 

aktivit, spánku a odpočinku. MŠ umožňuje individuálně přizpůsobený adaptační režim. Chybí 

možnost denního kontaktu s rodiči dojíždějících dětí, a proto využíváme telefonickou, 

písemnou i elektronickou formu komunikace pro informace o dění v mateřské škole. 

 

3. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Objevujeme svět pro život“ 

 

Cíle vzdělávání, které jsou stanoveny v našem ŠVP pro PV jsou v souladu s RVP pro PV. 

Vzdělávací program MŠ „Objevujeme svět pro život“ vychází z místních podmínek. Jeho 

spojujícími faktory jsou jevy a dění v přírodě v ročních obdobích, kulturní dění na vesnici. 

Individuálně probíhalo vzdělávání s dětmi se SPU, za spolupráce s MŠ Měcholupy (Mgr. 

Ládová). Logopedickou péči si rodiče zajišťovali individuálně. 

 

Tento školní rok byl opět poznamenán pandemií Covid 19 a kvůli špatné situaci byly 

mateřské školy od 1.3.2021 uzavřeny. Od tohoto data probíhala výuka distančně. Paní 

učitelky zajistily plnohodnotné vzdělávání předškoláků a nabídly možnost vzdělávání i 

nejmenším dětem.  

Provoz v MŠ byl opět zahájen 12.4.2021 

 

4. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu se školským 

zákonem ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími vyhláškami. Učitelé, kteří mají 

podezření na výskyt poruchy učení u některého žáka, konzultují svá zjištění s výchovným 

poradcem a na základě domluvy s pracovnicemi s poradny zprostředkovávají zákonným 

zástupcům možnost návštěvy pedagogicko – psychologické poradny. Je-li specifická porucha 

učení diagnostikována, navrhuje poradny další postup. Tento postup se odráží na 

individuálním přístupu vyučujících k těmto žákům, kdy je individuálně zohledňován charakter 

poruchy při zachování nároků na dosažení vzdělávacích cílů. Pro integrované žáky byly 

zpracovány individuální plány, které byly postupně konzultovány s výchovným poradcem, 

ředitelkou školy, zákonnými zástupci a schváleny pracovnicí pedagogicko-psychologické 

poradny. Plnění individuálních plánů bylo pravidelně kontrolováno ředitelkou školy. 
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Spolupráce zákonných zástupců žáků, školy a poradny je na velmi dobré úrovni Při výuce 

jsou používány speciální pomůcky. Ve škole není ustanoven školní psycholog. 

  

Při péči o ohrožené děti spolupracují školní poradenské pracoviště a třídní učitelé s orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí příslušným podle místa bydliště dítěte. Hlavním cílem školního 

poradenského pracoviště je včas věnovat pozornost žákům, kteří zvýšenou pozornost 

potřebují, a předcházet tak rozvoji závažnějších problémů. Prioritou je samozřejmě 

spolupráce mezi školou a rodinou, snažíme se řešit problémy dítěte společně s rodiči, rodičům 

také zprostředkováváme kontakty na příslušná odborná pracoviště. V řadě případů se také 

rodiče obracejí na školní poradenské pracoviště s žádostí o pomoc při hledání vhodné odborné 

péče o dítě v situacích, které se školního vzdělání přímo nedotýkají. Jedná se o pozitivní 

trend, který je důkazem, že školní poradenské pracoviště plní svou úlohu a že rodiče mají 

k pedagogům důvěru. 

 

Druh postižení  počet žáků 

Sluchové postižení  

Zrakové postižení                               

S vadami řeči  

Tělesné postižení  

S kombinací postižení  

S vývojovými poruchami učení         

S mentálním postižením                    PO3 bez IVP/3 

 

 

 

5. Projektové vyučování 

 

Od 10.9.2019 jsme se opět zapojili do projektu EU Šablony II – Zlepšujeme se II. Děti 

pracovaly v rámci využití ICT s tablety, a pokud to epidemická situace dovolovala probíhaly i 

s externím pracovníkem (Nováková Lenka) projektové dny. Pedagogičtí pracovníci 

absolvovali DVPP v rozsahu 60 hodin kurz logopedie a 8 hodinový seminář Rozvoj osobnosti 

pedagoga v oblasti komunikace. 

 

 
Projektový den  

 

 

5. Zápis do MŠ 

 

Zápis proběhl v týdnu od 03.05.2021 do 07.05.2021. Celkem bylo předloženo 7 žádostí a 

všem bylo vyhověno 

6. Akce školy 

 

Pokud pandemická situace dovolovala, uskutečňovali jsme pro děti jak tradiční, tak nové 
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akce. 

V září jsme se seznamovali s novými kamarády, povídali si o rodině, vyprovodili jsme 

vlaštovky do teplých krajin. Upekli jsme štrůdl z jablíček, povídali si o tom, co všechno 

můžeme sklízet na poli. Největší zábavou bylo šlapání zelí. Podzim jsme završili soutěží Mis 

Brambůrka. 

 

Pro svatého Martina jsme upekli rohlíčky a připravili si pásmo pro Mikuláše. 

 

Pod vánočním stromečkem na děti opět čekalo několik překvapení a v novém roce jsme opět 

vypravili na cestu Tři krále. 

 

 
Tři králové  

 

Před uzavřením MŠ si děti ještě vyzkoušely svou obratnost na Olympijských hrách. 

 

Učitelky připravily pro děti Velikonoční zajíčkovu cestu, kterou děti mohly projít s rodiči. 

(uzavření MŠ). 

 

V dubnu už jsme zase společně mohli oslavit Den Země, jízdu zručnosti-Děti, pozor červená, 

užili jsme si Čarodějnický rej. 

 

 
Děti, pozor červená  

 

Maminkám a později i tatínkům jsme k svátku připravili překvapení. 

 

Situace nakonec dovolila i výjezd na výlet do Lesoparku. 

Školní rok jsme završili rozloučením na téma PIRÁTI. 

 

6. Opravy a rekonstrukce 

 

V době letního uzavření mateřské školy byla vymalována chodba a sklad materiálu. 

 

 

7. Zahájení provozu 

    

Od 16.8.2021 byl zahájen prázdninový provoz MŠ. 
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V Krásném Dvoře, dne 31.8.2021                                                              Lněníčková Ivana 

                                    vedoucí učitelka 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
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1. Základní údaje 

 

 

2. Věcné podmínky vzdělávání 

Ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková 

Vedoucí vychovatelka (ŠD1) Angelika Kašíková 

Vychovatelka (ŠD2) Lucie Černá 

 

Výchovný poradce Mgr. Václav Kotrc 

Asistent pedagoga Jitka Polanová 

Školník Miroslav Štelcík 

Uklízečka Jaroslava Holubová 
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ŠD zajišťuje provoz ráno od 06:00 do 07:45 a odpoledne od 11:40 do 16:00 hodin. Kapacita 

ŠD je 75 dětí. V září nastoupilo do ŠD 60 dětí. 

Dvě vychovatelky pracovaly na plný úvazek s dětmi ve dvou odděleních. Přímá práce 

vychovatelek byla vždy organizována tak, aby byla zajištěna dětem optimální péče a 

bezpečnost při všech činnostech. 

Třídy školní družiny jsou vybaveny různými hračkami, náčiním a doplňky. Třídy dále 

odpovídají počtu dětí i jejich věku. ŠD1 navštěvují žáci 1., 2. a 3. ročníku. ŠD2 navštěvují 

žáci 4., 5. a 6. ročníku. Školní hřiště je vybaveno houpačkami a prolézačkami. Dále je 

využíván místní park, ve kterém jsou organizovány různé školní akce, které dětem umožňují 

poznávat a prozkoumávat přírodu. Zdejší koupaliště slouží jako další prostor pro sportovní 

aktivity. 

Na oběd děti chodily společně se školními družinami do školní jídelny. Při pobytu ve školních 

družinách byl dodržován pitný režim. 

V denním programu byly respektovány individuální potřeby různých činností, pohybových 

aktivit a odpočinku. S rodiči dětí jsme využívali telefonickou, písemnou i elektronickou 

formu komunikace pro informace o dění v ŠD, a také pro příchody a odchody dětí ze ŠD. 

3. Výchovně vzdělávací program pro ŠD 

Cíle vzdělávání jsou v souladu s RVP. 

Základní a specifické cíle ŠD:  

− Děti byly vedeny ke smysluplnému využívání volného času a inspirovány 

dostatkem námětů pro naplňování volného času. 

− Rozvoj osobnosti člověka. Děti si osvojily mravní a duchovní hodnoty pro 

osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti. Byly poučeny 

o tom, co je poznávací a sociální způsobilost. Naučily se získávat informace, 

které vedou k potřebám celoživotního vzdělávání. 

− Roční témata jsou průřezem dění v přírodě, ročních období, poučení o etice, a 

organizací kulturních, výtvarných a sportovních akcí. 

o „Kde žijeme“, „Lidé kolem nás“, „Lidé a čas“, „Rozmanitost přírody“, 

„Člověk a jeho zdraví“ 

Tento školní rok byl opět poznamenán pandemií COVID-19 a kvůli špatné situaci byly školní 

družiny od 14.10.2020 uzavřeny. Dne 18.11.2020 se do školních družin vrátili žáci 1. a 2. 

ročníku. Provoz školní družiny byl opět uzavřen dne 01.03.2021. Rotačně se první stupeň 

vrátil do školní družiny dne 12.04.2021. Návrat všech žáků prvního a druhého stupně do škol 

proběhl dne 24.05.2021 

 

4. Projektové vyučování 

V září jsme se opět zapojili do projektu Evropské Unie s názvem Šablony II – Zlepšujeme se 

II. Děti pracovaly s tablety i s externím pracovníkem (Nováková Lenka). V rámci práce 

s tablety byly využívány poznávací, vzdělávací, slovní, logické, stimulační a paměťové hry. 

 

 

5. Akce školy 
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Při dodržování pandemických opatření se mohly organizovat pro děti jak tradiční, tak i nové 

akce. 

Společné akce a činnosti, které se během roku uskutečnily: 

− seznamování, vyprávění zážitků 

− sportovní a přírodovědné hry v přírodě a na hřišti 

 
 

− ICT – stimulační hry, cestování, zdravověda, finanční gramotnost, vyhledávání 

informací 

 
 

− Řád krále Miroslava – zavazování tkaniček 

− pexeso olympiáda, Puzzleáda 

− jóga a zdraví 

− den Poezie – vlastní tvorba 

− dramatizace – maňáskové divadlo 

− salon Beauty – péče o tělo 

− hudební výchova – poslech relaxační hudby, tanečky, zpěv 

− „Mám výtvarné nadání“ – zdobení vlastního trička 

 
 

− zimní tvoření – můj sněhulák, jarní výzdoba a přání pro maminky 

− vodní hry, plavání a otužování dětí na místním koupališti 
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Závěr školního roku jsme díky teplým dnům strávili na koupališti, kde jsme se společně 

rozloučili. 

V Krásném Dvoře, dne 28.6.2021 Kašíková Angelika 

                                                                                                                    vedoucí vychovatelka 
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