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1. Základní údaje o škole 

název školy    Základní škola Kladno, Vašatova 1438 

adresa     Vašatova 1438, 272 01 Kladno 

zřizovatel    Statutární město Kladno 

IČO     618 94 575 

IZO ředitelství    600 044 271 

 

kontakty 

telefon    312 247 200 

     312 247 513 

fax     312 247 200 

e-mail     11zskladno@seznam.cz 

webové stránky   www.zskladnovasatova.cz 

 

ředitelka školy   Mgr. Vladimíra Hamousová 

zástupkyně ředitelky   Mgr. Taťjana Horáková 

 

školská rada 

předseda    Mgr. Ladislav Pavlík – zastupuje zákonné zástupce 

členové    Tereza Kejdová – zastupuje zákonné zástupce 

     Mgr. Lenka Vrchlavská – zastupuje zřizovatele 

     Radim Král – zastupuje zřizovatele 

     Mgr. Taťjana Horáková – zastupuje ped. pracovníky 

     Mgr. Iveta Sedláčková – zastupuje ped. pracovníky 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:11zskladno@seznam.cz
http://www.zskladnovasatova.cz/
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2. Charakteristika školy 

Hlavní činnost školy 

Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb.,              

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen školský zákon). 

 

Základní škola – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 44 - § 56 školského zákona ve  znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 

Školní družina – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 111 a § 118 

školského zákona a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Školní jídelna – výdejna – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 119 školského zákona                     

a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 119 

školského zákona v souladu s § 33b zákona o rozpočtových pravidlech a v souladu s vyhláškou               

č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 

zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním účelem                         

a předmětem činnosti také zajišťování závodního stravování. 

Pracoviště školy: Kladno, Vašatova 1438 

Činnost školy je založena na demokratických principech Úmluvy o právech dětí, koncepční záměry 

odpovídají Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. 

Materiálně technické podmínky pro výuku 

Škola využívá budovu v centru města Kladna, která je majetkem Statutárního města Kladna, 

zřizovatele školy. Součástí areálu je sportovní hala s tělocvičnou a příslušenstvím. Školní areál je 

využíván k výuce, zájmovému vzdělávání a volnočasovým aktivitám. Venkovní prostory školního 

areálu nejsou v současnosti vhodné pro využití k výchovně vzdělávacím aktivitám, velmi 

potřebným se jeví vybudování víceúčelového hřiště.  

Škola ve sledovaném školním roce využívala pro výuku 14 kmenových učeben, které zároveň slouží 

jako odborné pracovny pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie, matematiky a jako cvičná 

kuchyňka. Škola disponuje sbírkami učebních pomůcek, jež jsou umístěny ve 2 kabinetech                          

a v prostorách učeben.  

Učebny a ostatní výukové prostory odpovídají hygienickým i bezpečnostním normám. 

Ve školním roce 2012/2013 byla zřizovatelem kompletně zrekonstruována sociální zařízení                       

ve školní budově a za jeho přispění bylo realizováno zasíťování školy a připojení k internetu                      

ve všech učebnách. 

Vybudována byla počítačová učebna s 21 kompletně vybavenými pracovními stanicemi pro žáky                

a pedagoga včetně nového nábytku. Pro efektivní výuku cizích jazyků byla zřízena jazyková učebna. 
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V průběhu školního roku byly 3 učebny a sborovna vybaveny novým nábytkem a byla provedena 

výmalba 4 učeben. Zrenovovány byly vstupní prostory u obou vchodů do školy v  barevném 

provedení loga školy (příloha č. 2).  

 

Vzdělávací programy školy 

Výuka pro obor 79-01-C/01 v základní škole probíhala ve školním roce 2012/2013  1. až 9. ročníku 

podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola – základ života“, který 

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Učební plán školního vzdělávacího programu je přílohou výroční zprávy (příloha č. 1). 

Zájmové vzdělávání ve školní družině je realizováno podle Školního vzdělávacího programu školní 

družiny. 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

Základním cílem výchovně vzdělávacího procesu školy je vybavit žáky takovými kompetencemi, 

které jsou podmínkou k dalšímu vzdělávání k přípravě na povolání a předpokladem jejich 

pracovního a sociálního začlenění. Dalším cílem je utváření osobnosti žáka směřující k uznávání 

mravních, kulturních a etických hodnot. Strategie použité k dosažení těchto cílů jsou pedagogické 

metody, moderní formy výuky, motivační metody, příprava žáků k dalšímu studiu, efektivní 

spolupráce s rodiči, primární prevence rizikového chování, spolupráce s institucemi a vytváření 

podmínek pro rozvoj školy. 

 

3. Škola a školská zařízení – členění 

Škola  

Typ školy 

Nejvyšší 

povolený počet 

žáků  

Skutečný počet žáků k 1. 

9. 2012 

Skutečný počet žáků k 30. 

6. 2013 

Základní škola 380 306 311 

Naplněnost školy je vzhledem ke kapacitě 81,8 %. 

    Školská zařízení  

Školské zařízení 

Nejvyšší 

povolený 

počet dětí/ 

/strávníků 

Skutečný počet dětí/ 

/strávníků 

Školní družina 90 90 

Školní jídelna - výdejna neurčeno 252 

 

Naplněnost školní družiny je 100 %.  
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4. Souhrnné údaje o dětech/žácích 

I. Děti/žáci školy/školského zařízení  

Typ školy/ŠZ Děti/žáci 

Počet tříd 

(ŠD - počet 

oddělení) 

Průměr počet 

dětí/žáků na 

třídu (oddělení) 

Základní škola 311 14   22 

Školní družina 90  3  30 

 

V základní škole byli žáci vyučováni ve 14 třídách. V 2., 4., 5. a 7. ročníku byla zřízena vždy jedna 

třída příslušného ročníku. 

 

Ročník - ZŠ  Počet tříd Počet žáků k 1. 9. 2012 Počet žáků k 30. 6. 2013 

1. 2 47 47 

2. 1 24 23 

3. 2 38 39 

4. 1 25 28 

5. 1 30 30 

6. 2 37 40 

7. 1 28 28 

8. 2 42 42 

9. 2 35 34 

Celkem 14 306 311 

 

Jedna žákyně plnila povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona. 

 

II. Žáci se zdravotním postižením  

Druh zdravotního postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 16 

Autismus 1 

Souběžné postižení více vadami 1 

Celkem 18 

 

Ve školním roce 2012/2013 bylo formou individuální integrace ve škole vzděláváno 18 žáků se 

zdravotním postižením, z toho 10 na 1. stupni. 

 

 

5.Údaje o přijímání dětí/žáků do školy 

Pro školní rok 2012/2013 bylo přijato k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 45 dětí. 
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Zápis žáků do 1. třídy ZŠ, přijetí pro školní rok 2013/2014, počet udělených odkladů PŠD 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů PŠD Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku 

53 7 23 

   

6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 30. 6. 2013      
      

Prospěch a docházka žáků Počet žáků 

Žáci celkem 311 

Prospěli s vyznamenáním 125 

Prospěli 178 

Neprospěli    8 

   -   z toho opakující ročník    2 

Průměrný prospěch žáků 1,77 

Průměrný počet zameškaných omluvených hodin na žáka 54 

Průměrný počet zameškaných neomluvených hodin na žáka   2 

Z celkového počtu žáků školy 40,2 % žáků prospělo s vyznamenáním, 57,2 % žáků prospělo a 

necelá 3 % žáků byla hodnocena celkovým stupněm neprospěl, což představuje 8 žáků.                      

Z tohoto počtu se jednalo o 2 žákyně končící ve sledovaném roce povinnou školní docházku 

v nižším (8.) ročníku a na daném stupni školy již ročník opakovaly. 

Čtyři žáci konali opravnou komisionální zkoušku a 2 žáci neprospěli z více než dvou povinných 

vyučovacích předmětů.  

 

Výsledky opravných komisionálních zkoušek 

Opravnou zkoušku skládali 4 žáci (1 z 3. ročníku, 3 z 8. ročníku), dva žáci úspěšně, 2 žáci                            

z 8. ročníku neúspěšně a ročník budou opakovat. 

 

 Průměrný počet hodin zameškaných hodin 

Ve sledovaném roce došlo ke snížení počtu neomluvených hodin o 0,9 hodiny ve srovnání 

s předchozím školním rokem. Vysoký podíl na uvedeném průměrném počtu má neomluvená 

absence žáka, jehož zákonný zástupce oznámil plnění povinné školní docházky svého dítěte v 

zahraničí, ale nedožil doklady potřebné k evidenci žáka plnícího PŠD podle § 38 školského zákona. 

Z celkového počtu se jednalo téměř o polovinu hodin neomluvené absence žáků školy. 

Neomluvená absence byla řešena ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany a prevence a 

s oddělením sociálně právní ochrany dětí sociálního odboru Magistrátu města Kladno. Na úrovni 

školy byla neomluvená absence řešena na jednáních výchovné komise.  
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5. ročník 

Český jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 67,94% 

 

Anglický jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 86,8% 

 
Matematika 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 58,33% 

 
9. ročník 
 
Český jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 70,22% 
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Anglický jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 57,56% 

 

Matematika 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 54,89% 

 

 

7. Chování žáků 

Chování žáků (k 30. 6. 2013) 

Typ školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Základní škola  300 9 2 

 

Hodnocení chování vychází z pravidel hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu. Důvodem 

pro snížení známky z chování bylo porušování školního řádu: neomluvená absence, a kázeňské 

přestupky. Na 1. stupni byli hodnoceni sníženým stupněm z chování 2 žáci (1x uspokojivé, 1x 

neuspokojivé).  

 

Za příkladný a aktivní přístup ke školní práci a reprezentaci školy byly ve školním roce 2012/2013 

uděleny 163 pochvaly třídního učitele.  

Za školní rok bylo uloženo 63 napomenutí třídního učitele, 51 důtek třídního učitele a 26 důtek 

ředitele školy. Důvodem bylo především neplnění školních povinností, neomluvená absence a 

kázeňské přestupky.  
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8. Absolventi a jejich další uplatnění 

Žáci, kteří ve školním roce 2012/2013 splnili povinnou školní docházku – přijímací řízení               

na střední školy  

Název školy Název oboru  Počet žáků 

Gymnázium Gymnázium všeobecné 5 

Střední lesnická škola a SOU Ekologie a životní prostředí 1 

Trivis-Střední škola  veřejnosprávní Bezpečnostně právní činnost 2 

Střední průmysl. škola stavební J. Gočára Stavebnictví 1 

Střední průmyslová škola grafická Užitá fotografie a média 1 

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Filmová a televizní tvorba 1 

Střední průmyslová škola stavební a OA Stavebnictví 2 

SPŠ a VOŠ Kladno Elektronika 1 

SOŠ a SOU  Logistické a finanční služby 4 

SOŠ a SOU  Veřejně-správní činnost 1 

SOŠ a SOU  Obchodník 1 

SOŠ a SOU   Kuchař -číšník 1 

Střední zdravotnická škola a VOŠ Zdravotnický asistent 1 

Střední hotelová škola  Hotelnictví  1 

SOŠ a SOU Instalatér 1 

SOŠ a SOU Mechanik - elektronik 1 

Střední škola služeb a řemesel Stochov Kosmetické služby 1 

Střední škola gastronomická a hotelová s r.o. Kuchař -číšník 1 

Integrovaná střední škola  Kuchař -číšník 2 

SOŠ a SOU  Modelářství a návrhářství oděvů  2 

SOŠ a SOU  Cukrář 1 

SOŠ a SOU  Pekař 3 

Celkem 35 

 

Povinnou školní docházku splnilo v roce 2012/2013 celkem 36 žáků základní školy.  

Základní vzdělání získalo 33 žáků, 2 žákyně splnily PŠD v 8. ročníku. Jeden žák si nepodal přihlášku 

ke střednímu vzdělávání z důvodu nástupu do zaměstnání.    

Ve sledovaném roce bylo přijato 6 žáků 5. ročníku ke studiu na víceletém gymnáziu. 
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9. Údaje o pracovnících školy 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2013) 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

  

 

31 / 29,546 

 

6 / 6,5 25 / 23,046 

 

II. Pedagogičtí pracovníci – odborná způsobilost  

Pedagogové s odbornou způsobilostí Pedagogové bez odborné způsobilosti 

21 3 

Jeden z pedagogů bez odborné způsobilosti si vzdělání doplňuje. 

 

Personální změny ve školním roce 

V průběhu školního roku po odchodu odborně nezpůsobilé učitelky 1. stupně nastoupila učitelka 

s kvalifikací a na 2. stupni po odchodu zkušené vyučující zeměpisu nastoupil učitel se stejnou 

aprobací. 

Ke změně došlo i v provozním úseku, kde po odchodu sekretářky nastoupila vysokoškolsky 

vzdělaná ekonomka, která v současnosti zajišťuje celou ekonomickou agendu školy včetně 

zpracování mezd. V závěru školního roku došlo k jedné změně na pracovní pozici uklízečky. 

 

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických včetně vedoucích pracovníků 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: 

Vzdělávací instituce Obor studia Počet studujících 

Unicorn College s.r.o. Informační technologie 1 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – kurzy, semináře 

Počet jednodenních akcí – 10 

Počet dvoudenních akcí – 1  
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Vzdělávací 

instituce, 

pořádající 

instituce 

Zaměření akce 
Počet 

zúčastněných 

NIDV 
Mimořádné události ve škole a jejich řešení – dopravní 

výchova 
2 

ERUDIK Finanční gramotnost 2 

EKO-KOM Odpady a obaly 1 

SELLI Trendy v ICT 1 

SELLI Profesionální prezentace 1 

PPP SK Tvorba IVP a práce s žáky s SPU 10 

Microsoft Vzděláváme pro budoucnost 1 

VISK Dokumentace ŠMP 1 

Vega Právní poradenství 1 

Labyrint SVČ SK O fantazii a skutečnosti – seminář pro vychovatelky ŠD 2 

ZŠ Kladno, 

Vašatova 1438 

Interaktivní výuka -  tvorba digitálních učebních 

materiálů 
10 

 

Samostudia bylo využito ke studiu odborné literatury v rámci jednotlivých aprobací,                                     

a s tematikou zpracování a implementace individuálních vzdělávacích plánů. Výměna získaných 

znalostí byla organizována formou workshopů a referátů v rámci schůzek metodického sdružení                 

a předmětových komisí.  

 

11. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola organizovala své aktivity v rámci výchovně vzdělávací činnosti prostřednictvím celoškolních  

a třídních projektů: 

 Den Země – projekt environmentální výchovy 

 Velikonoce ve škole – projekt multikulturní výchovy  

 Den dětí – projektový den 

 Papírníček – projekt environmentální výchovy pro žáky 1. stupně  

 Den čarodějnic – projekt pro žáky 1. stupně 

 Projekt 3. ročníku Náš svět 
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 Projekt 2. ročníku Dopoledne v lese 

 Projekt 1. a 2. ročníku Pomáháme zvířátkům 

 Projekt 1. ročníku Hallowen 

 Oblast environmentální výchovy 

 Exkurze do Naučného střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr 

 Návštěva planetária v Praze 

 Exkurze do záchranné stanice AVES 

 Exkurze do Naučného střediska ekologické výchovy Čabárna 

 Vzdělávací program Tonda Obal na cestách 

 Ekologizace provozu školy – třídění odpadu, sběr druhotných surovin 

 Ekologický kurz pro žáky 2. stupně 

 

Škola je členem Klubu ekologické výchovy, zapojila se do projektu Zelená škola,                                 

do mezinárodního projektu Ekoškola a soutěží o titul Škola udržitelného rozvoje.  

Ve školním roce 2012/2013 získala škola v ekologické soutěži Velká cena Euro Waste                         

a Českých sběrných surovin, které se zúčastnilo 130 škol, 1. místo ve sběru papíru dle celkového 

množství. 

Oblast čtenářské gramotnosti a jazykového vzdělávání 

 Školní recitační soutěž 

 Návštěva Městské knihovny – besedy, vzdělávací programy 

 Pasování na čtenáře – žáci 1. ročníku  

 Zapojení 3 tříd do projektu Čtení pomáhá (V., VI. B, VIII. A) 

 Poznávací zájezd do Vídně 

 Studijní pobyt v Anglii 

 Prázdninový projekt vyučujících anglického jazyka Kladnem-zápornem 

V rámci spolupráce partnerských měst Vitry sur Seine a Kladna se žák 8. ročníku zúčastnil letního 

výměnného pobytu ve Francii. 

Oblast Výchovy k volbě povolání 

 Návštěva Veletrhu celoživotního vzdělávání 

 Exkurze do sklárny Nižbor 

 Beseda na Úřadu práce 

 

Oblast výchovy ke zdraví 

 Účast v projektu Zdravé zuby 

 Školní sportovní akce - turnaj ve vybíjené, turnaj ve florbalu  

 Účast na Dni 1. pomoci 

 Den BESIPU pro město Kladno 
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Tradičně byly pořádány školy v přírodě, kterých se zúčastnili žáci 1., 2., 4. a 5. ročníku                        

a lyžařský výcvikový kurz. 

Ve školním roce 2012/2013 škola organizovala pro aktivní trávení volného času žáků zájmové 

útvary: 

 Kroužek dovedných rukou 

 Dopravní kroužek 

 Tvořivá dílna 

 Pohybové hry 

 Zdravotnický kroužek 

Dále se žáci mohli účastnit činnosti zájmových kroužků, které byly realizovány ve škole: 

 Anglický jazyk 

 Francouzský jazyk 

 Výtvarné techniky 

 Keramika 

 Basketbal 

 

Prezentace školy na veřejnosti 

Ve školním roce 2012/2013 pořádala škola Charitativní vánoční koncert v malém sále Domu 

kultury Sítná. Vystoupení žáků školy na téma Vánoce bylo určeno nejen rodičům, ale i veřejnosti. 

Akce byla podpořena finanční dotací ve výši 10 000 Kč z fondu Kulturní komise Rady města Kladna. 

Charitativnímu vánočnímu koncertu předcházelo komornější Vánoční zpívání u stromečku konané 

v prostorách školy. 

Další akcí školy pro rodiče a veřejnost bylo Setkání generací, v rámci kterého se se školou rozloučili 

žáci 9. ročníku a mimo jiných vystoupil i školní pěvecký sbor. Akce se mohla uskutečnit díky 

finanční dotaci z fondu Komise Rady města Kladna pro rodiny s dětmi ve výši 10 000 Kč. 

Školní dramatický soubor DKV nastudoval v průběhu školního roku dvě divadelní hry Šimka                       

a Grossmanna „Poslední chlap“ a Pavly Pěchulové „Z pohádky do pohádky“, s nimiž se zúčastnil 

Sosíkovských hrátek, 2. ročníku divadelního amatérského festivalu a akce Hurá na prázdniny 

pořádané městem Kladnem. Soubor vystoupil také v Divadelním klubu na představeních určených 

pro rodiče, veřejnost a žáky kladenských základních a středních škol. 

V průběhu školního roku byly průběžně zveřejňovány v regionálním tisku zprávy o činnosti                       

a akcích školy. Organizovány byly Dny otevřených dveří. Realizovány byly také práce na tvorbě 

nových webových stránek školy, které budou v provozu od začátku nového školního roku. 
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Projekty  

Realizace projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR 

Projekt Zkvalitnění výuky na ZŠ Vašatova  

Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

Číslo výzvy: 21 

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.4 – unit costs 

Typ projektu: IP - ostatní 

Schválená finanční podpora: 1 658 776  Kč 

Časové rozpětí: 1. 11. 2011 – 30. 4. 2014  

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení 

stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo 

tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.  

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. 

Účast žáků v soutěžích 

 O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno – žáci VII. třídy získali 1. místo 

 Okresní soutěž mladých zdravotníků základních škol – 2. místo 

 Basketbalová školní liga – 2. místo žáků 8. a 9. tříd 

 Biologická olympiáda – žákyně VII. třídy se zúčastnila krajského kola 

 Mezinárodní matematická soutěž Klokan 

 Pythagoriáda – 2 žákyně V. třídy se umístily v první desítce 

 Výtvarná soutěž „Maskot Městské policie Kladno – Bezpečnost s Empíkem“                                        

– žák IV. třídy získal 2. místo 

 Fotbalový turnaj „O Pohár města Kladna“ 

 Recitační soutěž Slánka 

 Literární soutěž Moje volba – tištěná nebo elektronická kniha? 

 Fyzikální soutěž „Hokus pokus“ – žákyně 8. ročníku obsadily 2. a 3. místo 

 Desetiboj mladého strážníka 

 Festival amatérského divadla Kladno 2013 – ocenění divácky nejúspěšnější hry 

 

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ve škole inspekce provedená Českou školní inspekcí. 
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13. Další činnost školy 

Školská rada 

V průběhu školního roku 2012/2013 se třikrát sešla na svém zasedání školská rada. Na programu 

srpnového jednání byla projednávána nutnost rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy                  

a školská rada byla seznámena s návrhem nového školního řádu, který schválila, a s návrhem               

na založení Rady rodičů. Na programu říjnového jednání bylo projednání výroční zprávy za školní 

rok 2011/2012 a projednání dodatku školního řádu. Výroční zpráva i dodatek školního řádu 

v předloženém znění byly schváleny. Školská rada byla rovněž seznámena se založením Školního 

parlamentu a Rady rodičů. Na programu květnového zasedání bylo projednání rekonstrukce 

vnitřních prostor školní budovy a informacím o organizaci nového školního roku.  

Školní parlament 

Ve školním roce 2012/2013 byl ve škole ustaven Školní parlament, který se začal velmi aktivně 

zapojovat do činnosti školy a za poměrně krátkou dobu svého působení dokázal připravit celou 

řadu akcí, např. Valentýnskou diskotéku se soutěžemi pro žáky 1. stupně. Významným počinem 

Školního parlamentu bylo vyhlášení a realizace sbírky na pomoc postiženým povodněmi v letošním 

roce. Zástupci parlamentu předali výtěžek sbírky rodině ve Vojkovicích.  V květnu proběhlo 

společné setkání členů školního parlamentu a pedagogů pod vedením mentora z Centra pro 

demokratické učení, které se zabývá podporou žákovských parlamentů. 

Rada rodičů 

Rada rodičů byla založena jako Občanské sdružení v říjnu v roce 2012. Zástupci z řad rodičů žáků 
jednotlivých tříd se scházeli čtvrtletně  k projednání otázek týkajících se chodu školy, zlepšení 
pracovního prostředí žáků a vybavenosti školy.  Z fondu Rady rodičů byly zakoupeny sladkosti pro 
žáky školy na Mikulášskou oslavu, byla zakoupena ozvučovací soustava pro školní akce, hygienické 
potřeby a kancelářský papír pro výuku. Další aktivitou Rady rodičů bylo zakoupení knižních titulů 
do školní knihovny. V neposlední řadě se Rada rodičů podílela na tvorbě nových webových stránek 
školy. 

 
Další činnosti školy 
Vedlejší hospodářská činnost: pronajímání tělocvičny. 
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14. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

I. Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření školy  

 

Za rok 2012 (k 31. 12.) 
Za 1. pol. roku 2013  

(k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  14 432 346,39 183 533,00 6 340 491,82 104 550,50 

2. Výnosy celkem  14 437 244,87 287 615,00 6 377 355,60 179 695,00 

z toho 

příspěvky a dotace na 

provoz  
12 282 547,00  6 271 552,60 0,00 

ostatní výnosy  2 154 697,87  287 615,00 105 803,00 179 695,00 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
4 898,48 104 082,00 36 863,78 75 144,50 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

 Přijaté příspěvky a dotace 
Za rok 2012 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele  celkem (INV) 1 272 800,00 

2. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 

celkem (NIV)  

 

 

 

11 009 747,00 

z toho 

 

 

 

platy 8 062 596,00 

OON 12 730,00 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 2 768 658,00 

FKSP 87 661,00 

ONIV 78 102,00 
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3. Čerpání fondů ( fond odměn a rezervní fond ) 121 299,25 

4. Čerpání grantu EU ÚZ 33123 786 321,00 

Komentář k ekonomické části:  

Během roku 2012 byly vybaveny dvě učebny a sborovna novým nábytkem.  

V první polovině roku 2013 jsme vybudovali novou počítačovou pracovnu, ve které je dvacet 
uživatelských míst. Přebudováním bývalé knihovny vznikla nová malá jazyková pracovna, která 
slouží při dělení jazyků. Žáci se dočkali nově vymalovaných učeben a vybavení novým nábytkem. 

Nejzásadnější změnou prošly vstupy do budovy. Obě chodby byly vymalovány, obloženy palubkami 
a položena nová dlažba. Vstupní dveře dostaly nový nátěr.  

Také v tomto školním roce přispěla na provoz školy Rada rodičů. Byly nakoupeny knihy do školní 
knihovny, hygienické potřeby, kancelářský papír, byly vytvořeny nové webové stránky školy a 
pořízena ozvučovací soustava.  

 

15. Závěr 

Prioritou školy bylo ve školním roce 2012/2013 poskytování kvalitního základního vzdělání                      

na základě filozofie školního vzdělávacího programu Škola – základ života prostřednictvím 

efektivních vyučovacích metod a forem práce. 

Klíčovými úkoly byla výuka cizích jazyků, kterou se chce škola profilovat, implementace 

realizačního programu environmentální výchovy.  

K úkolům školního roku 2012/2013 patřila realizace projektu EU peníze školám – Zkvalitnění výuky 

na ZŠ Kladno, Vašatova. 

 

Datum zpracování zprávy: 16. 9. 2013  

 

Datum projednání ve školské radě: 27. 9. 2013  

 

                                                                                                               Mgr. Vladimíra Hamousová 
                                                                                                               ředitelka školy 
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Příloha č. 1 
 

Učební plán pro 1. stupeň základní školy 
 

Časová 

dotace 

v RVP ZV 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 

Ročník 

Celkem 

Rozdělení 

disponibilní 

časové 

dotace 
1. 2. 3. 4. 5. 

35 Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 8 9 9 7 8 41 6 

9 Anglický jazyk – – 3 3 3 9  

20 
Matematika a její 

aplikace 
Matematika 5 5 5 5 5 25 5 

1 

Informační 

a komunikační 

technologie 

Informatika – – – 1 - 1  

12 Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 3 3 – – 

        15 3 Vlastivěda – – – 2 2 

Přírodověda – – – 1 2 

12 Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12  
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

10 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

5 Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5  

118 
 Celková povinná časová 

dotace 
20 22 25 25 26 118  14 

 

 

Nepovinné 

předměty 

Anglický jazyk  1 1 - - -   

Reedukační činnosti - 1 1 1 1   
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  Sborový zpěv 1 1 1 1 1   

 

 

Učební plán pro 2. stupeň základní školy 
 

Časová 

dotace 

v RVP ZV 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 

Ročník 

Celkem 

Rozdělení 

disponibilní 

časové 

dotace 
6. 7. 8. 9. 

15 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 5 5 5 5 20 5 

12 Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

6 Další cizí jazyk - 3 2 2 7 7 

15 
Matematika a její 

aplikace 
Matematika 5 5 5 5 20 5 

1 

Informační 

a komunikační 

technologie 

Informatika 1 – – – 1  

11 Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 

14 3 
Výchova k občanství  1 1 2 2 

21 Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 2 1 

25 4 
Chemie – –  2 2 

Přírodopis 2 2 2 1 

Zeměpis 2 2 1 2 

10 Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 

10  
Výtvarná výchova 2 2 1 1 

10 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 3 3 10  

3 Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 - 1 1 3  
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 122  
Celková povinná  

časová dotace 
29 30 32 31 

122 
24 

 

 
Nepovinné 

předměty 

Anglická konverzace - - 1 1   

Dramatická výchova 1 1 1 1   

Matematická praktika - - - 1   

Psaní všemi deseti - - 1 1   

Biologická praktika 1 1 1 1   

Reedukační činnosti 1 1 1 1   
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Příloha č. 2 

Vstupní prostory školy 
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Počítačová pracovna 

 

 

Učebny 
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