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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 

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 

                                                                 od 6. 3. 2014 Tereza Kejdová – zastupuje zákon. 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 

                                                           od 22. 1. 2014  

                                                           Mgr. Pavlína Drechselová – zastupuje ped. pracovníky 

                                                           Mgr. Marie Šeršeňová – 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 13 kmenových učeben, které zároveň 

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

cvičná kuchyňka. Výuka byla realizována v nově zřízených učebnách – počítačové a jazykové. 

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 2013/2014 zajistil zřizovatel výměnou kotlů efektivnější vytápění budovy 

školy a podílel se částečně na úhradě nákladů spojených se zlepšením hygienických podmínek 
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v učebně v přízemí školy. Komise rady města Kladna pro životní prostředí poskytla částku 

25 000 Kč na úhradu nákladů na terénní úpravy školního dvora. 

Ve sledovaném roce byla dle návrhu architekta dokončena jazyková učebna včetně pořízení 

nového nábytku a dovybavena počítačová pracovna. 

Zrenovována byla chodba v přízemí školy akceptující historický charakter budovy a navazující 

na vstupní prostory (příloha č. 2).  

Vzdělávací programy školy 

Výuka pro obor 79-01-C/01 Základní škola probíhala ve školním roce 2013/2014  v 1. až 9. 

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

který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s implementací 

úprav platných od 1. 9. 2013. 

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

Zájmové vzdělávání ve školní družině bylo 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 30. 9. 2013 

Skutečný počet žáků  

k 30. 6. 2014 

Základní škola 380 290 292 

Naplněnost školy je vzhledem ke kapacitě 76,8 %. 
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Školská zařízení (k 31. 10. 2013) 

Školské zařízení 

Nejvyšší 

povolený 

počet dětí/ 

/strávníků 

Skutečný počet dětí/ 

/strávníků 

Školní družina 90 86 

Školní jídelna - výdejna neurčeno 243 

Naplněnost školní družiny je 95,6 %.  

 

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 292 13 22,5 

Školní družina 86  3 28,7 

 

V základní škole byli žáci vyučováni ve 13 třídách. V 1., 3., 5., 6. a 8. ročníku byla zřízena vždy 

jedna třída příslušného ročníku. 

 

Ročník - ZŠ  
Počet 

tříd 
Počet žáků k 30. 9. 2013 Počet žáků k 30. 6. 2014 

1. 1 21 21 

2. 2 45 44 

3. 1 27 29 

4. 2 39 39 

5. 1 28 29 

6. 1 27 27 

7. 2 37 36 

8. 1 30 31 

9. 2 36 36 

Celkem 13 290 292 

 

Tři žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 školského zákona. 
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II. Žáci se zdravotním postižením (k 30. 9. 2013) 

Druh zdravotního postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 13 

Autismus 1 

Souběžné postižení více vadami 1 

Celkem 15 

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo formou individuální integrace ve škole vzděláváno 15 žáků se 

zdravotním postižením, z toho 9 na 1. stupni. 

 

 

5.Údaje o přijímání dětí/žáků do školy 

Pro školní rok 2013/2014 bylo přijato k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 23 dětí. 

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ, přijetí pro školní rok 2014/2015, počet udělených odkladů PŠD 

Počet zapsaných dětí Počet odkladů PŠD Počet nově přijatých žáků do 1. ročníku 

71 14 45 

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče škola zorganizovala přípravný kurz, který byl zaměřen na 

rozvoj grafomotoriky a artikulačních schopností a na rozvoj matematických a dějových 

představ.      

6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 30. 6. 2014      
      

Prospěch a docházka žáků Počet žáků 

Žáci celkem 292 

Prospěli s vyznamenáním 130 

Prospěli 142 

Neprospěli   12 

Nebyli hodnoceni     8 

Průměrný prospěch žáků 1,73 

Průměrný počet zameškaných omluvených hodin na žáka 52 

Průměrný počet zameškaných neomluvených hodin na žáka 0,69 

Z celkového počtu žáků školy 44,5% žáků prospělo s vyznamenáním, 48,6% žáků prospělo a 

4,1% žáků byla hodnocena celkovým stupněm neprospěl, což představuje 12 žáků. Z tohoto 

počtu 1 žákyně splnila ve sledovaném roce povinnou školní docházku v nižším (7.) ročníku a na 

daném stupni školy již ročník opakovala, 1 žákyně 1. stupně neprospěla z více než dvou 
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povinných vyučovacích předmětů.  Pro 10 žáků byly stanoveny opravné komisionální zkoušky. 

Nehodnoceni byli žáci plnící povinnou školní docházku podle §38 školského zákona, 1 žákovi 

povolila ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení odborného 

lékaře opakování ročníku ze zdravotních důvodů, pro ostatní byl stanoven náhradní termín 

hodnocení. V meziročním srovnání se průměrný prospěch žáků zlepšil o 0,04%. 

 

Průměrný počet hodin zameškaných hodin 

Ve sledovaném roce došlo ke snížení průměrného počtu zameškaných hodin na žáka ve 

srovnání s předchozím školním rokem o 2 hodiny v případě omluvených a o 1,31 hodiny 

v případě neomluvených hodin. 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 a s Policií České republiky. Na úrovni školy byla neomluvená 

absence řešena na jednáních výchovné komise.  

 

7. Chování žáků 

Chování žáků (k 30. 6. 2014) 

Typ školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Základní škola  282 2 0 

 

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

Důvodem pro snížení známky z chování bylo závažné porušování školního řádu a závažné a 

opakované přestupky proti pravidlům slušného chování. Na 1. stupni byl hodnocen sníženým 

stupněm z chování 1 žák (uspokojivé).  

 

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

2013/2014 uděleny 162 pochvaly třídního učitele a 1 pochvala ředitele školy. 

Za školní rok bylo uloženo 71 napomenutí třídního učitele, 26 důtek třídního učitele a 4 důtky 

ředitele školy. Důvodem bylo neplnění školních povinností a kázeňské přestupky. Meziročně 

klesl počet udělených výchovných opatření (napomenutí a důtky) o 38%.  
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8. Absolventi a jejich další uplatnění 

Žáci, kteří ve školním roce 2013/2014 splnili povinnou školní docházku – přijímací řízení               

na střední školy  

 

Název a adresa školy 

 

Název a číslo oboru  

Poče

t 

žáků 

Gymnázium 
nám. E. Beneše 1573,  

272 01 Kladno 
7941K/41 

Gymnázium 

všeobecné 
3 

Sportovní gymnázium 

Kladno 
Plzeňská 3103 7941K/41 

Gymnázium 

všeobecné 
2 

Gymnázium J. A. 

Komenského Nové Strašecí 
Komenského nám.209 7941K/41 

Gymnázium 

všeobecné 
1 

Střední lesnická škola  

Rakovník 

Pražská 1222, 269 01 

Rakovník 
4143M02 Chovatelství 1 

Střední lesnická škola a 

SOU  

Písky 181, 270 23 

Křivoklát 

1601M/0

1 

Ekologie a životní 

prostředí 
1 

Střední průmyslová škola 

stavební J. Gočára  

Družstevní ochoz 

1659,140 00 Praha 4 

3647M/0

1 
Stavebnictví 1 

Střední odborná škola 

civilního letectví  

K Letišti 278, 161 00 

Praha 6 – Ruzyně 
2345L/02 Letecký mechanik 1 

1.KŠPA Kladno  
Holandská 2531 Kladno 

- Kročehlavy 

8241M/0

5 
Grafický desing 1 

1.KŠPA Kladno 
Holandská 2531 Kladno 

- Kročehlavy 

6242M/0

5 
Cestovní ruch 2 

Vyšší odborná škola 

uměleckoprůmyslová 

Žižkovo nám. 1300/, 

130 00 Praha 3 

8241M/1

1 
Desing Interiéru 1 

Střední průmyslová škola 

stavební a OA 

C. Boudy 2954, 272 01 

Kladno 

3647M/0

1 
Stavebnictví 1 

Střední průmyslová škola 

stavební a OA 

C. Boudy 2954, 272 01 

Kladno 

6341M/0

2 
Obchodní akademie 2 

Střední průmyslová škola 

stavební a OA 

C. Boudy 2954, 272 01 

Kladno 

7842M/0

2 
Ekonomické Lyceum 2 
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SPŠ a VOŠ Kladno 
Jana Palacha 1840, 272 

01 Kladno 

1820M/0

1 

Informační 

technologie 
1 

Obchodní akademie 

Dr.E.Beneše 

Smetanovo nám. 1200, 

27401 Slaný 

6341M/0

2 
Obchodní akademie 1 

SOŠ a SOU  nám. E. Beneše 2353 
7541M/0

1 
Sociální činnost 1 

SOŠ a SOU  nám. E. Beneše 2353 6652H/01 Aranžér 1 

SOŠ a SOU  nám. E. Beneše 2353 6551H/01 Kuchař -číšník 3 

Střední zdravotnická škola 

a VOŠ 

Havířská 1141, 272 01 

Kladno 

5341M/0

1 
Zdravotnický asistent 2 

Střední zdravotnická škola 

a VOŠ 

Havířská 1141, 272 01 

Kladno 

7842M/0

4 
Zdravotnické lyceum 1 

Střední hotelová škola  
Floriánské nám. 

350,272 01 Kladno 

6542M/0

1 
Hotelnictví  1 

Střední škola informatiky a 

finančních služeb 

Klatovská 200, 301 00 

Plzeň 
3751L/01 Manipulant provozu 1 

Hotelová škola Radlická 

Praha 

Radlická 115, 150 00 

Praha -Jinonice 

6542M/0

2 
Cestovní ruch 1 

SOŠ a SOU 
Dubská 967, 272 03 

Kladno 
2651H/01 Elektrikář 1 

Integrovaná střední škola           

S. Kubra  

Školská 105, 

Středokluky 252 68 
4152H/01 Zahradnice 1 

Integrovaná střední škola 

(vyst. ze 7.roč.) 

Hlaváčkovo nám. 673, 

274 01 Slaný 
6551E/01 Kuchař -číšník 1 

SOŠ a SOU  
U Hvězdy 2279, 272 01 

Kladno  
2954H/01 Cukrář 2 

SOU Kadeřnické  
Karlínské 

nám.8/225,Praha 8 
6951H/01 Kadeřník 1 

OU a Praktická škola 

Vrapice(vyst. z 8.roč.) 

Vrapická 53, 272 03 

Kladno - Vrapice  
7541E/01 Pečovatelka 1 

OU a Praktická škola Vrapická 53, 272 03 2951E / Elektrotechnické 1 
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Vrapice (vyst. z 8.roč.) Kladno - Vrapice  01 práce 

Celkem    40 

 

Povinnou školní docházku splnilo v roce 2013/2014 celkem 40 žáků základní školy.  

Základní vzdělání získalo 36 žáků, 3 žáci splnily PŠD v 8. ročníku a 1 žákyně v 7. ročníku.  

Ve sledovaném roce bylo přijato 5 žáků 5. ročníku ke studiu na víceletém gymnáziu. 

 

 

9. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole  

Učebny 1. a 2. stupně jsou vybaveny interaktivními dataprojektory. Od ledna letošního 

školního roku škola také disponuje již 4 interaktivními tabulemi SMART Board (3 v kmenových 

učebnách            1. stupně a 1 v učebně 2. stupně). Učebna informatiky je vybavena laserovou 

tiskárnou, interaktivním dataprojektorem a klientovým serverem s 20 stanicemi disponujícími 

Office a přístupem k internetu. Na serveru je nainstalován program ZAV na výuku psaní všemi 

deseti prsty. Učebna matematiky je vybavena 10 PC s operačním systémem Windows XP a 

interaktivním diaprojektorem.  Dále jsou učebny postupně doplňovány stolními počítači s 

operačním systémem Edubuntu, které se v letošním roce podařilo získat v rámci sponzorského 

daru. Pedagogové mají vedle pracovních stanic ve sborovně k dispozici 18 výkonných 

notebooků s Windows 7 (základní sw. vybavení, OFFICE, Interwriter, SMART Notebook, 

výukové programy), 3 notebooky (Acer, Toshiba) s Windows XP (základní sw. vybavení, 

OFFICE, Interwriter, SMART Notebook, výukové programy) a 4 notebooky Asus. Ve škole je 

zaveden vysokorychlostní internet, k internetu jsou připojena všechna desktopová PC, ve 

sborovně je síť Wifi,  v časti tříd je LAN připojení k internetu  a škola je částečně pokryta wifi.  

Škola disponuje dostatečným množstvím výukového softwaru. Informační technologie včetně 

interaktivních tabulí, vybavené dostatečným množstvím výukového softwaru, jsou využívány 

vyučujícími v předmětech teoretického i výchovného charakteru. Škola provozuje webové 

stránky. Učitelé mají zřízen e-mailový účet, který je využíván ke komunikaci se zákonnými 

zástupci a ve vnitřním informačním systému.  
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10. Údaje o pracovnících školy 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2014) 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený  

 
32 / 29.128 

 
6 / 6,5 26 / 22,628 

 

II. Pedagogičtí pracovníci – odborná způsobilost  

Pedagogové s odbornou způsobilostí Pedagogové bez odborné způsobilosti 

22 4 

Dva pedagogové bez odborné způsobilosti si vzdělání doplňují. 

 

Asistent pedagoga 

Na základě žádosti školy byl Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Středočeského kraje vydán souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga od 1. 9. 2013           

do 31. 8. 2014 s finančním zabezpečením nad rámec normativního financování ve třídě 

základní školy, v níž je vzděláván žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistentka 

pedagoga s úvazkem 0,4 působila ve třídě 1. stupně, pro kterou byla funkce zřízena. 

  

Personální změny ve školním roce 

V průběhu školního roku došlo k odchodu dvou učitelek 1. stupně, přičemž jedna nesplňovala 

kvalifikační předpoklady. Na jednu z pozic nastoupila učitelka s plnou kvalifikací a druhá pozice 

byla řešena v rámci školy zvýšením pracovního úvazku stávající učitelce.  

 

 

11. 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 

PF UK Praha 
Biologie, geologie a 

environmentalistika 
1 
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Studium k rozšíření odborné kvalifikace 

Vzdělávací instituce Obor studia Počet studujících 

PF UK Praha Dějepis pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 1 

 

Studium k výkonu specializovaných činností 

Vzdělávací instituce Obor studia Počet studujících 

KEV ZŠ Pertoldova 3373, Praha 4 
Specializační studium pro školní 

koordinátory EVVO 
1 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – kurzy, semináře 

 

Počet jednodenních akcí – 29, počet účastníků 48 
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Vzdělávací instituce, 

pořádající instituce 
Zaměření akce 

Počet 

zúčastněných 

TSM Praha Hospitační činnost 1 

VISK Matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ 1 

SAV Praha Dyslexie a dysortografie 1 

VISK Povinná dokumentace ve školní družině 1 

VEGA Šikana ve školním prostředí 1 

Statutární město 

Kladno 
Jezte hlavou 1 

PPP SK  Práce s třídním kolektivem 1 

KEV Vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO 1 

VISK Metoda CLIL 1 

Svět knihy s. r. o. Čteme nahlas 2 

Agentura vzdělávání 

dospělých Praha 
Správní řád – přijímací řízení 2 

VISK Kreativní výtvarné techniky 1 

VISK Výtvarné techniky – lidové tradice 1 

VISK Sítotisk – kreativní výtvarné techniky 1 

AV Media Smart Board SBN 2 1 

AV Media Smart Board SBN 3 1 

VEGA Rodina a škola ve vzájemné interakci 2 

VISK Bavíme sebe i žáky Vlastivědou 1 

VISK Možnosti výuky čtení 1 

PPP SK  Setkání ŠMP 1 

PPP SK Prevence rizikového chování 1 

VISK 
Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné 

výchově  
1 
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ZŠ Kladno, Vašatova 

1438 
Práce se žáky s SPU, individuální vzdělávací plán 15 

ČŠI ISET – modul školního testování 2 

MŠMT ČR Mapa učebního pokroku 2 

VEGA Praktické návody jak řešit šikanu na ZŠ 1 

PPP SK Dyskalkulie 1 

Akcent  Výzvy MŠMT 1 

PPPSK Setkání školních metodiků prevence 1 

 

Samostudia bylo využito ke studiu odborné literatury týkající se metod a forem práce se žáky                   

se speciálními vzdělávacími potřebami, matematické gramotnosti, jazykového vzdělávání, 

prevence rizikového chování a v rámci jednotlivých aprobací. Výměna získaných znalostí byla 

organizována formou workshopů a referátů v rámci schůzek metodického sdružení                                       

a předmětových komisí.  

 

12. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola organizovala své aktivity v rámci výchovně vzdělávací činnosti prostřednictvím 

celoškolních  projektů: 

 Den jazyků aneb Cesta kolem světa – projekt multikulturní výchovy zaměřený na 
vzdělávací oblast jazykového vzdělávání 

 Den podzimu – projektové dopoledne pro žáky 1. stupně  

 Nová Evropa aneb Černobílý svět – projekt pro žáky 2. stupně  

 Labyrint světa aneb Stále živý odkaz J. A. Komenského – projekt osobnostní a sociální 
výchovy pro žáky 2. stupně 

 Hody, hody, doprovody – projekt pro žáky 1. stupně 

 Den Země – „Co zanecháme příštím generacím?“ – projekt environmentální výchovy 
 

Oblast environmentální výchovy 

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

do mezinárodního projektu Ekoškola a do projektu Cestou přírodovědných a technických 

oborů napříč Středočeským krajem. Získala titul Škola pro udržitelný rozvoj Středočeského 

kraje III. stupně. 

Ve školním roce 2013/2014 získala škola v ekologické soutěži Velká cena Euro Waste                         

a Českých sběrných surovin 1. místo ve sběru papíru dle celkového množství a 1. místo ve 

sběru hliníku. 



16 
 

Akce pořádané v rámci environmentální výchovy: 

 Papírníček – projekt environmentální výchovy pro žáky 2. stupně 

 Kapr – projekt environmentální výchovy pro žáky 1. stupně 

 Exkurze do záchranné stanice AVES 

 Exkurze do Naučného střediska ekologické výchovy Čabárna 

 Vzdělávací program Dravci 

 Exkurze do Zooparku v Chomutově 

 Exkurze do skanzenu Cífkův statek 

 Vzdělávací program VODA pro žáky 2. ročníku 

 Vzdělávací program Naši ptáci 

 Účast žáků na ekokonferenci  

 Poznávací zájezd do Národního parku Bavorský les 

 Ekologizace provozu školy – třídění odpadu, sběr druhotných surovin 

 

Oblast čtenářské gramotnosti a jazykového vzdělávání 

 Návštěva Městské knihovny – besedy, vzdělávací programy 

 Pasování na čtenáře – žáci 1. ročníku  

 Zapojení do projektu Čtení pomáhá 

 Školní a okresní kolo recitační soutěže Slánka  

 Scénické čtení pro žáky 1. stupně z knihy Malá princezna  

 Poznávací zájezd do Drážďan 

 Návštěva Divadla v Dlouhé v Praze 

V rámci spolupráce partnerských měst Vitry sur Seine a Kladna se žákyně 9. ročníku zúčastnila 

letního výměnného pobytu ve Francii. 

Oblast Výchovy k volbě povolání 

 Návštěva Veletrhu celoživotního vzdělávání 

 Beseda na Úřadu práce Kladno 

 Exkurze do Pedagogického muzea v Praze 

 Exkurze do Technického muzea v Praze 

 Besedy s vyučujícími středních škol a středních odborných učilišť 

 

Oblast výchovy ke zdraví 

 Atletické dopoledne pro žáky 1. stupně 

 Účast žáků 1. stupně v projektu Zdravé zuby 

 Beseda pro žáky 2. stupně První pomoc 

 Vzdělávací program Zdravé zuby s instruktáží o správné péči o chrup 

 Účast v projektu SZŠ a VOŠ Kladno Zachraň život 

 Školní sportovní akce - turnaj ve vybíjené, turnaj ve florbalu  
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 Školní olympijské hry pro žáky 1. stupně 

 Účast na Dni bezpečí města Kladna 

 Dopravní výchova – vzdělávací program pro žáky 4. ročníku 

 Projekt 5. ročníku – Zdravá výživa 

Tradičně byl pořádán lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnili žáci 4. – 9. ročníku. 

Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů: 

V rámci specifické prevence proběhly na 1. stupni akce týkající se první pomoci a přednáška 

z dopravní výchovy, některé třídy se zúčastnily Dne bezpečí na Sletišti, pro 2. stupeň a pro 5. 

třídu byla určena akce Zdravé zuby, která obsahovala přednášku o správném čištění zubů 

spojenou s praktickým nácvikem. Deváté třídy absolvovaly exkurzi do Lidic spojenou 

s interaktivním programem a na konci školního roku pro ně nadace Člověk v tísni připravila 

projekt „Hra na život“, ve které si žáci mohli vyzkoušet různé životní situace, které je čekají. 

Škola se zaměřuje i na ekologickou tématiku - celá škola se zúčastnila projektu „Den Země aneb 

Co zanecháme příštím generacím“, který mapoval cestu odpadů v našem okolí (návštěva skládek, 

čističek odpadů, třídících linek a podobně), otázka ekologie se objevila i v exkurzi pro 8. a 9. ročníky do 

jaderné elektrárny Temelín a do Ekocentra v Písku. 

Na 1. i 2. stupni bylo v průběhu školního roku řešeno několik případů neomluvených hodin 

nebo časté, byť omluvené absence. Všechny případy byly řešeny ve spolupráci s oddělením 

sociálně právní ochrany a prevence sociálního odboru Magistrátu města Kladna a jeden případ 

s Policií České republiky. 

Občas se vyskytlo agresivní chování žáků, které jednotliví vyučující vždy okamžitě řešili, 

nevyskytly se žádné případy šikany či kyberšikany a dalších sociálně - patologických jevů.  

 

Ve školním roce 2013/2014 škola organizovala pro aktivní trávení volného času žáků zájmové 

útvary: 

 Kroužek dovedných rukou 

 Dopravní kroužek 

 Dramaticko-pohybový kroužek 

 Keramika 

 Florbalový kroužek pro žáky 1. a 2. stupně 

 Basketbal 

 Flétna 

Činnost zájmových kroužků finančně podpořila částkou 25 000 Kč Komise Rady města Kladna 

pro výchovu, vzdělávání a osvětu. 

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

 Fotografický kroužek 
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Prezentace školy na veřejnosti 

Ve školním roce 2013/2014 realizovala škola projekt Setkávání rodičů a žáků základní školy 

s předškoláky a jejich rodiči „Dokážeme to společně“, v jehož rámci proběhla řada akcí. Projekt 

byl finančně podpořen Komisí Rady města Kladna pro rodiny s dětmi částkou 10 000 Kč.  

Uvedená Komise Rady města Kladna podpořila částkou 10 000 Kč i projekt „Nová Evropa aneb 

Černobílý svět“, jehož cílovou skupinou byli žáci 2. stupně. 

V prosinci 2013 pořádala škola Charitativní vánoční koncert ve velkém sále Domu kultury 

Sítná. Vystoupení žáků školy bylo určeno nejen rodičům, ale i veřejnosti. Akce byla podpořena 

finanční dotací ve výši 25 000 Kč z fondu Kulturní komise Rady města Kladna. Koncertu se 

zúčastnili také zástupci z řad sponzorů. Získaná částka byla použita na zakoupení 3 

interaktivních tabulí SMART Board do učeben 1. i 2. stupně a současně část výtěžku byla 

věnována na charitativní účely Dětskému domovu v Unhošti, geriatrickému centru v Kladně a 

Azylovému domu Kladno. Věcné příspěvky převzali zástupci těchto institucí přímo na 

vánočním koncertě.   

Charitativnímu vánočnímu koncertu předcházelo komornější „Vánoční zpívání na schodech“ 

konané v prostorách školy. 

Projekt „Labyrint světa aneb Stále živý odkaz J. A. Komenského“ určený žákům školy a jejich 

rodičům byl realizován v březnu a podpořila jej Komise Rady města Kladna pro rodiny s dětmi 

částkou 15 000 Kč. 

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

se o Růže pro Algernon Daniela Keyese a Malého prince Antoina de Saint-Exupéry, s nimiž se 

soubor zúčastnil 3. ročníku Sosíkovských hrátek, Festivalu amatérských divadel a Prudofestu. 

Členové souboru vystoupili také na Mikulášské besídce pro zaměstnance firmy Mailer. 

Představení byla určena i pro žáky školy a jejich rodiče.   

V kině Hutník se v červnu konalo slavnostní rozloučení žáků 9. tříd.                                                                                                                              

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

a akcích školy. Organizovány byly Dny otevřených dveří, které měly ve sledovaném roce 

vysokou účast ze strany rodičů nejen stávajících žáků ale i rodičů budoucích prvňáčku. 

Informace o škole a o dění v ní byly průběžně zveřejňovány na nových webových stránkách 

školy, které jsou v provozu od počátku školního roku 2013/2014. K hlavnímu vchodu do školy 

byly nainstalovány dvě vitríny, ve kterých žáci, rodiče a veřejnost nacházejí zprávy a 

fotodokumentaci o dění ve škole a o plánovaných akcích. V rámci zlepšení informovanosti 

veřejnosti o naší činnosti a aktivitách se škola zapojila do projektu Kladendář, který je 

společným projektem řady neziskových organizací, uskupení a iniciativ, jejichž cílem je 

oživování společenského života v Kladně a nejbližším okolí. 

 

Účast žáků v soutěžích 

 Mezinárodní matematická soutěž Klokan – žák 3. ročníku se stal nejlepším řešitelem 

v kategorii Cvrček 

 Biologická olympiáda – žákyně 9. ročníky obsadily 6. a 7. místo v okresním kole 
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 Chemická olympiáda – žákyně 9. ročníku se umístila na 6. místě v krajském kole  

 Olympiáda v Českém jazyce – 11. místo v krajském kole žáka 9. ročníku 

 Dějepisná olympiáda – 3. místo žákyně 9. ročníku v okresním kole 

 Pythagoriáda – žák VIII. třídy obsadil v okresním kole 4. místo 

 Výtvarná soutěž „Maskot Městské policie Kladno – Bezpečnost s Empíkem“ – 1. místo                      

získala žákyně 4. ročníku 

 Recitační soutěž Slánka – 3. místo žáka 2. ročníku v okresním kole 

 Desetiboj mladého strážníka pořádaný Městskou policií Kladno – 7. místo žáků 5. 

ročníku 

 O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno – 4. místo 

 Festival amatérského divadla Kladno 2014 

 Fotbalový turnaj „O Pohár města Kladna“ 

 Basketbalový turnaj 

 Čtěte se slonem Bobem – výtvarná soutěž 

 

Činnost školní družiny 

Do školní družiny bylo přihlášeno k pravidelné docházce 86 dětí, činnost byla organizována ve 3 

odděleních.  

Akce školní družiny:  

 Kouzlení křídou na chodník  

 Soutěžíme v přírodě  

 Družinová výstava plody podzimu  

 ČZS Kladno - beseda,výstava  

 Drakiáda  

 Tvarohové mlsání- posezení s rodiči  

 Oddělení baví oddělení  

 Vystoupení ve Fontáně  

 Mikulášská nadílka  

 Vystoupení dramaticko- pohybového kroužku  

 Zimní přikrmování ptáků a zvěře  

 Beseda se zástupcem MPS Kladno  

 Soutěž Vtipnější vyhrává  

 Karneval  

 Piškvorky- soutěž  

 Vlaštovky se vracejí- soutěž  

 Beseda s policií  

 Návštěva u hasičů  

 Vystoupení pro naše maminky  
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 Družinová olympiáda - sportovní soutěže 

 Ukázky výcviku policejního psa  

 Truhla Johna Silvera - společná akce v přírodě s rodiči a dětmi, která se velice líbila a 

měla velice kladný ohlas 

Členové dramaticko-pohybového kroužku vystoupili se svým představením na akci Hurá na 

prázdniny pořádané Statutárním městem Kladno v Zámecké zahradě. 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

Ve dnech 3. až 6. března 2014 proběhla ve škole inspekční činnost provedená Českou školní 

inspekcí. Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o vzdělávání 

žáků, o činnosti škol zapsaných do školského rejstříku podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona; 

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních 

vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a 

jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 

písm. c) školského zákona. Inspekční činnost proběhla v základní škole a ve školní družině.  

V oblasti hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů bylo ČŠI konstatováno, že 

účelně nastavený systém řízení odpovídá typu školy, pozitivem je skutečnost, že se na 

strategickém řízení podílejí i další pracovníci, organizační struktura podporuje potřeby a 

záměry rozvoje školy. Výsledkem hodnocení oblasti průběhu vzdělávání ve vztahu ke 

vzdělávacím programům bylo zjištění, že škola naplňuje učební plány podle schváleného ŠVP 

ZV, vhodně podporuje rozvoj znalostí žáků v oblasti přírodovědných předmětů. 

V žádné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno porušení příslušných právních předpisů, 

nebyly zjištěny nedostatky.  

 

14. Další činnost školy 

Školská rada 

V průběhu školního roku 2013/2014 školská rada schválila novelu školního řádu včetně 

pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výroční zprávu o činnosti školy za rok 

2012/2013. V lednu 2014 proběhly doplňující volby členů školské rady za pedagogické 

pracovníky. Školská rada dále projednala inspekční zprávu České školní inspekce, jejíž 

kontrolní činnost proběhla ve škole na počátku března 2014. Na svém červnovém zasedání 

členové školské rady jednali o podpoře petice určené zřizovateli za vybudování hřiště na 

školním dvoře.   
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Žákovský parlament 

Ve školním roce 2013/2014 pokračoval ve své činnosti Žákovský parlament, který se sešel na 9 

zasedáních. V průběhu roku připravil celou řadu akcí, např. projekt Halloween či Valentýn pro 

žáky 1. stupně, podílel se na přípravě celoškolních akcí a především fungoval jako významný 

nástroj komunikace mezi žáky a vedením školy. Významným počinem Žákovského parlamentu 

bylo vyhlášení a realizace sbírky hygienických potřeb pro Dětský domov v Unhošti. Žákům 

přinesl radost z podílení se na běhu školy, zažití úspěchu ze zvládnuté odpovědnosti, rozvoj 

občanských a osobnostních dovedností, zažití zkušenostního učení. 

Rada rodičů 

Při Základní škole Kladno, Vašatova 1438 byla v roce 2012 založena rada rodičů pod názvem 

Rozvoj ZŠ Vašatova o. s. Rada rodičů spravuje finanční prostředky přispěvatelů a disponuje 

s nimi podle rozhodnutí zástupců jednotlivých tříd. K jejím aktivitám patří pravidelné příspěvky 

na hygienické potřeby pro žáky, vybavení školní knihovny a kopírovací materiál, sladkosti 

k svátkům a významným dnům pro žáky. 

 
Další činnosti školy 
Vedlejší hospodářská činnost: hostinská činnost (pronájmy a prodej svačin pro žáky). 
 

15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 

I. Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření 

školy  

 

Za rok 2013 (k 31. 12.) 
Za 1. pol. roku 2014  

(k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  14 542 264,18 175 357,50 6 490 020,34 105 127,00 

2. Výnosy celkem  14 624 967,35 324 855,00 6 715 084,34 233 584,00 

z 

toho 

příspěvky a dotace na 

provoz  
13 392 948,00 0,00 6 482 964,50 0,00 

ostatní výnosy  1 232 019,35  324 855,00 232 119,84 233 584,00 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
82 703,17 149 497,50 225 064,00 128 457,00 
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II. Přijaté příspěvky a dotace 

 Přijaté příspěvky a dotace 
Za rok 2013 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele celkem (INV) 1 309 040,00 

2. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 

rozpočtu celkem (NIV)  

11 239 945,00 

z toho 

 

 

 

platy 8 039 134,00 

OON 128 198,00 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 2 748 959,00 

FKSP 80 912,00 

ONIV 242 742,00 

3. Čerpání fondů (fond odměn a rezervní fond) 175 446,68 

4. Čerpání grantu EU ÚZ 33123 778 963,00 

 

Komentář k ekonomické části:  

     

Hospodářský výsledek za rok 2013 činil 232 200,67 Kč. Tohoto zisku bylo dosaženo úsporou 

provozních nákladů, pronájmy tělocvičny a prodejem svačin. 

 

Hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2014 je 353 521,00 Kč. 
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16. 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.  

Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 4. 8. 2014. V průběhu realizace 

projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté 

částky dotace. 

 

Realizace rozvojových a mezinárodních programů 

Škola ve sledovaném roce nebyla zapojena do rozvojových programů a mezinárodních 

projektů. 

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. 

 

17. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ani jiné činnosti v této oblasti škola ve sledo 
neorganizovala. 

 

18. Spolupráce s odborovými organizacemi  

Ve škole nepůsobí odborová organizace, povinnosti uvedené v § 276 až § 280 zákoníku práce jsou 

uplatňovány vůči všem zaměstnancům. 
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19. Závěr 

Prioritou školy bylo ve školním roce 2013/2014 poskytování kvalitního základního vzdělání                      

na základě filozofie školního vzdělávacího programu Škola – základ života prostřednictvím 

efektivních vyučovacích metod a forem práce a zkvalitnění výuky cizích jazyků. 

K úkolům školního roku 2013/2014 patřilo dokončení realizace projektu EU peníze školám                         

– Zkvalitnění výuky na ZŠ Kladno, Vašatova. 

 

Datum zpracování zprávy: 11. 8. 2014  

 

Datum schválení školskou radou: 23. 9. 2014  

 

                                                                                                               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   

  Sborový zpěv 1 1 1 1 1   
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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  

 122  
Celková povinná  

časová dotace 
29 30 32 31 

122 
24 
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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 
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