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1. Základní údaje o škole 

 

název školy   Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438,  

                                                    příspěvková organizace  

sídlo školy   Vašatova 1438, 272 01 Kladno 

adresa odloučeného  

pracoviště   Plzeňská 3129, 272 01 Kladno 

zřizovatel   Statutární město Kladno 

IČO    712 94 465  

IZO ředitelství   691010099  

kontakty 

telefon   312 247 200 

    312 247 513 

ID                                                kwea6vg 

e-mail    info@zskladnovasatova.cz 

webové stránky  www.zskladnovasatova.cz 

ředitelka školy  Mgr. Blanka Vondrová  

zástupkyně ředitelky  v ZŠ     Mgr. Marie Šeršeňová 

zástupkyně ředitelky v MŠ    Marcela Frýdlová 

školská rada                             do 3/2019 

předseda                                   Martina Kadlecová – zastupuje zákonné zástupce 

členové               Miroslava Čejpová – zastupuje zákonné zástupce 

                                                    JUDr. David Volf – zastupuje zřizovatele  

                                                    Mgr. Ladislav Pavlík – zastupuje zřizovatele  

                                                    Mgr. Miroslava Klosová – zastupuje pedagogické pracovníky 

                                                    Mgr. Karel Primas – zastupuje pedagogické pracovníky 

školská rada                             od 4/2019     

předseda                                   Martina Kadlecová. – zastupuje zákonné zástupce 

členové               Miroslava Čejpová – zastupuje zákonné zástupce 

                                                    Mgr. Vladimíra Hamousová – zastupuje zřizovatele 

                                                    Mgr. Lenka Vrchlavská – zastupuje zřizovatele  

                                                    Mgr. Miroslava Klosová – zastupuje pedagogické pracovníky 

                                                    Mgr. Karel Primas – zastupuje pedagogické pracovníky 

mailto:info@zskladnovasatova.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). 

Mateřská škola – hlavní účel a předmět činnosti je vymezen §33 - §35 školského zákona                  

ve  znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

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 – 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. 

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. 

Sídlo organizace: Vašatova 1438, 272 01 Kladno 

Odloučené pracoviště: Plzeňská 3129, 272 01 Kladno  

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 

Základní škola 

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. V prostoru školního 
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dvora je hřiště, které je tvořeno z části umělým povrchem. Využíváno je v rámci výuky, 

k dispozici je dětem během přestávek a v odpoledních hodinách jej využívá školní družina.  

Škola ve sledovaném školním roce realizovala výuku ve 14 kmenových učebnách, které zároveň 

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

počítačová pracovna a cvičná kuchyňka. K výuce cizích jazyků byla využívána jazyková pracovna. 

Škola disponuje sbírkami učebních pomůcek, jež jsou umístěny v jednom kabinetu                                    

a v prostorách učeben.  

Ve sledovaném školním roce byly kompletně zrekonstruovány 4 učebny. Jde o 3 učebny                

v 1. poschodí a o 1 učebnu v přízemí budovy. V prostorách učeben došlo k výměně 

elektroinstalace včetně osvětlení. Součástí rekonstrukce jsou nové omítky. Stropy byly nově 

opatřeny sádrokartonem včetně podhledů, které jsou připraveny pro instalaci rozvodů 

rekuperace. Projekt na instalaci rekuperační jednotky byl již zřizovatelem zpracován. 

V učebnách byla též kompletně vyměněna podlahová krytina a byly provedeny instalatérské 

práce. 

 

Mateřská škola 

Materiálně technické podmínky pro výuku 

Budova mateřské školy je členěna do tří pavilonů a technické budovy, kde sídlí kuchyně, 

prádelna, kanceláře a kabinety. Pro lepší uložení lůžkovin a ručníků byla na míru zhotovena 

skříň, která je umístěna v prádelně školy. 

V každém pavilonu je jedna třída, umývárna a zázemí v podobě kabinetů na pomůcky. 

V březnu 2019 byla během jarních prázdnin vymalována třída a přilehlé prostory v oddělení 

Rybiček. Do této třídy byl zakoupen interaktivní rámeček. 

Součástí areálu je rozlehlá zahrada, která je vybavena hřištěm, pískovišti, dřevěnými domky a 

trampolínou. Ve sledovaném roce byla pískoviště a dřevěné domky rekonstruovány na 

náklady zřizovatele. 

2.3 Vzdělávací programy školy 

Výuka pro obor 79-01-C/01 Základní škola probíhala ve školním roce 2018/2019  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. 2017. 

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. 

Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání s názvem „Poznáváme mozaiku života“. 
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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. 2018                         

Skutečný počet žáků  

k 30. 6. 2019 

Mateřská škola 78 78 78 

Základní škola 330 328 328 

Naplněnost mateřské školy vzhledem ke kapacitě byla k 30. 6. 2019 100 %, naplněnost základní 

školy byla k uvedenému datu 99,4 %. 

 

Školská zařízení (k 31. 10. 2018) 

Školské zařízení 

Nejvyšší 

povolený 

počet dětí/ 

/strávníků 

Skutečný počet dětí/ 

/strávníků 

Školní družina 145 134 

Školní jídelna 78 78 

Školní jídelna - výdejna 300 300 

 

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 

Mateřská škola 78 3 26 

Základní škola 328 14 23, 4 

Školní družina 134  5 26,8 
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V základní škole byli žáci vyučováni ve 14 třídách. V 1., 6., 8. a 9. ročníku byla zřízena vždy jedna 

třída příslušného ročníku. 

 

Ročník - ZŠ  
Počet 

tříd 
Počet žáků k 30. 9. 2018 Počet žáků k 30. 6. 2019 

1. 1 24 23 

2. 2 45 49 

3. 2 46 45 

4. 2 45 44 

5. 2 45 46 

6. 1 20 19 

7. 2 41 40 

8. 1 30 30 

9. 1 32 32 

Celkem 14 328 328 

 

Z celkového počtu 4 žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí podle § 38 školského 

zákona. Jednalo se o žáka 4., 6. a 2 žáky 9. ročníku. 

 

V mateřské škole byly děti vzdělávány ve 3 třídách.  
 

třída - MŠ  Počet žáků k 30. 9. 2018 Počet žáků k 30. 6. 2019 

Berušky 26 26 

Rybičky 26 26 

Sluníčka 26 26 

 

Předškolní vzdělávání ukončilo 26 dětí. 

 

II. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (k 30. 9. 2018) 

Druh zdravotního postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 14 

Vývojové poruch chování 13 

Závažné vady řeči 1 

Zrakové postižení 1 

Autismus 1 

Více vad 1 

Celkem 31 
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Ve školním roce 2018/2019   bylo na základě doporučení školského poradenského zařízení 

realizováno poskytování podpůrných opatření 38 žákům, u kterých byly diagnostikovány 

speciální vzdělávací potřeby. Stupeň 2 podpůrných opatření mělo doporučeno 27 žáků, stupeň 

3 pak 11 žáků. Jednalo se o poskytování podpory asistentem pedagoga 7 žákům, vzdělávání 13 

žáků podle individuálních vzdělávacích plánů, poskytování podpory formou předmětu 

speciálně pedagogické péče či pedagogické intervence – příprava na školu, nákup speciálních 

učebnic a kompenzačních pomůcek.  

Deseti žákům byl v průběhu školního roku vypracován plán pedagogické podpory.  

 

5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy 

Pro školní rok 2018/2019 bylo přijato k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 26 dětí.  

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ, přijetí pro školní rok 2019/2020, počet udělených odkladů PŠD 

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

65 

 

11 

 

27 

Pro budoucí prvňáčky škola zorganizovala v období měsíce května Klub předškoláka. Odpolední 

setkání s předškoláky byla zaměřena na rozvoj grafomotoriky, artikulačních schopností a na 

rozvoj matematických a dějových představ.      

Zápis dětí do mateřské školy pro rok 2018/2019 

Počet zapsaných dětí 
Počet nově přijatých 

z toho předškolních 

Počet nově nepřijatých z toho 

předškolních 

 

47 

 

26/3 

 

21/1 

 

6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 30. 6. 2019   

  

Prospěch Počet žáků 

Žáci celkem 328 

Prospěli s vyznamenáním 162 

z toho na 1. stupni 140 

z toho na 2. stupni 22 

Prospěli 147 

Neprospěli 15 

Nebyli hodnoceni 4 
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Průměrný prospěch žáků v jednotlivých třídách 

 

I.  1,075 

II. A 1,160 

II. B 1,196 

III. A 1,228 

III. B 1,227 

IV. A 1,633 

IV. B 1,159 

V. A 1,686 

V. B 1,565 

VI.  2,094 

VII. A 2,456 

VII. B 2,202 

VIII. 1,950 

IX. 2,143 

Průměrný prospěch žáků 1,627 

 

Z celkového počtu žáků školy 49 % žáků prospělo s vyznamenáním. Ve sledovaném školním roce 

na konci 2. pololetí 15 žáků neprospělo. Jednalo se o 2 žáky 1. stupně a 12 žáků z ročníků 2. 

stupně.  

Žák 4. ročníku byl hodnocen nedostatečnou ze tří vyučovacích předmětů. Druhý je žák 5. 

ročníku, který úspěšně složil opravnou zkoušku z anglického jazyka. 

Na 2. stupni neprospělo 13 žáků. V jednom případě šlo o žáka, který již na daném stupni 

opakoval a splnil povinnou školní docházku, i když nezískal stupeň základní vzdělání. Ve dvou 

případech šlo o žáky, kteří již na daném stupni opakovali ročník, takže postupují do dalšího 

ročníku s nedostatečným prospěchem, žák s pěti nedostatečnými přestoupil na jinou základní 

školu. Dva žáci opakují ročník, protože neprospěli ze tří, resp. čtyř vyučovacích předmětů.  

 

Sedm žáků konalo opravné zkoušky, čtyři z nich je úspěšně složili a postupují do vyššího ročníku. 

Opakovat ročník budou tak na 2. stupni tři žáci. 

Nehodnoceni byli celkem 4 žáci, jedná se o žáky, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí.  

 

Chování žáků (k 30. 6. 2019) 

Typ školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Základní škola  322 2 0 
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Hodnocení chování vychází z pravidel hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu. 

Důvodem pro snížení známky z chování bylo závažné nebo opakované porušování školního 

řádu.  

 

Za příkladný a aktivní přístup ke školní práci, za reprezentaci školy, za sběr papíru a hliníku                   

a za pomoc spolužákům bylo ve školním roce 2018/2019 uděleno 190 pochval třídního učitele.  

Za školní rok bylo uloženo 76 napomenutí třídního učitele, 40 důtek třídního učitele a 23 důtek 

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

 

7. Absolventi a jejich další uplatnění 

Žáci, kteří ve školním roce 2018/2019 splnili povinnou školní docházku – přijímací řízení               

na střední školy  

Název a adresa školy Název a číslo oboru  Počet 

žáků 

Gymnázium 
nám. E. Beneše 1573, 

Kladno 272 01 
7941K/41 

Gymnázium 

všeobecné 
3 

Sportovní gymnázium  
Plzeňská 3103, Kladno 

272 01 
7941K/41 

 Gymnázium 

všeobecné    
1 

Střední zdravotní škola  
Havířská 1141 Kladno 

272 01 
5341M/03  Praktická sestra 1 

Střední průmyslová 

škola stavební a OA 

C. Boudy 2954, Kladno 

272 01 
6341M/02 

Obchodní 

akademie 
2 

Střední průmyslová 

škola stavební a OA 

C. Boudy 2954, Kladno 

272 01 
7842M/02 

Ekonomické 

lyceum 
1 

SPŠ a VOŠ Kladno 
Jana Palacha 1840, 

Kladno 272 01 
2641M/01 Elektrotechnika 4 

SPŠ a VOŠ Kladno 
Jana Palacha 1840, 

Kladno 272 01 
1820M/01 

Informační 

technologie 
2 

SPŠ a VOŠ Kladno 
Jana Palacha 1840, 

Kladno 272 01 
2341M/01 Strojírenství 1 

SOŠ a SOU  
nám.  E.Beneše 2353, 

Kladno 272 01 
6652H/01 Aranžér 1 

SOŠ a SOU  
nám.  E.Beneše 2353, 

Kladno 272 01 
6843M/01 

Veřejnoprávní 

činnost 
2 
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SOŠ a SOU  
nám.  E.Beneše 2353, 

Kladno 272 01 
6551H/01 Kuchař - číšník 2 

SOŠ a SOU 
Dubská 967, Kladno 

272 03  
2351H/01 Strojní mechanik 1 

SOŠ a SOU 
Dubská 967, Kladno 

272 03 
3908M/01 Požární ochrana 1 

SOŠ a SOU 
Dubská 967, Kladno 

272 03 
 2651H/01 Elektrikář 1 

Střední odborné učiliště 

a Praktická škola  

Vrapická 53, Kladno 

272 03 
 6551E/01 

Stravovací a 

ubytovací služby 
1 

Střední škola designu a 

řemesel 

J. Šípka 187, Stochov 

273 01 
6551H/01 Kuchař - číšník 1 

Masarykova obchodní 

akademie  

Plzeňská 1222, 

Rakovník, 26902 
6341M/01 

Obchodní 

akademie 
1 

Střední průmyslová 

škola  

Litvínovská 600, Praha 

9, 110 00 
1820M/01 Strojírenství 1 

Střední odborné učiliště 

gastronomie  

U Krbu 45/521 Praha 

10 Malešice 10800 
6551H/01 Kuchař 3 

Střední odborné učiliště 

a Praktická škola  

Vrapická 53, Kladno 

272 03 
3356E/01 Truhlář 1 

 

Povinnou školní docházku splnilo v roce 2018/2019 celkem 34 žáků základní školy. Devátý ročník 

úspěšně absolvovalo a stupeň základní vzdělání získalo 30 žáků. Jeden žák splnil povinnou školní 

docházku v 7. ročníku a jeden žák v 8. ročníku. Další 2 žákyně ukončily 9. rok povinné školní 

docházky v zahraničí.  Ve sledovaném roce se na víceleté gymnázium hlásilo 10 žáků 5. ročníku, 

ke studiu byli přijati 3.  

 

Název a adresa školy Název a číslo oboru  Počet 

žáků 

Gymnázium  
nám. E. Beneše 1573, 

Kladno 272 01 
7941K/81 

Gymnázium 

všeobecné    
2 

Sportovní gymnázium  Plzeňská 3103, Kladno 7941K/81 
Gymnázium 

všeobecné    
1  
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8. Úroveň informační a počítačové gramotnosti  

Základní škola 

Škola disponuje 4 interaktivními tabulemi SMART Board (v kmenových učebnách 1. stupně). 

Všechny ostatní učebny 1. i 2. stupně jsou vybaveny interaktivními projektory s krátkou 

projekční vzdáleností. Učebna informatiky je vybavena laserovou tiskárnou, interaktivním 

dataprojektorem a klientovým serverem s 20 stanicemi disponujícími MC Office a přístupem 

k internetu. Na serveru je nainstalován program ZAV na výuku psaní všemi deseti prsty. 

Učebna matematiky je vybavena 5 PC a interaktivním diaprojektorem. Na základě výběrového 

řízení bylo v závěru roku 2018 zakoupeno do školy dalších 12 ks desktopových stolních počítačů 

včetně monitoru, myši a klávesnice. Tyto počítače byly umístěny ve třídách a sborovně pro 

zkvalitnění práce učitelů s ICT technikou. Pedagogové mají vedle pracovních stanic ve sborovně 

k dispozici 17 výkonných notebooků s Windows 10 (základní sw. vybavení, MC OFFICE, 

Interwriter, SMART Notebook, výukové programy), 3 notebooky (Acer, Toshiba) (základní sw. 

vybavení, MC OFFICE, Interwriter, SMART Notebook, výukové programy) a 4 notebooky Asus. 

Pedagogové mají k dispozici 20 mobilních dotykových zařízení Lenovo  ThinkPad 11e včetně 

multilicence na MS Office 2013 a Zoner. Pro žáky je k dispozici 15 tabletů, které jsou využívány 

především při výuce jazyků (menší skupiny žáků). Všechny počítače ve škole jsou vybaveny 

operačním systémem Microsoft Windows 10. Ve škole je zaveden vysokorychlostní internet,  

k internetu jsou připojena všechna desktopová PC, v části tříd je LAN připojení k internetu a 

škola je pokryta wifi. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu ICT zařízení ve škole, bylo zakoupeno 

rozšíření ESET Secure Office na 100 licencí. 

Škola disponuje dostatečným množstvím výukového softwaru. Informační technologie včetně 

interaktivních tabulí jsou využívány vyučujícími v předmětech teoretického i výchovného 

charakteru. Škola provozuje webové stránky. Všichni učitelé mají zřízen pracovní e-mailový 

účet, který je využíván ke komunikaci se zákonnými zástupci a ve vnitřním informačním 

systému.  

Mateřská škola 

Mateřská škola má k dispozici dva stolní počítače a tři notebooky. Notebooky jsou využívány při 

výchovně vzdělávací činnosti v učebnách. Ve dvou třídách byla k dispozici TV s interaktivním 

rámečkem, připojení k internetu je zajištěno ve všech učebnách. 

Z finančních zdrojů projektu „Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a 

spolupráce s rodiči“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného z ESF a 

státního rozpočtu ČR byl v roce 2019 zakoupen jeden nový interaktivní rámeček. Těmi jsou nyní 

vybaveny všechny třídy MŠ. 
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9. Údaje o pracovnících školy 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2019) 

Základní škola 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený  

 

39/33,896 

 

7 /6,5 32/ 27,396 

 

Mateřská škola 

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený  

 

12/10,501 

 

6/4,501 6 /6 

 

 

II. Pedagogičtí pracovníci – kvalifikovanost  

 

Základní škola 

Pedagogové s kvalifikací Pedagogové bez kvalifikace 

27 6 

 

Školní psycholog 

V rámci realizace projektu „Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů              a 

spolupráce s rodiči financovaného z ESIF a státního rozpočtu ČR působil ve škole školní 

psycholog ve výši 0,5 úvazku. Personální podpora byla cílena nejen na žáky s potřebou 

podpůrných opatření, ale je nabídkou pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. 

Asistent pedagoga 

Ve školním roce 2018/2019 podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťovalo 

5 asistentek pedagoga, 4 s úvazkem 0,5 a jedna s úvazkem 0,75. Pracovaly s dětmi                              

ve třídách 1., 2., 3., 4. a 6. ročníku. 
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Mateřská škola 

Pedagogové s kvalifikací Pedagogové bez kvalifikace 

 

6 

 

0 

 

Školní asistent 

V mateřské škole poskytoval základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči včetně 

podpory pedagogovi školní asistent.  Pracovní pozice školního asistenta byla zřízena jako 

personální podpora v rámci projektu Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů 

a spolupráce s rodiči. Aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým 

školním neúspěchem.  

  

Personální změny ve školním roce 

 

Základní škola 

V průběhu školního roku byla personální situace stabilizovaná. Změny nastaly v průběhu 

hlavních prázdnin, jeden učitel, jedna asistentka pedagoga neměli zájem o prodloužení pracovní 

smlouvy, třem učitelům skončil pracovní poměr a dvě učitelky a sekretářka daly výpověď 

z pracovního poměru.  

 

Mateřská škola 

K personálním změnám došlo v červnu 2019, kdy pracovní poměr ukončil školník a jedna 

uklízečka, a k poslednímu srpnu skončila pracovní poměr vedoucí jídelny. Všechny uvedené 

pracovní pozice byly obsazeny. 

V červenci 2019 v rámci ukončení projektu Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj 

pedagogů a spolupráce s rodiči financovaného z ESIF a státního rozpočtu ČR skončil pracovní 

poměr školní asistentce. 
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10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

 

Vzdělávací instituce 

 

 

Obor studia Počet studujících 

Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze 
Tělesná výchova a sport 1 

Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro 

základní školy a střední školy 

biologie - dějepis  

1 

Západočeská univerzita v Plzni 
Historie se zaměřením na 

vzdělávání  
1 

Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze  
Vychovatelství (CŽV) 1 

VISK  
Studium pedagogiky                         

pro asistenty pedagoga 
1 

 

V průběhu roku jeden učitel úspěšně ukončil magisterské studium v oboru Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - dějepis, jeden učitel dokončil 

bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport a jedna asistentka pedagoga získala 

osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – kurzy, semináře – základní škola 

Pořádající organizace Název kurzu, semináře Počet 

účastníků 

Olchavova. CZ Praha Jak efektivně jednat s rodiči 1 

Tvořivá škola Praha Vyjmenovaná slova, slovní druhy 1 

Tvořivá škola Praha Násobilka a dělení v oboru násobilek 1 

Tvořivá škola Praha Jak vést rozhovor s rodičem 1 

VISK Praha Čteme a učíme se porozumět textu na 1. stupni ZŠ 1 

FRAUS s.r.o. Ruština a Rusko, které nenajdete v učebnicích 1 

NÚV Praha Rozdíl mezi PI a PSPP a jejich využití 1 
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NÚV Praha Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou 

komunikací 

1 

ABC MUSIC Klášterec 

nad Ohří 

SFUMATO aneb čtení pro všechny děti 1 

META společnost pro 

příležitosti mladých 

imigrantů 

Práce s žáky cizinci a žáky s odlišným mateřským 

jazykem 

1 

INFO seminar.ms 

Ing. Radka Šlegrová 

Změny v právních předpisech od 1. 1. 2019 1 

VISK Praha Šablony II – příprava projektu 1 

VISK Praha Ekonomika pro vedoucí pedagogické pracovníky 1 

PedF UK Praha Jak účinně předcházet problémovému chování žáků 1 

AISIS školící středisko Jak (a proč) budovat ve škole bezpečné klima 2 

MAP Kladno + Mensa 

ČR 

Podporujeme nadané děti pro budoucnost 1 

ČŠI Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a podpoře 

čtenářské gramotnosti 

4 

FRAUS s.r.o. Jak na moderní ruštinu? 1 

MŠMT ČR Změny financování regionálního školství 1 

Dyscentrum Praha Relaxační metody pro žáky s ADHD, ADD 

syndromem 

1 

KEV + SK Setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje 1 

Statutární 

město Kladno 

Cesta ke knize ve škole i ve čtenářských klubech 3 

ALOS Rozvoj čtenářské, komunikační, informační 

gramotnosti a setkání s logopedií ve školství 

1 

 

Statutární 

město Kladno 

STAGES – nová metoda vzdělávání 2 



17 
 

Vzdělávání pro školy                

a rodiny,                               

Mgr. Š. Kociánová 

Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol 1 

SCIO Praha Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ 4 

JOB spolek pro inovace Otevíráme dveře kolegiální podpoře 1 

 

Počet jednodenních akcí – 27, počet účastníků 37.                                                                         

Počet vícedenních akcí – 1, počet účastníků 1. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (4 semináře) v oblasti čtenářské gramotnosti (6 160 

Kč) bylo financováno z dotace projektu Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní růst pedagogů 

a spolupráce s rodiči financovaného z ESIF a státního rozpočtu. 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – kurzy, semináře – mateřská škola 

Pořádající organizace Název kurzu, semináře Počet 
účastníků 

Pedagogicko- 
psychologická poradna 
STEP 
 

Projekt OP VVV „Předškolákovo individualizované 
vzdělání“ 

6 

Český svaz aerobiku               
a fitness 
 

Děti na startu 3 

Portál, s.r.o. 
 

Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ 1 

Portál, s.r.o. 
 

Umíte to s pohádkou? 1 

NIDV BOZ a právní problematika pedagogického dohledu              
v MŠ 

1 

VISK Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku – 
ergonomie kreslení a počátečního psaní 

1 

Portál, s.r.o. 
 

Jak zpracovat dokumentaci v MŠ 1 

Portál, s.r.o. 
 

Dívej se, tvoř a povídej 1 

VISK 
 

Tunely a mosty krátí vzdálenosti 1 

Portál, s.r.o. 
 

Plánování v rámci TVP a prožitkové učení v praxi 1 

Portál, s.r.o. 
 

Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ 1 
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Portál, s.r.o. 
 

Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků 1 

Portál, s.r.o. 
 

Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků 1 

Portál, s.r.o. 
 

Předškoláci v mateřské škole 1 

VISK 
 

Hurvínkovy cesty do přírody 1 

VISK Možnosti pedagogické práce s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami v MŠ 

1 

Portál, s.r.o. 
 

Emoce předškolního dítěte, aneb přehoďte výhybku 1 

 

Počet jednodenních akcí – 17, počet účastníků 24.                                                                            

Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské školy bylo zčásti financováno z dotace 

projektu Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní růst pedagogů a spolupráce s rodiči 

financovaného z ESIF a státního rozpočtu. Jednalo se o částku 7 050 Kč. 

Pedagogové využívali volno na samostudium ke studiu odborné literatury týkající se především 

čtenářské gramotnosti, metod a forem práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

se žáky s odlišným mateřským jazykem. Prioritou v rámci dalšího vzdělávání byla čtenářská 

gramotnost žáků základní školy a čtenářská pregramotnost dětí v mateřské škole. Sdílení 

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 

Mateřská škola 

V mateřské škole byl realizován projekt s názvem „Pojďte do školky!“ ve spolupráci s nevládní 

neziskovou organizací Člověk v tísni. Tento projekt znamená možnost změnit stávající praxi ve 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a to zejména těch, jejichž speciální 

vzdělávací potřeby jsou limitovány sociálním znevýhodněním. Zaměřuje se na oblast 

předškolního vzdělávání, a to proto, že je na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti sociální 

práce i oblasti podpory vzdělávání vnímána jako zásadní pro celoživotní vzdělávací dráhu těchto 

dětí a jejich následné uplatnění jak na pracovním trhu, tak ve společnosti vůbec. Společná 

setkání jsou realizována jednou měsíčně prostřednictví tzv. společného dne, kdy se děti přivítají, 

zacvičí si, zahrají si pohybové hry, zatančí si nebo se děti z předškolního klubu účastní 

společných programů – divadla v MŠ, předvánoční posezení, karnevalová veselice, hledání 

velikonočního pokladu, sportovní akce na Sletišti, oslava dne dětí. Děti se učí spolupracovat, 

komunikovat, vzájemné toleranci a pomoci.  

Kroužek Hrátky s angličtinou je určen dětem předškolního věku. Realizovala jej jednou za 

čtrnáct dní od října do června paní učitelka z naší MŠ. Děti se seznamovaly s  cizím jazykem 



19 
 

formou her, písní, říkadel a pohybových aktivit. Cílem bylo především vytvořit a posílit potřebné 

motivační zdroje (zájem, zaujetí a uspokojení).  

Od února 2019 se mateřská škola zapojila do celorepublikového projektu Děti na startu. Jedná 

se o projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, 

zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.  

Od dubna 2019 navštěvovali předškoláci 1x týdně plaveckou výuku ELMA Kladno. Děti se 

postupně seznamovaly s vodou a učily se pomocí pomůcek ve vodě pohybovat – nácvik 

plaveckých stylů. Jedna z lekcí je určena k nácviku sebezáchrany ve vodě. 

Ve sledovaném školním roce pokračovala velmi dobrá spolupráce se střediskem volného času 

Labyrint. Děti opakovaně tvořily v keramické dílně a zúčastnily se několika vzdělávacích 

programů pro mateřské školy. 

Další akce a aktivity mateřské školy: 

 exkurze - Záchranná služba Středočeského kraje  

                       - Městská policie Kladno 

 lampionový průvod pro děti a rodiče 

 vzdělávací programy NSEV Kladno – Čabárna 

 návštěvy základní školy 

 představení divadla Lampion 

 představení Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze 

 divadelní představení v mateřské škole 

 vánoční tvoření pro děti a rodiče 

 vánoční besídky tříd 

 návštěvy Městské knihovny Kladno 

 výtvarné soutěže Městské knihovny Kladno – Můj zvířecí mazlíček,                                                    

                                                                                         100 let republiky s pohádkami 

 výstavy a výtvarné soutěže vyhlášené Českým klubem zahrádkářů 

 beseda s členy Mysliveckého klubu s ukázkou výcviku loveckých psů 

 večerní čtení s přespáním v MŠ 

 velikonoční tvoření pro děti a rodiče 

 hledání velikonočního pokladu 

 návštěvy Sládečkova muzea 

 sportovní akce na Sletišti 

 sportovní dopoledne organizované ve spolupráci se Sportovním gymnáziem Kladno 

 besídka ke Dni matek 

 Den dětí v mateřské škole 

 kulturní vystoupení pro rodiče 

 rozloučení se školáky 
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Základní škola 

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 

 100 let republiky – projekt k výročí vzniku Československa 

 Den s knihou – projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost 

 Den Země – projekt environmentální výchovy 

 

Oblast environmentální výchovy 

Škola je členem Klubu ekologické výchovy, zapojena je do projektu Zelená škola                                     a 

do mezinárodního projektu Ekoškola, v rámci kterého probíhá spolupráce se vzdělávacím 

centrem TEREZA. 

V činnosti pokračoval školní ekotým „Vášky“. Je složený ze dvou volených zástupců tříd 2. 

stupně, kteří jsou autory jména ekotýmu, vycházejícího mimo jiné i z názvu školy. Členové 

ekotýmu se scházeli pravidelně jednou týdně a iniciovali a organizovali celoškolní soutěž 

„Papírníček“, který podporuje ekologizaci provozu školy, podíleli se na přípravě projektového 

dne v Sítenském údolí Den Země.  

 

Pobytové akce 

V dubnu (8. – 12. 4. 2019) byl uskutečněn pobyt 23 žáků II. A v Centru ekologické výchovy 

Kladno-Čabárna. Žáci absolvovali pobyt s ekologickým vzdělávacím programem, který byl 

zajišťován lektory NSEV.  

Na přelomu dubna a května (29. 4. -  3. 5. 2019) se pobytové akce v Centru ekologické výchovy 

v Kladně-Čabárně zúčastnilo 20 žáků třídy II. B. 

Školy v přírodě se účastnilo 30 žáků 4. ročníku. Realizována byla od 8. – 12. 4. 2019 v objektu 

školy v přírodě Skryje u Rakovníka. 

V termínu 20. – 24. května 2019 byl realizován ekologický kurz pro žáky 5. – 9. ročníku. Program 

s environmentální tématikou absolvovalo 103 žáků v rekreačním středisku Račí hrad v Jesenici 

u Rakovníka. 

Program ekologického kurzu byl zaměřen na ekologická témata. Jeho součástí byly i pohybové 

aktivity v přírodě. Tématem letošního kurzu byly chráněné organismy. Motto kurzu: „Všechny 

(nejen) ohrožené druhy je potřeba chránit, samo lidstvo se může stát ohroženým druhem.“ Žáci 

byli rozděleni do 8 týmů (střevíčník pantoflíček, jeřáb český, kudlanka nábožná, rys ostrovid, 

přeslička různobarevná, čolek horský, ouško citronové, slavíček modráček). Program odpovídal 

výstupům školního vzdělávacího programu. 

Škola získala čestný titul Škola pro udržitelný rozvoj Středočeského kraje I. stupně.  

Ve školním roce 2018/2019 získala škola v ekologické soutěži Velká cena Euro Waste                           

a Českých sběrných surovin 1. místo ve sběru hliníku v kategorii celkové množství a 2. místo                              

ve sběru papíru v kategorii celkové množství. 

 



21 
 

Akce a aktivity v rámci environmentální výchovy: 

 Projekt Den Země – účast žáků tříd 1. a 2. stupně - duben 

 Vzdělávací program Ptáci na obzoru pro žáky 3. – 9. ročníku - září 

 Školní kolo biologické olympiády 

 Návštěva ZOO Zájezd – I. třída - květen  

 Výtvarný salón – výstava dětských prací z recyklovaných materiálů 

 Projektový den I. třídy Učíme se v přírodě - červen 

 Ekologizace provozu školy 

 Sběr papíru, hliníku, plastových víček, baterií a elektroodpadu 

 

Oblast čtenářské gramotnosti a jazykového vzdělávání 

Akce a aktivity v rámci čtenářské gramotnosti a jazykového vzdělávání: 

 Návštěva Městské knihovny – besedy, vzdělávací programy pro všechny ročníky  

1. stupně  

 Pasování na čtenáře – žáci 1. ročníku  

 Vzdělávací programy ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně – žáci 7., 8., 9. ročníku 

 Živá knihovna – cizojazyčný program s vánoční tematikou – 4. ročník  

 Zájezd do Drážďan 

 Školní a okresní kolo recitační soutěže Slánka – žáci tříd 1. stupně 

 Představení divadla Lampion – „Tajemství staré skříně“– žáci 1. ročníku 

 Představení Černého divadla v Praze „Na výletě v isvětě“– žáci 3. – 5. a 8. a 9. ročníku  

 Exkurze do Muzea Oty Pavla v Buštěhradu – 7. třída  

 Návštěva představení Divadla V Dlouhé v Praze – „Jak jsem se ztratil“ – žáci 2. ročníku 

 Představení v rámci Sosíkovských hrátek – členové DKV 

 Vystoupení DKV na Festivalu amatérských divadel v Kladně 

V rámci spolupráce partnerských měst Vitry sur Seine a Kladna se žák 9. ročníku zúčastnil letního 

výměnného pobytu ve Francii. 

Oblast výchovy k volbě povolání 

Akce a aktivity v rámci výchovy k volbě povolání: 

 Návštěva Veletrhu celoživotního vzdělávání 

 Beseda na Úřadu práce Kladno 

 Besedy s vyučujícími středních škol a středních odborných učilišť 

 Exkurze ve středních školách v Kladně (SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha, Střední hotelová 

škola Kladno, …) 

 Účast na projektovém dnu SOU a SOŠ Ed. Beneše, Kladno – žáci 8. ročníku 

 Žáci 9. ročníku absolvovali profi testy v PPP SK Kladno 

 Již podruhé zpracovávali žáci 9. třídy své závěrečné práce. Motivem byla snaha získat 

informace o nabytých kompetencích našich žáků a zpětná vazba pro ně. Při zpracování 

různých témat prokazují žáci dovednosti při práci s počítačem, vyhledávají informace a 
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zpracovávají je, řeší problémy, stanovují cíle a vyvozují závěry. Vytvářejí prezentace ke 

svým pracím a obhajují je před komisí.  

 

Oblast výchovy ke zdraví 

Akce a aktivity v rámci oblasti výchovy ke zdraví: 

 Atletické dopoledne na Sletišti pro žáky tříd 1. stupně - září 

 Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku 

 Školní kolo a finále Desetiboje mladého strážníka – žáci 5. ročníku 

 Soutěž „O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno“ – družstvo žáků 7. ročníku 

 Školní sportovní akce - turnaj v ringu, turnaj ve florbalu 

 Účast družstev žáků školy ve sportovních soutěžích AŠSK – přespolní běh, florbal, 

vybíjená 

 Účast v atletické soutěži „O Pohár Českého rozhlasu“ – žáci 6. – 9. ročníku 

 Účast na akci První pomoc pro všechny - červen 

 

V roce 2018/2019 škola pokračovala v zapojení do celorepublikového projektu Děti na startu. 

Jedná se o projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, 

zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Aktivit 

se po celý školní rok účastnili žáci 1. a 2. ročníku pod vedením proškolených instruktorů. 

Ve 2. pololetí 2018/2019 se škola zapojila do projektu „Sportuj ve škole“, který navazuje                           

na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky 

pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje 

Asociace školních sportovních klubů. Týdně byly realizovány 2 lekce sportovních aktivit, kterých 

se pravidelně účastnilo 60 žáků z 3. – 5. ročníku. 

 

Oblast dopravní výchovy  

Akce a aktivity v rámci dopravní výchovy: 

 Vzdělávací program SVČ Labyrint Dopravní výchova pro 4. ročník včetně praktických 

činností na dopravním hřišti 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 

Oblast ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

Na podnět zřizovatele Magistrátu Statutárního města Kladna, proběhl v měsíci září ve škole 
audit „Připravenost pro soulad s nařízením GDPR", jehož součástí bylo kontrola zabezpečení 
budovy před vnikem neznámého pachatele. Ve spolupráci s bezpečnostním technikem byl 
vytvořen dokument „Systém opatření pro zajištění fyzické bezpečnosti školy dle ČSN 73 4400“, 
kde jsou zpracovány všechna potencionální rizika a návrhy řešení těchto mimořádných 
krizových situací. 
 

Akce a aktivity v rámci ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí: 

 Cvičný požární poplach  –  červen  
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Ve školním roce 2018/2019 škola organizovala pro aktivní trávení volného času žáků zájmové 
útvary: 

 
Kroužek Četnost  Počet účastníků 

Badatelé 1x týdně 7 

Basketbal 1x týdně 18 

Čtenářský klub 1x týdně 8 

Divadelní kroužek 1x týdně 9 

Dramaticko-pohybový kroužek ŠD 1x týdně 11 

Hrátky s angličtinou 1x týdně 16 

Judo 1x týdně 20 

Keramika 1x 14 dní 11 

Kroužek dovedných rukou ŠD 1x týdně 16 

Poradní kruh 1x týdně 21 

Sborový zpěv 1x týdně 10 

Vaření A 1x 14 dní 12 

Vaření B 1x 14 dní 10 

Zobcové flétničky 1x  týdně 15 

 

Činnost zájmových kroužků finančně podpořila částkou 15 000 Kč Komise Rady města Kladna 

pro výchovu, vzdělávání a osvětu. 

Ve školním roce 2018/2019 se 20 žáků 6. – 9. ročníku stalo členy Klubu mladých diváků. KMD 

je jedinou institucí v České republice, která nabízí žákům 2. stupně základních škol a studentům 

středních škol divadelní představení v různých pražských divadlech na základě spolupráce 

s jejich vyučujícími. V průběhu roku žáci navštívili 4 představení napříč žánry: představení 

moderního baletu Chvilka POEzie, divadelní drama Evžen Oněgin, loutkově-činoherní 

představení Lipany, komedie Jak je důležité býti s Filipem. 
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Prezentace školy na veřejnosti 

Na začátku listopadu připravila škola pro své žáky a jejich rodiče akci s názvem Halloweenský 

večer. V podvečer 2. 11. se sešly děti z 1. stupně a jejich rodiče v tělocvičně školy, aby si 

zasoutěžily a zatančily. Halloweenský večer byl pro žáky 1. stupně zakončen lampionovým 

průvodem. Tato akce byla pořádána i pro budoucí prvňáčky z mateřské školy. Poté byl připraven 

program pro žáky 2. stupně zakončený přenocováním ve škole.  

V prosinci 2018 bylo organizováno již tradiční „Vánoční zpívání na schodech“ konané 

v prostorách školy. 

Pro žáky a jejich rodiče byl ve spolupráci se spolkem Rozvoj ZŠ Vašatova zorganizován Vánoční 

jarmark, na kterém si děti připomněly klasické adventní a vánoční zvyky. Měly možnost                       

si  vyrobit přáníčka, ozdoby či perníčky.  

Ve Velkém sále Domu kultury Kladno-Sítná se dne 19. prosince konal již tradiční Vánoční 

koncert, kde se svým programem vystoupily všechny třídy školy. Vystoupení žáků školy bylo 

určeno nejen rodičům, ale i veřejnosti. 

Školní dramatický soubor DKV se zúčastnil 8. ročníku Sosíkovských hrátek a Festivalu 

amatérských divadel. Představení byla určena i pro žáky školy. 

V květnu byli rodiče pozváni na vernisáž výstavy výtvarných prací žáků tříd 1. stupně, která se 

konala ve školním areálu. 

V kině Sokol se na začátku června konal slavnostní večer pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče 

spojený s rozloučením se základní školou.    

Organizovány byly Dny otevřených dveří (leden, březen), které měly ve sledovaném roce 

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

Od února byly pravidelně pořádány tzv. poradní kruhy pro rodiče, žáky i učitele. Jedná se               o 

techniku skupinové sociální interakce.  

V rámci projektu Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj učitelů a spolupráce s rodiči 

bylo v průběhu roku zrealizováno 6 setkání s rodiči, na kterých vystoupili odborníci z oblasti 

psychologie, speciální pedagogiky či zdravého stravování.  

Ve školním roce 2018/2019 byl vydáván časopis Jedenáctka, jehož tři čísla obsahovala příspěvky 

žáků školy napříč ročníky. 

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

Od srpna 2018 dostal školní web novou podobu, která lépe vyhovuje uživatelům mobilních 

zařízení.  

U hlavního vchodu do školy jsou umístěny dvě vitríny, ve kterých žáci, rodiče a veřejnost 

nacházejí zprávy o dění ve škole a o plánovaných akcích. Nově byla nainstalována vitrína                    

u vchodu z ulice Kleinerova, která přináší informace o činnosti školní družiny. 

Škola se ve sledovaném roce stala tréninkovou školou programu Učitel naživo, který organizuje 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Učitel naživo je jednoletý nebo 

dvouletý výcvik pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum) v rozsahu 750 hodin.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_interakce
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Je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo 

na střední škole. Tito lidé získali titul Mgr./Ing. (i nepedagogického směru), chtějí učit 

předmět(y) podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické 

vzdělání. 
 

Účast žáků v soutěžích 

 Literární soutěž Rosteme s knihou – žákyně 8. ročníku obsadila 5. místo v celostátním 

kole 

 Olympiáda v Českém jazyce – 9. místo v okresním kole 

 Recitační soutěž Slánka – účast žáků v okresním kole 

 O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno – 4členné družstvo žáků 7. ročníku 

obsadilo 5. místo 

 Desetiboj mladého strážníka pořádaný Městskou policií Kladno – dvojice žáků  5. ročníku 

obsadila 12. místo 

 Hasičská soutěž pro děti (HZS SK Kladno) – 3. místo žáků 2. ročníku 

                                                                          – 3. místo žáků 6. ročníku 

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

5. místo získala žákyně 4. ročníku 

 Můj zvířecí kamarád – účast dětí ze ŠD ve výtvarné soutěži 

 Dopravní soutěž mladých cyklistů – družstvo žáků 4. ročníku – 8. místo 

 Poznej Kladno – účast žáků 6. ročníku  

 Olympiáda v Anglickém jazyce – 10. místo v okresním kole – žákyně 9. ročníku,                       

18. místo – žákyně 7. ročníku  

 Příroda, ve které žijeme – účast družstva žáků 9. ročníku ve finále soutěže                            

NSEV Kladno - Čabárna 

 Biologická olympiáda – účast žáků 7. – 9. ročníku v okresním kole  

 Přírodovědný klokan – účast žáků 8. a 9. ročníku  

 Zeměpisná olympiáda – účast žáků 7. a 9. ročníku v okresním kole 

 Dějepisná olympiáda – účast žáků 9. ročníku v okresním kole  

 Pythagoriáda – účast žáků 5. – 9. ročníku   

 Matematický klokan – účast žáků 2. – 9. ročníku 

 O Pohár Českého rozhlasu – atletická soutěž – účast žáků v kategorii 6. – 7. ročník                   

a v kategorii 8. – 9. ročník 

 Okresní kolo přespolního běhu AŠSK – účast žáků 7. – 9. ročníku  

 Florbal - základní kolo AŠSK – chlapci 6. a 7. ročník – 3. místo 

 Florbal - základní kolo AŠSK – chlapci 8. a 9. ročník – 4. místo 

 Florbal - okresní kolo AŠSK – dívky 8. a 9. ročník – 10. místo 

 Florbal - základní kolo AŠSK – chlapci a dívky 4. a 5. ročník – 6. místo 

 Vybíjená – základní kolo AŠSK– chlapci 4. a 5. ročníku – 4. místo  

 Vybíjená – základní kolo AŠSK– dívky 4. a 5. ročníku – 5. místo  
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Činnost školní družiny 

Do školní družiny bylo přihlášeno k pravidelné docházce 134 dětí, činnost byla organizována           

v 5 odděleních. V rámci školní družiny fungovaly 2 zájmové útvary, kroužek dovedných rukou 

navštěvovalo 16 dětí a dramaticko-pohybový kroužek, který navštěvovalo 11 dětí. 

Školní družina organizovala již tradičně soutěž ve sběru hliníkových obalů. Do sběrové 

ekologické soutěže škol bylo odevzdáno celkem 1 646 kg hliníku. Škola tak získala 1. místo. 

Akce školní družiny:  

 Celoroční projekt „Cesta kolem světa II“ – v rámci projektu byl každý měsíc věnován 

jednomu státu, jeho historii, zajímavostem, gastronomii 

 Kouzlení křídou – výtvarná soutěž 

 Přespolní běh  

 Podzimní výstava 

 Přírodní mandaly – tvoření v přírodě 

 Počasí je na draka – výroba draků 

 Projekt Laskavec 

 Prohlídka zákulisí obchodního centra Central Kladno 

 Kulturní vystoupení dětí ve Středisku sociální péče Kladno 

 Mikulášská nadílka s básničkami 

 Focení u stromečku 

 Čertovská pohádka – vystoupení dramaticko-pohybového kroužku 

 Konverzace v anglickém jazyce – 6 setkání 

 Z pohádky do pohádky – soutěž 

 Zimní přikrmování zvěře a ptáků 

 Výroba krmítek 

 Valentýn – výroba přáníček 

 Masopust – výroba masek a drobných hudebních nástrojů 

 Masopustní průvod městem 

 Domácí mazlíčci – beseda 

 Čistota půl zdraví – beseda se zdravotníkem 

 Z pohádky do pohádky II – soutěž 

 Turnaj ve vybíjené 

 Příroda uzdravuje – výroba sirupů 

 Výrobky z recyklovatelných materiálů 

 Beseda se zástupcem policie 

 Výstava kaktusů a sukulentů 

 Jarní slavnost – kulturní vystoupení 

 Letem světem – soutěžní ukončení projektu 
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Školská rada 

Školská rada se ve školním roce 2017/2018 sešla dvakrát. 

Na svém jednání schválila novelizovaný školní řád a výroční zprávu o činnosti školy v roce 

2017/2018. 

Ředitelka školy informovala členy školské rady o plánech rozvoje školy včetně plánovaných 

rekonstrukcí učeben a dveří v budově školy. 

Projednána byla např. organizace lyžařského výcvikového kurzu v příštím školním roce. Členové 

školské rady se shodli na potřebě renovace venkovní fasády školy a na vhodnosti půdní 

vestavby.  

 

Žákovský parlament 

Ve školním roce 2018/2019 pokračoval ve své činnosti žákovský parlament, který byl tvořen  26 

zástupci z 2. – 9. ročníku. Volby do žákovského parlamentu proběhly během měsíce září. 

Schůzky probíhaly 1x měsíčně podle domluvy v závislosti na pořádaných akcích.  

Schůzky: 9. 10., 6. 11., 4. 12., 15. 1., 5. 2., 26. 3., 9. 4., 10. 5., 12. 6. 

Zástupci ŽP se aktivně podíleli na propojení komunikace mezi jednotlivými třídami. Navrhovali 

a zapojili se do následujících akcí školy: Pyžamový den, Děti jako učitelé v době své školní 

docházky, Duhový týden.  

Činnost parlamentu byla mimo jiné zaměřena na rozvoj školního časopisu Jedenáctka. 

V příštím školním roce se zástupci ŽP chtějí zaměřit na oblast etikety a pravidel slušného 

chování.  

 

Spolupráce s rodiči 

Základní škola 

Při škole pracuje spolek, který od června 2018 nese název Spolek pro Rozvoj ZŠ Vašatova 1438, 

Kladno. Spravuje finanční prostředky přispěvatelů-rodičů a disponuje s nimi podle rozhodnutí 

zástupců jednotlivých tříd. Spolek přispěl částkou 6 000 Kč na ozvučení vánočního koncertu             

a pořízení videozáznamu z něho, na slavnostní večer pro žáky 9. ročníku (pronájem sálu v kině 

Sokol) částkou 4 800 Kč a každé ze 14 tříd poskytl příspěvek ve výši 2 500 Kč na školní výlet. 

K jeho aktivitám patří pravidelné příspěvky na hygienické potřeby pro žáky, letos ve výši 10 279 

Kč. Ve školním roce 2018/2019 celkově přispěl částkou 58 700 Kč. Členové spolku se v průběhu 

roku podíleli na organizaci akcí pro děti např. Vánočního jarmarku, zorganizovali poděkování 

pedagogům na Den učitelů a žáci od spolku obdrželi dárky u příležitosti Dne dětí. 
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Mateřská škola 

V mateřské škole dlouhodobě působí spolek s názvem Klub rodičů při Mateřské škole Plzeňská 

3129 Kladno, o.s. Spolek poskytuje příspěvky na kulturní aktivity, podporuje materiální vybavení 

školy a organizuje dobrovolnou výpomoc při údržbě školy a zahrady. Ekonomická  i další pomoc 

rodičů je pro práci MŠ významná. Rodiče se také velmi aktivně zapojují do sběru starého papíru. 

Ve školním roce 2018/2019 přispěl spolek částkou 25 660 Kč, jednalo se především o finanční 

zajištění akcí pro děti, odměny a dárky pro děti, o pomůcky a materiál pro výuku a knihy do 

školní knihovny 

 

12. Prevence sociálně patologický jevů 

Hlavní principy preventivního programu: 

 rozsáhlou nabídkou mimoškolních aktivit umožnit žákům smysluplné využití volného času a 

rozvíjení jejich zájmů, 

 vést žáky k odpovědnosti za vlastní zdraví, k dodržování bezpečnosti své i svého okolí, 

 zamezit rozvoji rizikového chování. 

Základními úkoly prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou: 

 zvyšování sociální kompetence, rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní 

orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za své chování a uvědomení si důsledků 

jednání, 

 posilování komunikačních dovedností, zvyšování schopnosti řešit problémy, adekvátní 

reakce na stres, kritiku, neúspěch, 

 vytváření pozitivního sociálního klimatu, pocitu důvěry bez nadměrného tlaku                       na 

výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry klidu, 

 formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám, pěstování právního vědomí, 

mravních a morálních hodnot, humanistických postojů. 

Akce uskutečněné v rámci prevence rizikového chování 

Pro 1. – 9. ročníky se v prvním týdnu v září 2018 konaly dva adaptační dny, které byly zaměřené 

na stmelení tříd i na spolupráci žáků různých ročníků, jeden den probíhaly aktivity venku, 

skupiny byly věkově smíšené, druhý den byly aktivity po třídách ve škole, byly zde začleněny 

především psychosociální hry na posílení vztahů ve třídě. 

„Dospívám aneb život plný změn“, „Na prahu mužnosti“ – zvlášť dívky a chlapci ze 6. ročníku, 

17. 10. 2018, realizátor Education Praha.. 

„Jsi online?“ – 7. ročníky, 17. 10. 2018. Realizátor Education Praha. 

„Kluci, holky, pozor na kyberprostor“ - 5. ročníky, 31. 10. 2018, realizátor VISK, středisko 

Rakovník – hodnocení: ne zcela srozumitelné. 

Preventivní program zaměřený především na závislostní chování, pro dívky z 8. ročníků                     

na téma sebepoškozování, pro chlapce z 8. ročníků na závislost na pornografii, 7. 11. 2018, 

realizátor ZSI Kladno. Hodnocení: program krátký, nestihly se všechny otázky a problémy. 
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„Učím se učit“ – 8. a 9. třída, 13. 11. 2018, realizátor Education Praha. 

„Jak se vidím v zrcadle?“ – poruchy příjmu potravy, 8. ročník, 21. 2. 2019. Realizátor Education 

Praha. 

„Já a moje JÁ II.“ – srdce versus rozum, žáci 9. ročníku, 21. 2. 2019, realizátor MP Education.  

Programy od Education Praha byly hodnoceny dětmi i vyučující velmi pozitivně, v jejich realizaci 

chceme pokračovat i v dalších letech. 

Všechna témata byla vždy dále zpracována ve vyučovacích hodinách vhodných předmětů. 

Ve školním vzdělávacím programu jsou zařazené vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“, „Člověk       

a společnost“ a „Člověk a svět práce“. Vzdělávací oblasti se týkají nejen zdravého životního 

stylu, výživy, hygieny, prevence úrazů a nemocí, sexuální výchovy, ale také se zabývají různými 

formami rizikového chování a jejich prevencí, vztahy mezi lidmi, podporují osobnostní a sociální 

rozvoj – to především v hodinách Výchovy k občanství, Praktických činností a Tělesné výchovy 

(8. a 9. ročník). Při realizaci tohoto vzdělávání jsme kladli důraz na praktické dovednosti a jejich 

aplikace v modelových situacích i běžném životě. 

Proběhlo několik projektových dnů, které rozvíjí spolupráci dětí, podporují zařazení dětí                      

do kolektivu, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti žáků. Ze stejného důvodu je do výuky 

často zařazována skupinová práce. 

Pravidelně – jednou za měsíc v určeném čase – zařazujeme pro 4. – 9. ročníky třídnické hodiny, 

řešíme nejen aktuální problémy ve třídách, ale snažíme se o cílené hry a aktivity vedoucí 

především ke stmelení třídy, k prevenci šikany a kyberšikany, k osobnostnímu rozvoji dětí, 

sebeuvědomění, sebereflexi. Zařazujeme aktivity v kruhu, ve skupinách. 

Některé třídnické hodiny, případně aktivity v rámci jiných předmětů, jsou realizovány                         

ve spolupráci se školním psychologem, případně školním metodikem prevence. Pravidelně 

konzultujeme situaci v jednotlivých třídách, spolupracujeme s třídními učiteli, výchovnou 

poradkyní, OSPODem, vedením školy. 

Rizikové chování žáků se ve školním roce 2018/2019 většinou týkalo agrese či počínající šikany, 

na jejíž prevenci se v preventivních programech i v hodinách škola zaměřuje. 

Další problémy se pak týkaly často skrytého, rodiči omlouvaného záškoláctví, velký počet 

zameškaných hodin způsobuje pak i nedostatečný prospěch. Často se rizikové chování vyskytuje 

u sociálně znevýhodněných dětí, o jejichž podporu se dlouhodobě snažíme, např. nabídkou 

mimoškolní činnosti, zařazením do kolektivu.  

V rámci činnosti školního poradenství proběhla jednání s rodiči žáků, u kterých se objevil 

problém, ať už se jednalo o náhlé zhoršení prospěchu či nevhodné chování. V těchto případech 

byla doporučena pomoc odborníků, předány kontakty, nabídnuta pomoc ze strany školy ve 

formě konzultací nebo realizace podpůrných programů.  
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13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole inspekční činnost provedená Českou školní 

inspekcí. 

14. Další činnost školy 

Škola v roce 2018/2019 vykonávala doplňkovou činnost navazující na hlavní účel příspěvkové 

organizace dle zřizovací listiny. 

Druhy doplňkové činnosti: 

 pronájmy tělocvičny, učeben a ostatních prostor 

 hostinská činnost (prodej snídaní a svačin žákům) 

 

15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

I. Základní údaje o hospodaření školy  

Základní údaje o hospodaření 

školy  

 

Za rok 2018 (k 31. 12.) 
Za 1. pol. roku 2019 (k 30. 

6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  26 631 017,44 365 614,00 13 600 509,43 180 351,00 

2. Výnosy celkem  26 736 281,38 477 323,00 13 794 346,65 236 440,00 

z 

toho 

příspěvky a dotace na 

provoz  
25 105 412,50 0,00 13 192 620,55 0,00 

ostatní výnosy  1 630 868,88 477 323,00 601 726,10 236 440,00 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
105 263,94 111 709,00 193 837,22 56 089,00 
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II. Přijaté příspěvky a dotace 

 Přijaté příspěvky a dotace 
Za rok 2018 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele  celkem (INV) 2 920 038,00 

2. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 

rozpočtu celkem (NIV)  

 

21 428 704,00 

z toho 

 

 

 

platy 15 445 306,00 

OON 81 740,00 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 5 246 083,00 

FKSP 315 812,00 

ONIV 339 763,00 

3. Čerpání rezervního fondu 583 729,61 

4. Dotace od Komisí Rady města Kladna 15 000,00 

5. Příspěvky a dary od Rady rodičů ( ZŠ )  a  Klubu rodičů ( MŠ ) 90 788,00 

6. Dotace EU – Projekt Šablony ÚZ 33063 741 670,50 

 

Komentář k ekonomické části:  

Hospodářský výsledek za rok 2018 činil  216 972,94 Kč. Tohoto zisku bylo dosaženo úsporou 

provozních nákladů, pronájmem tělocvičny a prodejem svačin a snídaní. 

Hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2019 je  249 926,22 Kč. 

 

16. Projekty  

Škola od 1. 8. 2017 realizovala projekt „Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj 

pedagogů a spolupráce s rodiči“, s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005522, který získal 

podporu v rámci Výzvy MŠMT ČR Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného z ESF a státního rozpočtu 

ČR. Projekt byl ukončen 31. 7. 2019. 

Projekt Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči 

Zkrácený název projektu: Učíme se společně 
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Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005522 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP 

Název prioritní osy: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu                                 

a sekundárnímu vzdělávání 

Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace 

Schválená finanční podpora: 1 229 891 Kč 

Časové rozpětí: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy                       

do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

Cíl projektu: 

Rozvoj v oblasti společného předškolního a základního vzdělávání, podpora profesního růstu 

pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyk                        

a inkluze, systematická spolupráce s rodiči.  

 

Popis a zdůvodnění vlivu projektu: 

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou 

společného vzdělávání dětí a žáků v prostředí českého školství a to prostřednictvím podpory 

pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na 

maximální úspěch pro každé dítě, žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. 

Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní 

efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí žáků a nediskriminovat je. Cílem projektu je 

zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků, současně snižování nerovností a 

podpora profesních společenství pedagogů. 

 

Škola od 1. 8. 2019 realizuje projekt „Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů 

a spolupráce s rodiči II“, s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013452, který získal podporu 

v rámci Výzvy MŠMT ČR Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony II 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaného z ESF a státního rozpočtu 

ČR.  

Projekt Společné vzdělávání dětí a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči II 

Zkrácený název projektu: Učíme se společně II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013452 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy: Výzva 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony II - mimo hlavní město Praha 

Název prioritní osy: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu                                 

a sekundárnímu vzdělávání 
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Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace 

Schválená finanční podpora: 1 944 646 Kč 

Časové rozpětí: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí, žáků, účastníků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce 

s rodiči dětí a žáků, spolupráce s veřejností. 

 

Cíl projektu: 

 Podpora společného vzdělávání  

o Personální podpora (školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog,) 

o Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze 

 Podpora nových metod ve výuce  

o Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

o Rozvoj dovedností v ICT 

 Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů  

 Spolupráce s rodiči a veřejností 

 Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky 

 

Mateřská škola je zapojena do projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání, jehož 

realizátorem je Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.  

Projekt je zaměřený na oblast individualizace předškolního vzdělávání.                                        

Společně s vybranými mateřskými školami vytvořila síť center kolegiální podpory v rámci 

projektu Předškolákovo individualizované vzdělání, reg. číslo MS20141: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562, Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol, 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Projekt tak řeší potřebu sdílení zkušeností a vzájemného učení pedagogů s cílem těžit                          

ze synergických efektů plynoucích z fungování této sítě, kterými bude zejména: posílení 

kompetencí pedagogů v oblastech vedoucích k/podporujících individualizaci vzdělávání dětí                 

v MŠ, vytvoření a ověření nástrojů navržených samotnou cílovou skupinou a s využitím 

moderních ICT technologií, které dále podpoří jak samotné nástroje a jejich používání, tak 

možnosti sdílení a dalšího šíření a fungování sítě i po ukončení aktivit projektu. 

Cíle projektu 

Hlavním cílem je vytvoření efektivní sítě kolegiální podpory s účastí MŠ jako klíčových center 

(CKP) přispívajících ke zdokonalování pedagogické profese v MŠ v oblasti individualizace 

vzdělávání v MŠ. 

Dílčími cíli jsou: 



34 
 

1) Ověření přínosů vytvořené sítě kolegiální podpory pro pedagogické pracovníky v rovině 

rozvoje odborných i osobnostních kompetencí s přímou vazbou na zvyšování individualizace 

vzdělávání a péče o předškolní děti. 

2) Motivace mateřských škol a pedagogů předškolního vzdělávání k aktivní účasti                                 

na zlepšování přístupů, vlastní informovanosti a vlastním profesním rozvoji. 

3) Zvyšování možností individuálního přístupu a rozvoje potenciálu dětí v souvislosti s využitím 

ICT nástrojů určených přímo pro MŠ pedagogy. 

4) Vytvoření podmínek pro další šíření a pokračování aktivit sítě a jednotlivých CKP                                

i po ukončení aktivit projektu. 

 

Realizace rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2018/2019 škola zažádala o finanční dotaci v rámci rozvojového programu 

MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa), č.j. MSMT-

13222/2019-1. Finanční prostředky budou využity dle účelu dotace k částečné úhradě nákladů 

na dopravu žáků. 

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a do projektu Mléko do škol. 

 

17. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 

Kurzy k doplnění základního vzdělání ani jiné činnosti v této oblasti škola ve sledovaném období 

neorganizovala. 

18. Spolupráce s odborovými organizacemi 

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

jsou uplatňovány vůči všem zaměstnancům. 

 

19. Závěr 
Jak je patrné z této výroční zprávy škola usiluje o zapojení do projektů, které tvoří 

nezanedbatelný přínos nejen po stránce finanční a materiální, ale i po stránce životních 

zkušeností, komunikačních a jazykových schopností jak žáků, tak pedagogů. 

K úkolům školního roku patřilo úspěšné ukončení projektu „Společné vzdělávání dětí a žáků, 

profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči“ a zahájení projektu „Společné vzdělávání dětí 

a žáků, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči II“. Zaměřujeme se na nové trendy ve 

výuce, jako jsou projektové dny, skupinové práce, zážitková pedagogika apod. Chceme nadále 

kvalitní prevencí předcházet společensky negativním jevům. Díky tomu, že zřizovatel přispívá 

na zájmové činnosti žáků, je možné nabídnout dostatek různých kroužků, což rovněž přispívá k 

aktivnímu trávení volného času dětí naší školy.  
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Prioritou školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání prostřednictvím efektivních vyučovacích 

metod a forem práce. Vzhledem k vysoké míře aprobovanosti pedagogických pracovníků, 

stabilnímu pedagogickému sboru i k dobrým materiálním podmínkám věříme, že se nám tato 

priorita školy daří plnit.  

 

Datum zpracování zprávy: 5. 9. 2019       

                                                                                                               Mgr. Blanka Vondrová 

                                                                                                               ředitelka školy 

 Schválení školskou radou dne: ……………………………….. 

 Za školskou radu: …………………………………………………….  
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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 - - -   

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 

Nepovinné předměty 
Anglická konverzace - - 1 1   

Dramatická výchova 1 1 1 1   
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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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