Základní škola Zvoleněves,
okres Kladno

Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2019/2020

Zřizovatel: Obec Zvoleněves
Ředitelka školy: Ing. Petra Folbrechtová

( VYHLÁŠKA 225 ze dne 10. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro
dálkový přístup, údaje o školské radě, b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku, c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné
školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a
absolutorií, f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, h)
údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí, j) základní údaje o hospodaření školy, k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, l)
údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, m) údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.)
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a) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy,
zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o
školské radě

Název:

Základní škola Zvoleněves, okres Kladno

Sídlo:

Zvoleněves, č.p. 120

Charakteristika školy:

Plně organizovaná škola s kapacitou 240 žáků, školní družina –
kapacita 50 žáků, školní jídelna – kapacita 180 žáků. Škola sídlí
v účelně zrekonstruované budově z konce 19. století na okraji
obce.

Zřizovatel:

Obec Zvoleněves

Vedení školy:

Ing. Petra Folbrechtová – ředitelka

Adresa pro dálkový přístup: zszvoleneves@seznam.cz , www.zszvoleneves.estranky.cz

Školská rada:

předsedkyně paní Miroslava Doleželová
za obec
paní Miroslava Doleželová
paní Kamila Čapková
za rodiče
paní Miloslava Cestrová
paní Monika Krumplová
za školu
paní Mgr. Pavla Kruntová
paní PhDr. Kateřina Nikolova

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
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Vzdělávací obor dle zápisu ve školském rejstříku
79 – 01 – C / 01
Studium denní

Základní škola
délka studia 9 roků

79 – 01 – B / 01
Studium denní

Základní škola speciální
délka studia 10 roků

Vzdělávací program
Škola realizuje výuku podle vzdělávacího programu ZŠ Zvoleněves ŠVP ZV 64/2016
vycházejícího z RVP ZV. Program není nijak specializovaný, je zaměřen na všeobecné
vzdělání.
Škola realizuje i výuku podle vzdělávacího programu ZŠ Zvoleněves ŠVP ZV
41/2013 – příloha pro žáky s LMP. Podle tohoto programu se vzdělává jedna žákyně na
druhém stupni.
Jeden žák na prvním stupni se vzdělává podle vzdělávacího programu ZŠ Zvoleněves
ŠVP ZŠS 68/2016.
Rozčlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých stupňů vzdělávání.
I. stupeň
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní výchova

II. stupeň
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Základy ruštiny
Matematika
Informatika
Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Pracovní výchova

4

Nabídka povinně volitelných předmětů
Od školního roku 2017/2018 jsme zrušili povinně volitelné předměty a hodinami, které se
tímto uvolnily, jsme navýšily hodinovou dotaci hlavních předmětů. V 7. ročníku byla posílena
výuka matematiky, v 8. ročníku českého jazyka a v 9. ročníku přírodopisu.
Kroužky
Kroužky ve škole vedou učitelé za úplatu. Bezplatně realizujeme pomoc některým
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nedosáhnou na podpůrná opatření. Jedná
se především o pomoc žákům v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice. Některé
doučování – Matematika 8. třída, Anglický jazyk 8. a 9. třída, Doučování 4. třída byl
financován v rámci projektu Šablony II.

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor tvoří:
učitelé prvního stupně
učitelé druhého stupně
ředitelka
zástupce ředitelky
výchovná poradkyně
vedoucí školní družiny
vychovatelka školní družiny
koordinátorka minimálního preventivního programu MPP
koordinátorka environmentální výchovy EVVO
koordinátorka informačních a komunikačních technologií ICT
pedagogové
č

zařazení

vzdělání

praxe

1

uč.1.st.

PF

10

2

uč.1.st.

FŽUK+ped

25

3

uč.1.st.

PF

32

4

uč.1.st.

PF

16

5

uč.1.st.

PF

37

6

uč.2.st.

ZČU FPE

2

7

uč.1.st

UJAK

29

8

uč.2.st.

VŠB+ ped

20

9

uč.2.st.

VŠCHT+ped

21

10

uč.2.st.

Studuje PF

27

11

uč.2.st.

KU učitelství

4

12

uč.2.st.

Studuje ped.

39

13

uč.2.st.

29

14

uč.2.st.

VOŠ ped
Jihočeská
Univerzita PF

3

5

15

uč. 1. st.

UJAK

2

správní zaměstnanci
zařazení

vzdělání

1

údržbář

SOU

2

školnice

SOU

3

uklízečka

SOU

4

účetní

SEŠ

školní družina
vzdělání

praxe

1

zařazení
vedoucí
vychovatelka

SŠPed

25

2

vychovatel

SŠPed

17

zařazení

vzdělání

praxe

1

kuchařka

SOU

25

2

vedoucí.š.j.

SOU

25

3

kuchařka

SEŠ

22

školní jídelna

pedagogická asistent/ka
zařazení

vzdělání

praxe

1

asistent ped.

SŠPed

15

2

asistent ped.

3

3

asistent ped.

SŠ ped
Jihočeská
Univerzita PF

4

asistent ped.

VOŠ

3

5

asistent ped.

VŠCHT

20

6

asistent ped.

VOŠ

1
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V letošním školním roce působilo ve škole 15 pedagogů. Z toho je jedna učitelka na
mateřské dovolené, druhá odešla na MD v průběhu školního roku. V každém pololetí vždy
dvě učitelky pracovaly na zkrácený pracovní úvazek.
O začátku školního roku 2019/2020 nastoupili další dva asistenti pedagoga. V jednom případě
došlo ke zvýšení kvalifikace studiem asistenta pedagoga, v druhém případě je vzdělání více,
než dostačující.
Učitelé si průběžně doplňují vzdělání. V jednom případě došlo k přerušení studia z rodinných
důvodů, další studuje, a jeden člen si podal v letošním školním roce přihlášku na VŠ, nicméně
v důsledku koronavirové situace nedošlo k otevření požadovaných (potřebných) oborů, proto
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je další studium odsunuto výhledově na další školní rok. O nutnosti dodělat si vzdělání byli
všichni pedagogové informováni.
Sehnat jakéhokoliv zaměstnance vzhledem k požadovanému vzdělání, nabídnutému
ohodnocení a částečnému úvazku ( v případě asistentů) a předpokládanému dojíždění na
pracoviště je velmi obtížné. V průběhu školního roku škola zveřejnila požadavek na úřadu
práce. Aprobované učitele se nedaří sehnat. Zvláště, když se nejedná o plný úvazek.

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy
Zápis žáků do prvního ročníku
Zápis žáků do prvního ročníku proběhl 2. 4. 2020. Zápis byl veden pouze distančně, bez
přítomnosti žáků z důvodu koronavirové pandemie a uzavření škol na základě nařízení vlády
prostřednictvím MZ od 11. 3. 2020. Naše škola byla vzhledem k právě probíhajícím jarním
prázdninám uzavřena od 16. 3. 2020
K zápisu se přihlásilo celkem 34 žáků, poprvé u zápisu bylo 27 žáků, po odkladu přišli 5
žáci, odklad dostali 4 žáci. Celkem je zapsaných 28 žáků.
Rodiče obdrželi veškeré informace elektronicky.
Zápis do školní družiny
Vzhledem ke kapacitě školní družiny, nelze vyhovět všem žádostem rodičů. Přednostně
jsou přijímáni žáci z nejnižších ročníků. Ve školním roce 2019/2020 bylo do školní družiny
zapsáno 50 žáků, čímž byla naplněna kapacita. Žáci jsou rozděleni do 2 oddělení po 25
žácích. V letošním školním roce nedošlo v jeho průběhu k uvolnění žádného místa.
Rozmístění vystupujících žáků
Ve školním roce 2019/2020 opouštělo naši školu celkem 23 žáků.
v 9. postupném ročníku

21 žáků

ukončení povinné školní docházky

v 7. postupném ročníku

1 žáci

ukončení povinné školní docházky

v 5. postupném ročníku

1 žák

přestup na víceleté gymnázium

Rozmístění žáků s ukončenou povinnou školní docházkou
Gymnázium

1 žák

OA

2 žáci

SOŠ

9 žáků

SOU

9 žáků

Bez umístění

1 žák
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně
výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
Způsob hodnocení žáků
Pravidla pro hodnocení jsou součástí školního řádu. Řád řeší jak hodnocení prospěchu,
tak hodnocení chování. Se školním řádem jsou učitelé i žáci každoročně seznamováni a řád je
umístěn na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole. Rodičům je
doporučeno se se školním řádem seznámit.
Hodnocení prospěchu i chování je na vysvědčení prováděno číselnou stupnicí. Škola
může na žádost rodičů hodnotit i slovně, případně kombinovaně. Ve školním roce 2019/2020
žádný z právních zástupců žáků o takové hodnocení nepožádal.
Toto se týká běžných podmínek a ve školním roce 2019/2020 tedy 1. pololetí.
V 2. pololetí školního roku 2019/20 došlo v naší škole od 16. 3. 2020 z důvodu koronavirové
pandemie k jejímu uzavření. Vzdělávání žáků probíhalo distanční formou. Na základě
vyhlášky 211/2020 Sb a k ní přiložené metodiky došlo ke klasifikaci žáků na základě známek,
které žáci získali do 6. 3. 2020, dále bylo přihlédnuto ke známkám, získaným distanční
výukou, přičemž váha těchto známek byla jednotně snížena na hodnotu 0,25. Posledním
pomocným vodítkem při klasifikaci pak byla známka, kterou žák získal na konci 1. pololetí.
Přehled počtu žáků a hodnocení chování a vzdělávání je v příloze č. 1.

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve škole je zpracován MPP (minimální preventivní program) s vypracovanou strategií
na omezení rizik školních úrazů a sociálně patologických jevů, zejména šikany a kyberšikany,
užívání návykových látek včetně nevhodných energetických nápojů, projevů rasizmu a
xenofobie a dalších společensky nepřijatelných způsobů chování a projevů. MPP se zabývá
Ing. Angela Křikavová. Součástí programu je i plán témat a akcí pro aktuální školní rok,
rozpracovaný pro jednotlivé třídy. Škola v rámci prevence spolupracuje s Policií ČR,
s Městskou policií v Kladně, se Střediskem výchovné péče a Dětským diagnostickým ústavem
ve Slaném, s Městským úřadem Slaný – OSPOD, s Městským úřadem Kralupy nad Vltavou –
OSPOD. Na chodbě školy je pro žáky k dispozici schránka důvěry. Všichni žáci byli
prokazatelně seznámeni se školním řádem, který je umístěn i na webových stránkách školy a
na přístupném místě ve škole. V tomto školním roce byli žáci a jejich zákonní zástupci
prokazatelně informováni o organizaci a průběhu školní docházky v 2. pololetí školního roku,
která začala pro IX. třídu 11. 5. 2020 a pro první stupeň pak 25. 5. 2020. Docházka byla
dobrovolná, v případě IX. třídy se týkala žáků, kteří absolvovali přijímací zkoušky.
Za normálních podmínek dobře funguje i informovanost a spolupráce mezi rodiči a učiteli.
Často je k tomuto využíván email školy zřízený jen pro komunikaci mezi učiteli a rodiči.
V době uzavření škol jsme žáky a rodiče informovali prostřednictvím emailů, elektronické
žákovské knížky i telefonicky.
Již třetím rokem jsme součástí systému „ Nenech to být“, který vznikl ve spolupráci s MŠMT
a Linkou bezpečí. Tento systém umožňuje žákům anonymně upozornit na šikanu.
Ve škole pracuje i výchovná komise, která řeší jednotlivá porušení školního řádu,
zabývá se chováním žáků a hlavně podezřením na záškoláctví.
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Ve škole pracuje i školní parlament. Žáci tak mají možnost podílet se na chodu školy.
Vedení školy i učitelé se podněty ze školního parlamentu zabývají. O schůzkách školního
parlamentu jsou vedeny zápisy.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
DVPP probíhá dle ročního plánu, který vychází z nabídek školicích středisek a z potřeb
školy.
Při plánování DVPP zohledňujeme následující aspekty:
jaká je finanční náročnost kurzů
jaké je téma školení
jaká je dostupnost místa, kde kurz probíhá (vzdálenost)
jak bude zabezpečena výuka za chybějícího pedagoga (pokud probíhá kurz v době
výuky v naší škole)
- Snažíme se využívat nabídek bezplatných kurzů.
Kurzy vybíráme dle nabídky různých vzdělávacích středisek
-

Ve školním roce 2019/2020 jsme se zapojili do projektu ze Šablon II., v rámci kterého celý
pedagogický sbor absolvoval školení zaměřená na ICT vzdělávání, čtenářskou gramotnost a
formativní hodnocení. Zároveň jsme se zapojili do projektu IKAP, garantovaného
Středočeským krajem, který byl taktéž zaměřen na čtenářskou gramotnost.
Přehled absolvovaných školení je přílohou č. 2.

h) Údaje o hlavních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Akce, které již mají svoji tradici a které škola pořádá každoročně
1) Tradičně pořádáme Mikulášskou diskotéku.
2) Žáci v rámci Dne učitelů vyučují místo pedagogů své spolužáky.
3) Pořádáme vánoční jarmark s prezentací výrobků žáků při pořádání adventního
odpoledne.
4) V červnu je uváděna školní akademie pro rodiče a spaní ve škole pro žáky I. stupně.
5) V období Vánoc pořádáme adventní večer pro rodiče a další veřejnost. Žáci zde
prezentují svoje výrobky a předvádějí různá vystoupení.
6) V tomto školním roce jsme zorganizovali Lyžařský kurz pro žáky II. stupně.
7) Žáci již řadu let soutěží v celoroční celoškolní soutěži družstev – „Soutěž barev“.
8) Průběžně sbíráme starý papír, železo, kaštany, elektrozařízení, baterie, třídíme
odpadky.
9) Běžně se zúčastňujeme sportovních aktivit pořádaných v rámci Slánské míle.
Některé aktivity jsme vzhledem k pandemii nemohli uskutečnit.

Další školní akce – viz příloha č. 3.
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Spolupráce s rodiči a s veřejností
Zkvalitňování spolupráce s veřejností vidíme hlavně v informovanosti rodičů o dění ve
škole a v prezentaci školy na veřejnosti.
Pro běžnou informovanost rodičů využíváme v tomto školním roce poprvé přílohu
k elektronické žákovské knížce. Na deskách ŽK je logo školy, které vytvořili žáci ve
spolupráci s paní učitelkou Mgr. Terezou Hrabánkovou a Bc. Radkou Kutinovou. V zadní
části této knížky je výňatek ze školního řádu. Ve školním roce 2019/2020 prvně využíváme
elektronickou žákovskou knížku v plné verzi. Žákům druhého stupně byly vytvořeny vlastní
účty. Žáci tak dostávali DÚ, výukový materiál a testy právě prostřednictvím elektronické
žákovské knížky. Dále pak letáčky, třídní schůzky, konzultační hodiny, e-mailovou poštu,
dopisy a pod.. V problémových situacích se nám však velmi osvědčují okamžitá řešení
telefonickým spojením s rodiči. S kontaktováním rodičů není problém. Většina nám svěřila
svá telefonní čísla i na mobilní telefony i svoje e-mailové adresy, mnoho rodičů také přiváží
děti do školy auty a není problém je kontaktovat osobně.
Tímto způsobem se nám daří minimalizovat záškoláctví – viz. počet neomluvených
hodin, šikanu, zlepšovat informovanost rodičů a blíže spolupracovat s rodinami žáků. V
některých případech spolupracujeme i s Policií ČR a Odborem sociálních věcí při MÚ Slaný
nebo Kladno.
Využíváme i konzultací s rodiči za přítomnosti žáků. Tento způsob spolupráce se nám
velmi osvědčil. Svědčí o tom jednak množství konzultací a dále i kladné hodnocení ze strany
rodičů.
Naším cílem je vytvořit ve škole bezpečné a příjemné prostředí. Máme snahu, aby se
každý žák na něco do školy těšil. Chceme, aby žáci pociťovali jistou sounáležitost se školou a
určitou míru odpovědnosti za dění v ní. Mnohé práce pro zkvalitnění prostředí se dělají po
konzultaci s dětmi a za jejich pomoci např. výzdoba školy, příprava školních akcí apod. Do
těchto akcí je také zapojen „Školní parlament“.
GDPR je zajištěno formou informovaných podpisů zákonných zástupců žáků školy.
Prezentace školy na veřejnosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

nástěnka v obci
webové stránky
jarmark – výstava prací žáků
adventní večer – vystoupení žáků
školní akademie – vzhledem ke vzniklé situaci letos nebyla
slavnost na závěr školního roku za přítomnosti starosty obce- neuskutečněno
účast v různých soutěžích (sportovních, recitačních, výtvarných, vědomostních apod.)
výstava školních prací

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2019 / 2020 došlo k monitorovanému rozhovoru s ČŠI - pandemie.

j) Základní údaje o hospodaření školy
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Výroční zpráva o hospodaření v roce 2019
Dotace z MŠMT
Platy
OPPP
Odvody
FKSP
ONIV
Celkem

příjem
výdej
zůstatek
10102224 10102224
0
0
0
0
3434756 3423214
11542
202045
202583
-538
222298
233302
-11004
13961323 13961323
0

Dotace od Obce Zvoleněves
Příjem
výdej
zůstatek
Dotace na rok od obce
1027715 1027472,23
242,77
Poplatky za školní družinu
100000
100000
0
Hospodářská činnost
152730 126363,68 26366,32
Celkem
1280445 1253835,91 26609,09
Přeplatek 26.609,09 Kč, se souhlasem obce, převeden do rezervního fondu školy.
Rezervní fond
Počáteční stav

Fond reprodukce majetku
Počáteční stav

FKSP
Počáteční stav

příjem
502854 385531

příjem
66818 19932

příjem
124193 202583

výdej
10984

zůstatek
877401

výdej
0

zůstatek
86750

výdej
153587

zůstatek
173189

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je zapojena do projektů:
„Ovoce do škol“
„Mléko do škol“
„Recyklohraní“
„Čtení pomáhá“
„ Veselé zoubky“
„ Plavání – VI. Etapa“- nedokončeno – pandemie
IKAP Středočeského kraje – čtenářská gramotnost
Šablony II. ZŠ Zvoleněves – od 1. 9. 2019
Obědy do škol

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
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Škola se v tomto školním roce zapojila do celoživotního vzdělávání. Jedna učitelka studuje na
vysoké škole obor pro získání kvalifikace, jedna přerušila a jedna si podala přihlášku..

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Program: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (VI. etapa).
Šablony II. ZŠ Zvoleněves
Obědy do škol

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola nespolupracuje s žádnou odborovou organizací, ani organizací zaměstnavatelů.
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:…10. 9. 2020… …………….
a následně předána k projednání Školské radě dne:………....11. 9. 2020…..……………
Podpisy :
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