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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha západ 

Adresa Kateřinská 43, 25218, Úhonice 

Jméno ředitele Mgr. Zuzana Najvárková 

Kontakty Tel./fax: 311 670 515 

  Mob. Tel.: 731581779 

  e-mail: zsuhonice@seznam.cz 

  www: zsuhonice.cz 

IČO:                                               70987254 

Identifikátor právnické osoby:          600 053 059 

Právní forma:                                   příspěvková organizace 

 
 

1.2 Zřizovatel 

 

Název zřizovatele Obec Úhonice 

Adresa zřizovatele Na Návsi 24, 252 18, Úhonice 

Kontakty tel./ fax: 311 670 520 

 
 

1.3 Součásti školy 

  

Základní škola    IZO 000 235 059 

Školní družina     IZO 113 900 261 

Školní jídelna       IZO 150 059 213 

Mateřská škola    IZO 150 059 205 

 
Datum posledního zařazení do sítě:    24.března 2006 

 
 

1.4 Školská rada 

Školská rada byla zřízena podle zákona č. 561/2004, § 167: 

Na začátku školního roku 2018 / 2019 se konaly volby do školské rady a novým předsedou se stal pan 

Tomáš Řehák. Ostatní členové do června 2019 zůstali bez změny.  
 

předseda Tomáš Řehák (zástupce rodičů) 

členové Vlasta Kotíková (zástupce obce) 

  Zdeňka Piknová, Mgr. (zástupce školy) 

 
Školská rada se scházela pravidelně, vždy před třídními schůzkami či informačními dny. Hlavními 

tématy byly dotazy a požadavky rodičů, problém kapacity školy – školská rada aktivně vyvolala jednání 

mailto:e-mail:%20zsuhonice@seznam.cz


na obecním úřadě Úhonice.  Školská rada se věnovala možnostem řešení nedostatečné kapacity ve 

výhledu dalšího školního roku a dále.  Rada ve spolupráci s ředitelkou školy schvalovala výroční 

zprávu, podávala podněty na opravu zábradlí před budovou školy. Posuzovala a schvalovala také 

přiznání příspěvku ze sociálního fondu – příspěvky byly určeny na stravování, plavání, školní pomůcky 

a školu v přírodě. Zápisy ze schůzí školské rady najdete na www.zsuhonice.cz. Dne 24.6.2019 byl 

usnesením zastupitelů obce Úhonice zvolen členem školské rady za paní Vlastu Kotíkovou nový člen 

pan Bc. Martin Knotek. 
 
 

1.5 Materiálně technické podmínky 

 
   V budově je umístěna základní škola a mateřská škola. Základní škola ve školním roce 2018/2019 

otevřela sedmou třídu, které vznikla z původního kabinetu a keramické dílny v podkroví školní budovy. 

Prostory byly vybouráním příčky spojeny do jednoho prostoru, kde byla vytvořena nová učebna. S touto 

rekonstrukcí z velké části vypomohli rodiče našich žáků. Jedna třída byla v dopoledních hodinách 

umístěna do prostor školní družiny. V současné bodě škola nedisponuje počítačovou učebnou. Některé 

počítače jsou umístěny ve třídách, kde mohou rychlejším žákům pomoci v dalším zlepšení. Výuka ICT 

probíhá na notebookcích. Prostor, kde původně fungoval počítačový koutek, byl upraven pro knihovnu a 

kabinet.  14 notebooků, které jsou primárně určeny pro výuku žáků 5.ročníku v předmětu ICT, jsou v 

ostatních hodinách k dispozici všem žákům a jsou také hodně využívány. 
 

 
                  

Foto: Notebooky v praxi 
 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo základní školu 132 žáků. Výuku zabezpečovalo 8 pedagogických 

pracovníků. V jedné první, obou druhých, ve třetí a ve čtvrté třídě pracovali asistenti pedagoga. 

   Školní družina měla tři oddělení. Školní družinu navštěvovalo 80 žáků, kde pracovali 2 vychovatelé na 

plný úvazek a vychovatelka na částečný úvazek. 

   

 V mateřské škole jsou dvě oddělení mateřské školy. Mateřskou školu ve školním roce 2018/2019 

navštěvovalo 37 dětí. Během roku jsme využívali možnosti přijímat děti na sdílená místa (v době, kdy byly 

některé děti dlouhodoběji ze zdravotních nebo rodinných důvodů nepřítomny). Výuku zabezpečovaly tři 

učitelky mateřské školy a asistentka pedagoga mateřské školy. Díky projektu Šablony I. pro MŠ a ZŠ, 

pracovala ve školce (v průběhu září 2018)  a školní družině (od září 2018 do března 2019) i školní asistentka 

na poloviční úvazek. 

Mateřská škola je umístěna v přízemí školní budovy, sestává se ze dvou učeben, jídelny, šatny a sociálního 

zařízení s umývárnou. Do umývárny byla pořízena nová skříňka na ukládání ručníků a dalších hygienických 

http://www.zsuhonice.cz/


potřeb tak, aby splňovala hygienické požadavky KHSSK. Do prostor herny, kde děti v odpočinkovém režimu 

spí, jsou instalovány zatemňující prvky a úložná vestavná skříň. Skříň je z čelní části určena pro lehátka, 

lůžkoviny a z boční části pro ukládání didaktických pomůcek. 

V herně „Berušek“ jsou nově instalovány skříně tak, aby se prostor učebny dal co nejlépe využít a děti měly 

snazší výběr aktivit. 

 

Součástí mateřské školy je dobře udržovaná zahrada s atraktivní herní sestavou pro děti, koutek „dinopark“, 

nová venkovní dílna pro malé kutily a zeleninová a květinová zahrádka. 

 

Ze záhonku jsme si společně odnesli naše pěstitelské úspěchy a spotřebovali při školkovém vaření. V 

kouzelném světě Dinosária děti tráví hodně času a rozvíjejí tak svou fantazii. Tabule využíváme jak pro 

zábavu, tak pro učení. A domeček okupují nejen holčičky, ale i kluci rádi vaří a provozují restauraci. Na 

zahradě se také rádi zdrží i rodiče, když děti vyzvedávají. Je vidět, že postupná proměna zahrady mateřské 

školy nese své ovoce a stala se příjemným místem, kde pobýt!  

 

 

   V přízemí budovy je umístěna školní kuchyně se školní jídelnou. Kapacita školní kuchyně je 150 

strávníků. Ve školním roce 2018/2019 byla tato kapacita využívána na 100 % žáky základní školy a 

zaměstnanci. Pro děti z mateřské školy paní kuchařky připravovaly dopolední i odpolední svačiny, obědy 

jsme pro ně dováželi ze školního stravovacího zařízeni INITA z Hostivic.  I při takovém vytížení se paní 

kuchařky podílely na vánočních a velikonočních dílničkách upečením vynikajících zákusků. 

  

  Školní zahrada je vybavena hřištěm s umělým povrchem, lanovou pyramidou, prolézačkou Šapitó a 

trojhrazdou. Na hřišti jsou od jara do podzimu umístěny mobilní basketbalové koše, které jsme získali jako 

odměnu v soutěži Sazka Olympijského víceboje. V prostoru zahrady je také umístěn betonový pingpongový 

stůl a pískové doskočiště, které jsme během prázdnin plně zrekonstruovali a prodloužili tak, aby žáci mohli 

plně prokázat svůj talent. 

 
   V přízemí školní budovy se též nachází sklady školní kuchyně a tělocvična. V prvním patře budovy jsou 

čtyři učebny, sociální zařízení a sborovna. Jedna z učeben je v odpoledních hodinách využívána také pro 

školní družinu.  V půdní vestavbě se nachází dvě kmenové třídy, jedna z nich je v odpoledních hodinách 

používaná také jako prostor školní družiny pro 2. oddělení.  Dále je v podkroví prostorná školní družina, 

sociální zařízení, knihovna, kabinet a ředitelna. 

 
   Celý rok jsme se snažili vylepšovat prostory školy dle potřeb a požadavků školy, žáků a rodičů. Během 

zimních, jarních a hlavních prázdnin byly provedeny drobné opravy (opravy nábytku, lavic, herních prvků, 

výměna sanitárního zařízení, svodů odpadních vod). Všechny sklady byly v letních měsících vymalovány a 

opraveny podlahové krytiny v podkroví a na schodišti.  

 
   Po proškolení na kurzu Proměny jsme se pustili do další etapy proměny naší zahrady. Zaměřili jsme se na 

zvětšení prostoru. Problematickým bodem byl živý plot oddělující školní a školkovou zahradu, který 

nesplňoval ani estetickou ani herní funkci. Tento plot jsme odstranili a nahradili „Domečkovým“ plotem, 

který dětem umožňuje hrát si „v soukromí“. Ještě chybí zastřešení a branka, ale to během podzimu doplníme. 

 

  



 

 
   V rámci provozu školy a školní družiny byly pravidelně zařazovány oddechové, relaxační a tělovýchovné 

činnosti. Během hlavní přestávky mohou žáci čtyři dny v týdnu za příznivého počasí trávit čas na školní 

zahradě. Pravidelnou náplní družiny jsou aktivity venku na školním hřišti či výlety do blízkého lesa. 

Školní družina je také zapojena do projektu „Sportuj ve škole“ Asociace školních sportovních klubů České 

republiky pod hlavičkou MŠMT. Projekt Sportuj ve škole přináší dětem radost z pohybu.  
   Škola je zapojena do projektu MŠMT „Ovoce do škol“, “Mléko do škol”.  

V průběhu školního roku 2018/2019 se všichni žáci účastnili projektu “Sazka Olympijského víceboje”, za 

který všichni žáci obdrželi diplom a škola jako celek „bronzovou medaili“. Také se všechny třídy účastnily 

projektu 72 hodin a někteří žáci se se svou třídou zapojili do projektu “Laskavec 2018” a „Ukliďme Česko 

2019“. 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání 

2.1 Vzdělávací program školy 

 

  Školní rok 2018/2019     

Vzdělávací program Č. j. MŠMT v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací 

program ZV 

ŠVP ZV 111/2007 1. - 5. 132 

 
 
Školní vzdělávací program má motivační název: „Škola na hranici velkoměsta a lesa“ 

Základní škola, kapacita  140 žáků 

Školní družina, kapacita  80 žáků 

Mateřská škola, kapacita                      37 žáků 

Školní jídelna, kapacita  150  žáků 

 
 

Součásti školy Počet tříd/oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu/ 

na oddělení 

Počet úvazků 

/ped./ 

Počet žáků na 

jeden úvazek 

1. stupeň 7 132 18,8 8,0 16,5 

ŠD 3 80 26,6 2,5 32 

MŠ 2 37 18,5 3 12,33 

ŠJ  150    

 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících 

 

Počet pracovníků celkem 24 

Počet učitelů ZŠ 8 

Počet učitelů MŠ 3 

Počet vychovatelů ŠD 3 (2 pracují také jako 

asistenti pedagoga) 

Počet asistentů pedagoga 6 

Počet správních zaměstnanců 6 



3.1.1 Pedagogičtí pracovníci 

 

  Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 17 15 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

Foto: pedagogický sbor ZŠ 2018/2019 

3.1.2 Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogický 

pracovník /pořadové 

číslo/ 

Pracovní 

zařazení 

/funkce/ 

Úvazek Kvalifikace, 

stupeň vzdělání, 

aprobace 

Roků 

ped. 

praxe 

1.NZ Ředitelka 1 VŠ – AJ-Pg 20 

2.PZ Učitelka 1 VŠ - 1.st. 39 

3.PJ učitelka MŠ 1 VŠ - MŠ 31 

4.ŠL Učitelka 1 VŠ -1.st. 24 

5.VJ učitelka MŠ 1 SŠ-SPgŠ (MŠ) 37 

6.VJ Učitelka 1 SŠ – stud. VŠ 

1.st 

7 

7.VT Učitelka 1 VŠ - 1.st 10 

8.KR učitelka MŠ 1 VOŠ – SpgŠ 

(MŠ) 

3 



9.BI Učitel 1 VŠ - 1.st 21 

10.NM Učitelka 1 VŠ – 1.st 8 

11.IK vychovatelka 1 SŠ-SPgŠ 

(vychovatelství) 

34 

12.VE vychovatelka 1 SŠ (kurz as.ped.) 1 

 asistent ped. 0,5 SŠ (kurz as.ped.) 1 

13.HM vychovatel 0,5 SŠ (kurz as.ped.) 2 

 asistent ped. 0,5 SŠ (kurz as.ped.) 2 

14.PM asistent ped. 0,75 VOŠ – ped. 3 

15.BM asistent ped 0,5 VŠ (kurz as.ped.) 4 

16.RJ asistent ped. 0,75 SŠ (kurz as.ped.) 2 

17.KZ asistent ped. 1,0 VŠ (kurz as.ped.) 2 

 

3.1.3 Nepedagogičtí pracovníci 

 
  Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 7 5,24 

Externí pracovníci 2  

 

3.1.4 Další údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Nepedagogický pracovník 

/pořadové číslo/ 

Pracovní zařazení 

/funkce/ 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1.ŠK školnice ZŠ 1 základní 

2.BE školnice MŠ 1 SŠ 

3.SK kuchařka 1 SOU - vyučena - 

kuchařka 

4.VV kuchařka 1 SOU - vyučena - 

cukrářka 

5.BI údržbář 0,25 VŠ 

6.KV hospodářka 0,375 SŠ 

7.UK pomocná síla v ŠJ 0,5 SOU – vyučena 

prodavačka 

 
 
 
 

Údaje o pracovnících školy: 

 
Pedagogičtí pracovníci celkem:  17 mužů: 2  žen: 15 

 
Nepedagogičtí pracovníci celkem: 7 mužů: 1      žen:  6 

 



Počet pedagogů bez příslušného vzdělání:    ZŠ 1 

                                                                         MŠ 0 

                                                                        ŠD 1 

 
Počet pedagogů doplňujících si vzdělání: ZŠ,MŠ, ŠD  1 

 
Fluktuace ped. pracovníků v průběhu roku 2018/2019 1 (nástup na mateřskou dovolenou) 

 
Fluktuace neped. pracovníků v průběhu roku 2018/2019 0 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2019/2020 

 

Zapsaní do 1. třídy 

2019/2020 

Z toho počet dětí s odkladem 

pro školní rok 2018/2019, 

které nastoupí v září 2019 

Počet odkladů pro 

školní rok 2019/2020 

Nastoupí do 1.třídy 

2019/2020 

26 6 3 23 

 
Zápis do první třídy školního roku 2019/2020 se konal dne 10.dubna 2019. K zápisu se dostavilo 33 dětí. 

Rodiče tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Dne 15.4.2019 bylo na obci předloženo 9 žádostí 

o přijetí k základnímu vzdělávání, jejichž žadatelé byli dle kritérií pro přijetí vydaných dne 21.1.2019 

hodnoceni dle bodu 5. (děti z nespádových oblastí do naplnění kapacity (při větším zájmu bude rozhodnuto 

losováním z jednoho osudí za přítomnosti ředitelky školy a zástupce zřizovatele) 

Pro školní rok 2019/2020 bylo přijato 23 dětí.  

 

Foto: Slavnostní pasování předškoláků, kteří nastupují do 1. třídy šk.roku 2019/2020 

 

 



 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků            

Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2018/2019 

 

Ročník 1.A 1.B 2.A 2.B 3. 4. 5. 

s vyznamenáním 17 15 19 16 22 19 15 

z toho samé jedničky 17 15 15 10 12 9 4 

prospěl 0 0 1 0 5 3 5 

z toho s trojkami 0 0 1 0 5 2 5 

z toho se čtyřkami 0 0 0 0 0 1 1 

slovně hodnocen 0 0 0 0 0 0 0 

neprospěl 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem žáků v 

ročníku 

17 15 19 16 26 19 20 

Žáků celkem      132      

 

Pochvaly a ocenění 

 
Recitační soutěž v Lidovém Domě v Nučicích 

Kategorie 0: Johana Polívková 

Kategorie 1: Karel Kučera, Jakub Šťovíček  

Kategorie 2: Matěj Polívka, Matěj Salava 

                                    

Vánoční turnaj  ve vybíjené – ZŠ Rudná - 5. místo ZŠ Úhonice 

Mc. Donald cup 2019, okrskové kolo  kategorie I. - 4.místo 

   kategorie II. – 5.místo 

Štafetový pohár 2019 – finále okresu Praha – západ – 5.místo ZŠ a MŠ Úhonice 

Helpík 2019 – účastníci Anežka Čermáková, Kristýna Stibůrková, Natálie Stibůrková, Diana Rusnaková, 

Tereza Sýkorová, Filip Kulhánek 

 

 

 
 



Pochvaly, napomenutí a důtky 

 
Pochvaly byly uděleny žákyni M.L. za 1.místo v matematické soutěži Klokánek Středočeského kraje. 

Žákyni M.L. za 1. místo v celostátním kole soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2019. 

Žákyni M.L. za 3. místo okresního kola Pythágoriády.  

Žákovi J.K. za velmi pěkné umístění v matematické soutěži Klokánek Středočeského kraje a v okresním kole 

Pythágoriády. 

Žákům M.L. a J.K. za účast v jazykové soutěži. 

 

 
 

 

Napomenutí třídního učitele 11x 

Důtka třídního učitele  4x    

Důtka ředitele školy  0x 

Napomenutí byla udělena za neplnění školních povinností, zapomínání, porušování třídních pravidel, za 

porušení školního řádu. 

Důtka ředitelky školy byla udělena za hrubé porušení školního řádu – porušení společenských pravidel 

chování, porušování školního řádu a velmi hrubé chování. 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 
Ve školním roce 2018/2019 nebyl udělen snížený stupeň z chování. 

 

Neomluvené hodiny 

Ve školním roce 2018/2019 měla jedna žákyně evidovaných 20 neomluvených hodin v 1. pololetí. Po 

konzultaci se zákonnými zástupci došlo k nápravě a tato situace se již v druhém pololetí neopakovala. 

 

Přehled o umístění žáků 

 
V tomto školním roce se na víceletá gymnázia hlásilo pět žáků a z nich dva žáci v příjímacím řízení uspěli.  

 

 



Počty žáků 

 

Školní rok počet žáků 

2011/2012 60 

2012/2013 64 

2013/2014 75 

2014/2015 81 

2015/2016 88 

2016/2017 92 

2017/2018 113 

2018/2019 132 

 

6. Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 

 

6.1 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu 

Rozvrh hodin odpovídal podmínkám plně organizované základní školy 1. stupně. 

 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ve školním roce 2018/2019 bylo v naší škole 16 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S nimi 

pracovalo 6 asistentů pedagoga.  

V mateřské škole pracovala školní asistentka (grant Šablony I.) s dětmi s odkladem školní docházky a 

dále pracovala s dětmi s odlišným mateřským jazykem (do konce září 2018). 

Dále v mateřské škole pracovala asistentka pedagoga s dítětem s poruchou autistického spektra - PAS.  

V 1.A třídě paní asistentka pracovala s 1 žákem s odlišným mateřským jazykem a s žákem s sy ADHD 

V 2.A třídě paní asistentka pracovala s 1 žákem (ADHD a vada řeči). 

V 2.B třídě paní asistentka/ pan asistent pracoval/a s 1 žákem (PAS). 

V 3. třídě paní asistentka pracovala se 2 žákyněmi (jedna dívka s achondroplasií a druhá po dětské 

obrně) a s 2 žáky (dyslexie, pomalejší psychomotorické tempo, zvýšená unavitelnost). 

V 4. třídě pokračovala spolupráce s žáky s ADHD a s poruchami chování s paní asistentkou. Další žáci, 

se kterými p. asistentka pracovala byli žáci s dysgrafií, dyslexií a matematickými obtížemi. 

Ve 4. třídě v průběhu roku byl přiznán další asistent pedagoga pro práci s žákem s SPCH. 

Asistenti pracovali v každé třídě dle potřeb integrovaných žáků. 

Žákům, kterým bylo doporučeno navštěvovat logopedickou ambulanci, se věnovala pedagožka v 

odpoledních hodinách. 

O průběhu jejich vzdělávání informovali asistenti pedagoga při pedagogických poradách. 
 

6.2 Průběh a výsledky vzdělávání 

V plánu práce přijatém pedagogickou radou dne 30. srpna 2018 byly v souladu s obecnými cíli a 

vzdělávacími zásadami MŠMT a Středočeského kraje vytyčeny základní cíle školy pro školní rok 

2018/2019. 
 
 
Podařilo se plnit tyto cíle: 

 

• zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, 

schopnost dialogu 



• vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně 

prověřovat 

• podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace 

• vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a 

maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy 

• individuální přístup k žákovi, především k žákům integrovaným, pro které je vytvořen 

individuální studijní plán 

• pedagogové systematicky připravují výuku, budují u žáků motivaci k učení a novým poznatkům, 

zaměřují vyučování na rozvoj tvořivého myšlení žáků a zájem o školní práci 

• žáci byli hodnoceni v prvním a třetím čtvrtletí slovně, na svém hodnocení také sami pracovali, 

slovní hodnocení bylo založeno především na pochvale 

• vytváření příjemného prostředí a rozvíjení pozitivních vztahů žák – učitel, učitel – rodič, 

výchova ke zdraví a sportovním aktivitám. 

 
 
Materiální podpora výuky 

 
Před začátkem školního roku jsme dokončili projekt DÁREK PRO ŠKOLU K JEJÍM 110 

NAROZENINÁM. Během prázdnin byly zrenovovány původní vstupní dveře. Proběhly opravy střechy 

a svodů, opravy podlahových krytin na schodišti a v podkroví.  

Během roku byly některé třídy vybaveny novými pomůckami (např. relaxační koberce, pomůcky na 

nácvik jemné motoriky, na soustředění, speciální židle pro žákyně s tělesným postižením apod.). 

V prosinci 2018 byly zakoupeny další 2 notebooky, do kterých byly instalovány výukové programy a 

jistě tak zpestří výuku ve všech třídách.  

Během prázdnin jsme vybudovali nový plot oddělující školní zahradu a zahradu MŠ, který svou 

funkčností může dobře sloužit i jako venkovní učebna pro práci ve skupinkách. 

Keramická dílna, v podkrovní části budovy, byla plně využívána v průběhu celého školního roku.  

Ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy jsme nakoupili množství nového atraktivního sportovního 

vybavení. Nakoupené pomůcky do hodin tělesné výchovy jsou uloženy v nové vestavné skříni pořízené 

z finančních darů od rodičů našich žáků. Do učeben byly v průběhu školního roku pořízeny nové 

výukové programy. 

 
 
Vyučovací formy a metody 

   

Ve vyučování se učitelé snaží koordinovat plány učiva s ohledem na uplatňování mezipředmětových 

vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka 

za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevenci rizikového chování. Učitelé sledují nové 

poznatky vyučovacích oborů a předmětů a zavádějí je do výuky. Podporují osobnostní a sociální rozvoj 

dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci. Dbají na zajištění optimálních 

zdravotních podmínek pro všechny děti.             

Do práce v hodině se učitelé snaží aktivně zapojit žáky dle jejich individuálních možností a schopností. 

Zaměřují se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Zajišťuje se důkladné procvičení a 

osvojení učiva. Rozšiřující učivo se zařazuje podle schopností žáků a tím se podporují nadané děti.   

 V hodinách používají učitelé interaktivní tabule, výpočetní techniku, audiovizuální techniku, 

interaktivní učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Při vyučování pedagogové využívají 

aktivní metody, práce s chybou, výuku vedou kombinací výuky frontální, práce ve dvojicích, ve 

skupinách, organizují projektové dny, které podněcují žáky v rozvoji klíčových kompetencí. Výuku 

vyučující vhodně doplňují tematicky zaměřenými exkurzemi, besedami a výlety.   Učivo mají učitelé 

rozvržené do tematických plánů na celý školní rok. Hospitační činností byl sledován stav výuky v 

průběhu celého roku. Především bylo sledováno řízení výuky a vnitřní členění hodin, plnění 

stanovených cílů výuky. Případné zjištěné nedostatky byly s pedagogy individuálně probrány.   

 Vzhledem k tomu, že naše kolegyně je vyškolenou lektorkou pro používání interaktivních tabulí, 

učitelé prošli školením na používání výukových materiálů v elektronické podobě (v průběhu školního 



roku probíhají individuální i hromadná školení našich kolegů). Stále více je do výuky zařazována práce 

na počítači, notebooky a práce s interaktivními tabulemi. Interaktivní tabule jsou již v pěti třídách, 

pedagogové se domlouvají na výměnách učeben tak, aby toto vybavení mohly využívat všechny třídy. 

Pro zlepšení a zjednodušení práce na těchto tabulích jsme pořídili další, již hotové výukové programy.  

V rámci oslav 100 let České republiky žáci navštívili Pražský hrad – výstavu Doteky státnosti, Kancelář 

prezidenta republiky a prostory bývalého reprezentačního bytu T.G.Masaryka a další zajímavá a běžně 

nepřístupná místa Pražského hradu. 

   Uskutečnily se tradiční školní projekty: sportovní den, nejlepší foto z prázdnin, školní kinokavárna, 

vánoční dílničky, tříkrálové hry, divadelní představení, velikonoční dílny, děti učí děti, Den Země, 

Úhonická rychlonožka, Úhonická cyklonožka, zahradní slavnost. 

  Ve školním roce 2018/2019 jsme s žáky pracovali v rámci projektových dní s průřezovým tématem 

environmetální výchova. Hlavní myšlenkou bylo seznámit žáky se závažnými ekologickými problémy 

nejbližšího okolí i světa. Pro většinu dětí bylo téma velmi aktuální a sami žáci se rozhodli zapojit do 

„boje“ s ekologickými problémy. V úvodu zahradní slavnosti žáci vystoupili s motivační řečí, která 

vzešla z poznatků a uvědomění si faktů: 
Žijeme v neuvěřitelně krásném světě. 

Během tohoto školního roku jsme měli projektové dny na téma ochrany životního prostředí. 

A zjistili jsme, že naše planeta je ve vážném nebezpečí. 

Potřebuje pomoc od nás všech. 

Dokonce i já můžu pomoci. 

Dozvěděli jsme se, jak cenná je voda. 

Vím, že nemám plýtvat jídlem. Když nesním třeba jen obyčejnou housku, neplýtvám jenom to jídlo, ale taky i 

tu spoustu energie a vody, která je k výrobě housky potřeba. 

Také vím, jak moc a zbytečně vytváříme odpady a tím naší přírodu ničíme. 

Víc než 80% odpadů se dá recyklovat, ale my recyklujeme jen 20%. 

Naše planeta, od doby, kdy vy rodiče jste byli malí, přišla o 30% rostlin a živočichů. 

Až budu dospělá – uvidím na louce ještě motýly? 

Podaří se nám zastavit světelné znečištění, abych se mohla v noci podívat na hvězdy? 

Už víme, co musíme udělat. 

Tahle planeta je nejlepší místo pro život. 

My všichni chceme pomoci zemi! 

Pojďte do toho s námi. 

 

 

Foto: Projektové dny Ekologie 
 

V rámci projektových dní, při kterých jsou žáci rozděleni do heterogenních skupin napříč ročníky, 

pracujeme na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a řešení problémů.  Rozvíjíme u žáků schopnost komunikace, spolupráce a 

respektovat práci vlastní i druhých. 
 
  
  



  
  
  

Foto: Kurz – MLADÝ ZÁCHRANÁŘ                                    Foto: Plavání – Medúza Kladno 

 
 V rámci výuky TV se v měsících listopad - duben pro ZŠ a únor - duben pro MŠ uskutečnil kurz 

plavání.  

Během celého roku byli všichni žáci zapojeni do projektu Sazka Olympijský víceboj, Recyklohraní, 

Kapku šetřím. 

V dubnu, květnu a červnu jsme s žáky vyjeli na školy v přírodě. V letošním roce se konaly 4 školy v 

přírodě. Obě první třídy vyjely společně začátkem dubna do Skryjí s tématem “Z pohádky do pohádky“. 

Program byl sestaven s ohledem na věk, fyzické a psychické rozpoložení dětí. Nabádal děti 

k navazování společenských kontaktů a vytvoření pozitivního klimatu ve třídě. Tomu byly uzpůsobeny i 

společenské hry a krátké aktivity. Procvičovaly fyzickou zdatnost a týmového ducha, byly vedeny ke 

kreativnímu myšlení. Děti navštívily Skryjská jezírka, muzeum a stezku Joachima Barranda a hrad 

Točník. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Foto: Škola v přírodě 1.A a 1.B 

 



Druhé třídy v rámci celoroční hry „Záchrana stáda zeber v Africe“ strávily krásných pět dní 

v Jindřichově.  Během týdne se děti učily spolupráci, kreativnímu myšlení, kooperaci, byly vedeny 

k využití poznatků ze školního vyučování a sbírání nových dovedností a zkušeností v řešení problémů, 

které mohou využít i v běžném životě. Navštívily Huskies, ZOO Liberec a IQ landii v Liberci.  
  

 
 

Foto: Škola v přírodě 2.tř.  

 
 
V krásné přírodě Krušných hor strávili žáci 4. třídy svou školu v přírodě. Všechny děti se zapojily do 

„Pohádek a filmů pro děti“. Děti hrály společenské hry, kvízy a připravovaly divadelní sketche včetně 

přípravy kostýmů a kulis. V průběhu pobytu při celodenním výletě navštívily německé městečko 

Klingenthale s místní zoologickou zahradu a obří skokanský můstek. Děti v cizojazyčné zemi 

vyzkoušely komunikaci v anglickém jazyce při nakupování suvenýrů. Fyzickou zdatnost prověřily při 

výletech po okolních horách. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Škola v přírodě 4. tř 

 
Žáci 3. a 5.třídy v Jindřichově v Jizerských horách prožili týden na „Cestě kolem světa“. Během týdne 



se děti učily spolupráci, kreativnímu myšlení, kooperaci, byly vedeny k využití poznatků ze školního 

vyučování a sbírání nových dovedností a zkušeností v řešení problémů. V průběhu pobytu děti 

navštívily ZOO Liberec. 
 

 
 

Foto: Škola v přírodě 3.-5. tř 
 

Prioritou je i nadále podporování sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování, zvyšování tolerance 

mezi žáky. Mezi preferované metody práce patří formy skupinové práce, třídění, vyhodnocování a 

prezentování informací. 

 
Interakce a komunikace 

   Celý pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci usilovně pracují na tom, aby ve třídách panovala 

přátelská atmosféra, je rozvíjena komunikativní dovednost žáků. Vzhledem k nárůstu počtu žáků s 

poruchami chování v naší škole, asistenti pedagoga intenzivně působí na problematické žáky i celé 

kolektivy, aby došlo k pochopení jednotlivých problémů. Pedagogové se snaží o vytvoření prostoru pro 

vyjadřování vlastního názoru, výchově k toleranci a vzájemnému respektování, snaží se být dětem 

partnery pro jednání i vyjadřování názorů a pocitů. 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

7.1 Výchovné poradenství 

   Škola má vytvořený Minimální preventivní program. Vzhledem k tomu, že jsme plně organizovaná škola, 

ale pouze s prvním stupněm, funkce výchovného poradce není zavedena. Funkcí protidrogového 

koordinátora je pověřena p. uč. Lenka Šťovíčková, která vypracovala na začátku roku „Minimální 

preventivní program“ pro školní rok 2018/2019 a do konce září 2019 provede jeho zhodnocení. Sestavený 

preventivní plán byl plněn v průběhu celého školního roku. Paní učitelka Šťovíčková jako preventista 

sociálně-patologických jevů se účastnila setkání metodiků prevence pořádaných PPP. S poznatky z těchto 

akcí seznamovala ostatní pedagogy. Pedagogové v případě potřeby připravovali třídnické hodiny (minimálně 

1x za 2 měsíce, v případě problémových situací častěji i za přítomnosti p.uč. Šťovíčkové a p.řed. 

Najvárkové). Pedagogové sledovali odborný tisk, odborné publikace dostupné ve škole. Ve svých 

předmětech zařazovali do výuky poznatky a využívali nové metodické postupy. K dispozici byly učební 

texty Práva dětí a pedagogové sami vyhledávali videa s odpovídající tématikou. 

 
   Protidrogová prevence se prolínala do všech předmětů, zejména při tělesné výchově, prvouce a 

přírodovědě. Vyučující zejména zdůrazňovali nebezpečí kouření, požívání alkoholických nápojů a 

zneužívání léků. Snažili jsme se vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, k poznání sebe sama, 

k dovednostem řešit své problémy. Cílem bylo rozvíjet u žáků schopnost komunikace, samostatného 

rozhodování při řešení problémů, posilování zdravého sebevědomí a rozvoj zdravého životního stylu.  



 
   Jedním z projektů na posílení vzájemných vztahů a příkladného mezilidského chování, se žáci v říjnu 

zúčastnili akce „72 HODIN - Pomáhám, protože chci“ 

 

 
 

V listopadu se zúčastnili projektu Laskavec 2018. Žáci jeli do psího útulku na Svárově, kam pejskům 

přivezli krmivo. Členové školního parlamentu přišli s návrhem v předvánočním čase uspořádat den dobrých 

skutků. Žáci 5. ročníku vyjeli do domova důchodců v Rudné, kde strávili dopoledne se seniory. Před cestou 

pro ně vyrobili ozdobné perníčky a nacvičili hudební představení.  

 
 V předvánoční době se již potřetí uskutečnila sbírka domácích a školních potřeb, hraček a materiálu pro děti 

z dětského domova v Unhošti, kterým pak obrovské množství dárků zástupci z jednotlivých tříd jeli do 

Unhoště předat. 

 

 
 

   V mimoškolní době probíhala řada soutěží, besed, školních dílen. Během roku jsme opět pro žáky 



připravili interaktivní program dopravní výchovy, kde si žáci zažili běžné dopravní situace v pozici řidičů, 

chodců, cyklistů i policistů. Děti jezdí na elektrických autíčkách a čtyřkolkách. Další děti jsou policisté a 

řidičům za nesprávné chování na hřišti udělují pokuty. Ostatní žáci jsou chodci, učí se správně přecházet přes 

silnici, důležitá telefonní čísla, dopravní značky a připravují se na střídání. Dbáme na to, aby se každé dítě 

projelo na elektrickém autíčku nebo čtyřkolce.  

 

 

 

Projekt “DOBRÝCH SKUTKŮ” v jarním období je také již tradičním. Každá třída se pustila do zkrášlování 

našeho okolí. Některé třídy vylepšily a uklidily školní zahradu a předzahrádku, jiné uklidily parky a hřiště 

v obci. 

Dále jsme se s dětmi ze školy i z mateřské školy zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko 2019“. 

V průběhu roku jsme vyhlásili několikrát soutěž o nejlépe uklizenou třídu. 

Cílem těchto projektů je činit nejen dobré skutky, ale také si všímat spolužáků, kteří udělali něco pěkného, 

ocenit jejich snahu a vážit si práce jiných. 

 

Během roku měli žáci možnost navštěvovat ve škole kroužky zaměřené sportovně, jazykově, vědecky i 

umělecky. 

 
Schránka důvěry tento rok nezaznamenala vážnější problém a tak jsme ji využili jako prostředníka pro 

vkládání odpovědí na týdenní hlavolamy - chceme u dětí probouzet zájem o logické hry a rozšiřující 

vědomosti. 

 

7.2 Aktivita vycházející od žáků 

Žáci pod vedením svých vyučujících se účastnili různých soutěží. Větších úspěchů žáci dosáhli v oblasti 

matematických soutěží, ve sportu, výtvarných soutěžích.  

Ve škole funguje školní parlament. Na začátku roku si žáci zvolí za každou třídu své dva zástupce, kteří pak 

při schůzkách s ředitelkou školy tlumočí návrhy a požadavky žáků – co a jak by rádi ve škole prováděli a 

měnili. 

 
Samotná aktivita vycházející od žáků se v letošním školním roce pozitivně zvýšila. Žáci sami přicházeli s 

nápady, jak aktivovat spolužáky k hezkému chování, podpoře některých projektů – dárky pro dětský domov, 

příprava a distribuce školního časopisu SOVIČKA, vánoční přání pro seniory, sponzorování ZOO, 

ekologická likvidace starých mobilních telefonů – „Věnuj mobil a pojeď do ZOO“.  

V souvislosti s blížícím se výročím 110 let naší školní budovy, žáci iniciovali projekt “dárek pro školu”. Ve 

spolupráci se školskou radou byla vyhlášena sbírka na renovaci školních dveří, jejíž výsledek je radostí pro 

všechny žáky, ale také občany naší vesnice, protože takovým „dárkem“ zkrásněla náves. V příštím roce se 

budeme snažit žáky v těchto samostatných aktivitách ještě více podporovat. 

 



Školní kroužky 

Nabídka volnočasových aktivit byla velmi pestrá. 

Zájmové kroužky při škole: 

 

• Čtenářský klub 

• Keramika 

• Tancování 

• Debrujáři – pokusy pro děti 

• Tělovýchovný 

• Sportovní hry 

• Šachy 

• Karate  

• Judo 

• Parkour 

• Klavír 

• Logopedický 

• Hravé kreslení – MŠ/ZŠ 

• Artík 

• nabídka školní knihovny 

 
Ve škole měli žáci možnost účastnit se hodiny náboženství pod vedením p. Daniela Janáčka O.Praem. – pro 

malý zájem nebyl kroužek otevřen. 

Ve šk.roce 2018/2019 byl o všechny kroužky velký zájem. 

Během roku se dvakrát uskutečnil klavírní koncert žáků, kteří se účastní hodin klavíru pod vedením 

MgA.Veroniky Kohoutové. 

 

Celoroční činnost v rámci prevence 

 

• během roku třídní učitelé ve svých třídách průběžně řešili situace rizikového chování. K těmto 

diskusím byla přizvána buď p.uč. Šťovíčková nebo p.ř. Najvárková 

• mimořádná setkání třídních učitelů spolu s asistenty a  s vedením školy při jednání s rodiči žáků, 

kteří byli aktéři problematických situací. 

• účast metodika prevence na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání 

• pravidelná setkání v PPP Králův Dvůr pro metodika prevence v průběhu celého roku 

• intenzivní metodická setkávání v PPP Kladno – zaměřené na problematiku mateřské školy 

• poskytování informací učitelům a osvětová činnost zaměřená na žáky 

• široká nabídka mimoškolních aktivit – kroužky (výtvarné, jazykové, vědomostní, sportovní) 

• věnování zvýšené pozornosti žákům s problémovým chováním 

• podporování projektů, které motivují žáky ke vhodnému využívání volného času (např.     

• “úklidové”projekty, sběr papíru, sportovní vyžití – Rychlonožka, Cyklonožka, školní kinokavárna, 

apod,) 

• návštěvy divadelních představení a besed 

• interaktivní program “ZDRAVOTNÍCI – MLADÝ ZÁCHRANÁŘ” - “I dětské ruce mohou 

zachránit život!” - žáci byli vedeni k týmové spolupráci a motivováni k poskytnutí první pomoci. 

Měli k dispozici plně vybavený vůz záchranné služby 

• účast na osvětových akcích – např. ROZSVIŤME ČESKOU REPUBLIKU – podpora nemocných 

roztroušenou sklerózou, PONOŽKOVÝ DEN – mezinárodní den Downova syndromu “Na každou 

nožku, jinou ponožku” 

• školu navštívila skupina paleontologů s interaktivním programem Trilopark. Program byl velmi 

zábavný a dynamický, podložený odborností a žáci měli možnost si sáhnout na skutečné dinosauří 

fosílie, vytvořit si repliku vyhynulých organismů a odkrýt třímetrovou dinosauří kostru z písku. 

• během prázdnin 2019 jsme nabídli 3 příměstské tábory – malířský, sportovní „Hurá do džungle“ a 

tvořivý příměstský tábor. 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Učitelé se ve školním roce 2018/2019 soustředili především na vzdělávání v rámci prevence a motivace 

žáků ke vzdělávání a na vzdělávání v oblasti interaktivních technologií a zdravý životní styl. 

Navštěvovali také bezplatné semináře v rámci jiných projektů. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti 

v případě zastupování byly vybírány semináře v odpoledních hodinách či v době konání plaveckého 

kurzu. 
 
Jméno Název semináře Datum 

Šťovíčková Jak nezamrznout u tabule 27.9.2018 

Vítková Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli? 11.10.2018 

Kováčová Studium pro asistenty pedagoga Září – říjen 2018 

Vlčková Jak hodnotit a klasifikovat žáky - cizince 19.11.2018 

Najvárková Efektivní hospitace 20.11.2018 

Radotínská První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně 1.11.2018-

24.1.2019 

Vítková Estetická výchova ve výuce ČJL 5.12.2018 

Bartoš Zásady bezpečnosti práce učitele TV 10.12.2018 

Najvárková Školství – vybrané aktuální otázky 13.-14.12.2018 

Kováčová Asistent pedagoga 7.1.2019 

Najvárková Zábavné pokusy IV. 8.2.2019 

Radotínská Výchovné působení (SPCH) 15.2.2019 

Poslušná Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte 

předškolního věku 

20.2., 

26.3.,27.3.2019 

Najvárková Mentoring pro vedoucí pedagogické pracovníky škol 18.3.-26.3.2019 

Najvárková 

Kročáková 

Den ve třídě Začít spolu v ZŠ 29.3.2019 

Voráčková Studium pro asistenty pedagoga Leden – červen 

2019 

Petránková Ochrana osobních údajů 25.4.2019 

Poslušná Infekční a parazitární onemocnění u dětí 9.5.2019 

Broučková Pohybové a zájmové aktivity pro děti SPU, ADHD 15.5.2019 

Najvárková 

Kročáková 

Zahrada hrou 2019 16.5.2019 

Vítková Asertivní komunikační techniky pro pedagogy 21.5.2019 

Vítková Vedení hodnotících a motivačních rozhovorů 22.5.2019 

Petránková Základy Hejného metody v předmatematické výchově 19.8.2019 

Havlíček Vzdělávací program Začít spolu – základní kurz pro učitele 

ZŠ 

19.-23.8.2019 

 

9. Školní družina 

 
   Ve školním roce 2018/2019 bylo přihlášeno k pravidelné docházce 80 dětí. Kapacitu ŠD zaplnily děti 

z první, druhé, třetí až páté třídy. 

   Školní družina plní každoročně plán sportovních, výtvarných, kulturních a společenských činností. 

V tomto školním roce jsme pořádali „Rozloučení s létem“ a oblíbenou Drakiádu. Na podzim jsme vyjeli 

na exkurzi do Šestajovic do svíčkárny a na jaře jsme akci zopakovali tentokrát do čokoládovny. Mezi 

další oblíbené akce dětí patřil maškarní rej a kuličkový král. Děti vytvářely výrobky pro Vánoční a 

Velikonoční dílničky (výtvarné dílny pro společný prožitek dětí s rodiči). Během roku se děti seznamují 

s novými technikami při výtvarných a pracovních činnostech a osvojují si sportovní dovednosti při 



poznávání pravidel vybíjené, basketballu, florbalu a jiných. V letošním roce se již podruhé uskutečnila 

akce “ČTENÍ ZA SOUMRAKU”, které se zúčastnilo i množství ne družinových dětí. Program byl 

připraven pro všechny věkové kategorie. 

 

 

  Klademe důraz na zvyšování všestranné sportovní zdatnosti dětí. Vedeme je ke spolupráci a 

kamarádství. Děti sportují denně v různých disciplínách v družstvech i jednotlivě.   

Všechny činnosti byly směřovány tak, aby se maximálně dalo využít pobytu na školním hřišti či 

v nedalekém lese. Během odpoledního programu školní družiny se všichni žáci účastní minimálně jedné 

hodiny pohybových aktivit. 
 

10. Mateřská škola 

 

  MŠ byla provozována jako dvoutřídní, kapacita byla naplněna na 37 dětí. Do třídy mladších (Berušky) 

docházelo 13 dětí, navíc byl letos integrován chlapeček s poruchou autistického spektra. Třídu starších dětí 

(Ježečkové) navštěvovalo 24 dětí. 

Na výchovně-vzdělávací činnosti se podílely tři učitelky a jedna asistentka. 

Na konci školního roku odešlo 15 dětí do ZŠ, odklad byl dán 2 dětem.  

 

Výchovně vzdělávací činnost proběhla nadále podle ŠVP „Jsme součástí přírody“. 

 

Podzim byl ve znamení oslav výročí 100 let od vzniku republiky a výročí naší školy 110 let od založení. 

Mateřská škola se zapojila krásným výtvarným projektem a vyzdobila tělocvičnu papírovými domky, 

kostelem, budovou školy a Karlovým mostem. 

 

  Od začátku školního roku jsme se zapojili do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, 

cvičíme se zvířátky“. Po celý školní rok tak děti zdokonalovaly své pohybové schopnosti, učily se týmové 

spolupráci, vyzkoušely si i nové sportovní pomůcky. Ze všech úkolů, individuálních i skupinových měly děti 

radost a pro paní učitelky to bylo jen potvrzením toho, že pohyb je každodenní potřeba dětí a zároveň zdravá 

volnočasová aktivita. Proto se rozhodly pro další rok, co nejvíce trávit čas na zahradě, s ohledem na počasí.  

Na školní zahradě tak o prázdninách proběhly stavební úpravy, kdy byl odstraněn živý plot z napadených 

jehličnanů a nahrazen byl dřevěným plotem s kójemi, kde děti najdou zázemí pro hry i odpočinek.  

 

  Do celého školního roku jsme také prolnuli projekt s opičkou Haničkou, což byla jedna z hlavních postav 

z projektu Sokola. Měli jsme plyšového maskota, který mezi dětmi putoval v týdenních intervalech, a tak si 

každý vyzkoušel, co je to mít za někoho/za něco odpovědnost a také nám všem ostatním odprezentovat, co 

s opičkou zažil. Ohlasy od rodičů byly skvělé, což bylo vidět i na fotkách, které nám děti vždy přinášely a 

byly k vidění i v šatně.  

 



  Opička Hanička nám vždy v úterý také zadávala 

úkoly, kterými jsme procvičovali kolektivní práci, 

matematické představy, barvy, základy psaní, 

jemnou motoriku nebo nějaký tělovýchovný úkol. 

Své úspěchy si děti poznamenávaly do deníku a 

také vyznačovaly nálepkou na mapu světa. 

 

 

Na jaře jsme opět zahájili výsadbu na školním záhonku, děti se rády postaraly o údržbu, zalévaní i sklizeň.  

 

 
 



Také jsme často pekli a připravovali občerstvení např. pro maminky na Den matek nebo na Loučení se 

školáky. Děti si vyzkoušely, jak se pečou posvícenské koláče, z čeho je pomazánka, jak navlékat ovocný špíz 

i jak umotat vánočku. 

 

Jako vánoční dárek jsme letos rodičům připravili domácí sušené křížaly a samozřejmě cukroví. Také si děti 

samy nachystaly druhou večeři (pizzu) na akci Přespávání ve školce. Letos se zúčastnily i někteří nejmenší a 

zvládly i noční bojovku.  

Přidali jsme se i k akcím pořádaných základní školou jako již tradičně:  vypouštění lampiónů s přáním 

Ježíškovi, Cyklonožka, Rychlonožka, barevný týden apod. Z nových nás zaujal zejména Ponožkový den a 

Den extravagance si užily i paní učitelky. 

 

Díky projektu MAS Jihozápad od října probíhala ve školce logopedická depistáž. Pravidelně k nám 

docházela paní Mgr. Kateřina Bláhová, která s dětmi pracovala v rámci programu i individuálně a radila paní 

učitelkám, jak procvičovat problematické oblasti. Celoročně tak probíhala logopedická činnost, která měla 

zejména preventivní a „procvičující“ charakter. 

 

Rodiče mohli také vybírat ze školních aktivit v odpoledním čase, jako byl Tělovýchovný kroužek, Kroužek 

hravého tvoření nebo Judo a Parkour. Některé děti absolvovaly velice úspěšně kurz plavání. Oblíbený je i 

program Školička na nečisto, kde se předškoláci seznamují s prostředím základní školy a připravují se na 

vstup do první třídy. Toho se účastnili všichni předškoláci. 

 

Akcí pro děti i pro rodiče bylo tento rok opravdu dost. 

 

PODZIM 

9.9.   Drakiáda s pečením buřtů 

19.9. Výstava v tělocvičně – výročí vzniku 

Československa, výročí založení   

          Školy 

 

17.10. Dopravní hřiště 

18.10. Brigáda s rodiči na zahradě MŠ 

31.10. Haloween ve školce 

14.11. Přednáška o dentální hygieně  

 

ZIMA 

5.12.   Mikulášská besídka 

6.12.   Čertovská show 

11.12. Vánoční tvoření s rodiči 

17.12. Muzeum betlémů Karlštejn 

7.2.     Přednáška pro rodiče předškoláků I. část 

„Co bych měl vědět před     

           nástupem do1. třídy“  

13.2.   Bublinkovo – kouzelnická show 

20.2.   Karneval 



JARO 

18. 3. – 22. 3. Barevný týden  

 

 
 

 
 

 
 

19.3.   Přednáška pro předškoláky a jejich rodiče II. část 

20.3.   Divadelní představení Velikonoce 

30.4.   Čarodějnický den  



 
13.5.   Maminko, přijď si se mnou hrát (den pro děti a jejich maminky) 

17.5.   Dopravní výchova  

30.5.   Spaní ve školce s noční bojovkou 

 

 

 

31.5.   Sportovní den v MŠ  

 

LÉTO 

4.6.   Den dětí - návštěva školky Na statku 

5.6.   Rozloučení s předškoláky  

24.6. Celodenní výlet „Zeměráj“  

26.6. Celý den na zahradě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nové náměty a nápady získávaly i paní učitelky na seminářích pro pedagogy. Prioritou učitelek bylo 

zejména dávat dětem dostatek času na poznávání, pozorování, těšit se ze spolupráce s kamarádem a také učit 

děti větší samostatnosti. 

 

                    
 

Škola zajistila v rámci „Šablon I“ i několik odborných přednášek: Co dělají Vaše děti, když jsou on-line? a 

Zdravé zuby. (v rámci grantu Šablony I. Např. dvoudenní seminář Čtenářská pregramotnost) a několikrát 

navštívily sousední školku v Pticích. 

V případě zájmu nebo i na doporučení byli rodiče informováni o možnosti odborného poradenství v PPP 

nebo na logopedickém pracovišti.  

 

11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

11.1 Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 

 Občanské sdružení FOR HELP 

 Sokol Úhonice 

 SDH Úhonice 

 Myslivecké sdružení Úhonice 

 spolek ŽIJEME TADY 

 Svaz důchodců-ZO SDČR Úhonice 

 NADAČNÍ fond ŽIVOT DĚTEM 

 DM drogerie 

 Česká rada dětí a mládeže 

 Grange Park Primary School – Enfield, London 

 Mateřská škola Ptice 

 Základní škola a Mateřská škola Jeneč 

 ZOO Praha 

 Dětský domov Unhošť 

 MENSA ČR 

 SunCe Trading Prague 

 Arcibiskupství pražské 

 Fond Sidus 

 ASEKOL – recyklace 

 nadační fond IMPULS 



11.2 Významné akce školy, divadelní představení, besedy, sportovní akce 

DEN KONÁNÍ NÁZEV AKCE 

7.9.2018  Projektový den – PRÁZDNINY 

19.9.2018  110 let školy, 100 let republiky – výstava, představení 

 

       
 

20.9.2018  Rozloučení s létem 

27.9.2018  Sportovní den – Sazka Olympijský víceboj 

3.10. 2018  Úhonická Rychlonožka 

4.10.2018  Setkání s archivářem    

8.10.2018  Výlet na Pražský hrad 

11.10.2018  Divadelní představení 4.-5.tř 

12.10.2018  72 HODIN 

17.10.2018  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – dopravní výchova 

18.10.2018  Svíčkárna Šestajovice 

25.10.2018  Farma Uhříněves 

31.10.2018  Haloween – den v kostýmech 

9.11.2018  Školní KINOKAVÁRNA 

12.11.2018  Svatomartinské svícení - Lampionový průvod 

13.11.2018  “JSEM LASKAVEC”  

15.11.2018  Divadlo AJ 5.tř 

19.11.2018  Divadelní představení DIVADLO HYBERNIA – Kapeska 

22.11.2018  Den fešáků  

 

 
 

  

30.11.2018  Vánoční dílničky 



2.12.2018  Rozsvěcení vánočního stromu 

 

6.12.2018  Čertovo vaření 

6.12.2018  Zájezd DRÁŽĎANY 

9.12.2018  Předvánoční setkání žáků se seniory 

11.12.2018  Divadelní představení pro seniory domov důchodců v Rudné 

 

12.-13.12.2018 Návštěva a ukázka skláře 

13.12.2018  Divadelní představení 1.-2.tř 

14.12.2018  Přání Ježíškovi 

16.12.2018  Vánoční koncert – kostel v Úhonicích 

19.12.2018  Předávání dárků pro dětský domov 

Unhošť 

19.12.2018  Vánoční turnaj ve vybíjené v ZŠ Rudná 

20.12.2018  Vánoční besídka 

7.1.2019  Tříkrálové soutěže  

19.-26.1.2019 Lyžařský kurz 

 

 
 

24.1.2018  Projektový den – EKOLOGIE 

5.2.2019  Beseda o kyberprostoru – p. Vácha 

7.2.2019  Malování na hrnečky 

12.2.2019  Helpík 

14.2.2019  Veselé zoubky – projekt DM drogerie 

21.2.2019  Masopust – maškarní učení 

7.3.2019  Školní kolo recitační soutěže

  

13.3.2019  Den otevřených dveří 

18.-22.3.2019 Barevný týden – vítáme jaro 

20.3.2019  Recitační soutěž Lidový dům Nučice 

20.3.2019  Jazyková soutěž – ZŠ Bronzová 

21.3.2019  Návštěva čokoládovny 

22.3.2019  Kinokavárna 

26.3.2019  J.A.Komenský - “Děti učí děti” 

7.4.2019  Jarní úklid – Ukliďme Česko 2019 

12.4.2019  Velikonoční dílničky 

17.4.2019  Fotbalový turnaj v Rudné 



24.4.2019  Čtení ze soumraku 

30.4.2019  Čarodějnické učení 

30.4.2019  Štafetový běh 

3.5.2019  Projektový den - EKOLOGIE 

7.5.2019  Mobilní planetárium  

7.5.2019  Helpík – okresní kolo 

27.5.2019  Beseda s vozíčkáři - VZP 

30.5.2019  Vědohraní – MFF UK 

5.6.2019  Cyklonožka 

6.6.2019  Letiště Praha 

7.6.2019  MDD – soutěže 

12.6.2019  Výlet historickou tramvají 

duben- červen2019 Školy v přírodě (Jindřichov, Bublava, 

Skryje) 

18.6.2019  Trilopark 

19.6.2019  Projektový den - EKOLOGIE 

25.6.2019  Zahradní slavnost 

26.6.2019  Sportovní den 

27.6.2019  Projektový den – Těšíme se na prázdniny 

28.6.2019  Slavnostní ukončení školního roku 

 
 

 
Mezinárodní spolupráce:  

 
Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali v korespondenci – vánoční přání, projekty anglických křížovek 

atd.  
 

 

  
Bohužel v průběhu roku naše dlouholetá spolupráce ze strany Grange park Primary school skončila. 
Spolupráce s partnerskou školou je velice inspirativní a přispívá k multikulturní výchově našich dětí. 

 Opět jsme se proto zapojili do projektu British Council GLOBAL GATEWAYS na vyhledání nové 

partnerské školy. Věříme, že v příštím roce se nám to podaří nabídnout našim žákům tento silný motivační 

prvek. 

 

11.3 Autoevaluace školy - dotazníkové šetření 

  Na konci školního roku jsme oslovili rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ s žádostí o vyplnění dotazníku, který by 

nám poskytl zpětnou vazbu. Z mateřské školy jsme dostali 21 vyplněných dotazníků a ze základní školy 68 

vyplněných dotazníků. Z výsledků vyplynulo, že do mateřské školy chodí děti rády, funguje spolupráce 

s učitelkami MŠ, prostředí se rodičům jeví jako příjemné a přátelské. 

Také do základní školy chodí žáci rádi, rodiče oceňují vřelý přístup, přátelské, rodinné prostředí a menší 

počet dětí ve třídách. 



Návrhy, připomínky a doporučení jsme zařadili do plánu. Některé návrhy a připomínky jsme začali řešit 

ihned a věříme, že přispějí ke zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu ve všech částech naší školy (MŠ, ZŠ, 

ŠD i ŠJ). Děkujeme za spolupráci. 

 

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
V tomto školním roce neproběhla ve škole kontrola ČŠI. Poslední státní a veřejnoprávní kontrola proběhla 

10. - 12. 9.2013. 

 
 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2018 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis.Kč 

Za rok 2018 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2019 (k 30. 6.) 
Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  14 073,42 0,00 7 492,02 40,39 

2. Výnosy celkem  14 177,46 0,00 7 648,16 63,90 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(úč. 672)   
13 034,90 0,00 6 938,92 0,00 

ostatní výnosy  1 142,56 0,00 709,24 63,90 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
104,04 0,00 156,14 23,51 

 

 

 Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis.Kč 
Za rok 2018 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 0,00 

2. Přijaté dotace z rozpočtu obce celkem (INV) 0,00 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu  

(MŠMT apod.)  celkem (NIV)  
11 287,37 

toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 11 287,37 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 8 124,77 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…) 0,00 

 
Dotace UZ 33052 0,00 

Dotace UZ 33073 0,00 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu obce celkem  

(NIV) 
1 318,65 

z toho běžné provozní výdaje celkem  1 200,00 



ostatní účelové výdaje celkem 118,65 

z toho 

Dotace na stravování  113,65 

Dotace od Obce Ptice 5,00 

 0,00 

5. Z jiných zdrojů (strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.)  428,88 

 

*čerpáno z výroční zprávy o hospodaření v roce 2018 

 

14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola je zapojena do programů: 

• Ovoce do škol 

• Školní mléko 

• Sportuj ve škole AČAŠK 

• Zdravé zuby 

• Sazka Olympijský víceboj 

• Kapku šetřím 

• Recyklohraní 

• Schools On Line 

 
    

 

 
 

 
 Foto: dm preventivní program “Veselé zoubky”  

 
 

  

 
 



15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

 
Všichni učitelé navštěvují během roku kurzy a semináře. 

Jana Vlčková, která studuje od roku 2014 na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni 

učitelství pro 1. stupeň, úspěšně složila všechny zkoušky a zápočty a v průběhu září ukončí své studium 

státní závěrečnou zkouškou. 

Ve školním roce 2018/2019 Eva Voráčková (asistentka ZŠ) absolvovala studium pedagogiky pro 

asistenty pedagoga v rozsahu 80 hodin při nadačním fondu RYTMUS a studium úspěšně ukončila 

zkouškou a obhajobou své práce v červnu 2019. Paní Zuzana Kováčová (asistentka MŠ) absolvovala 

studium pedagogiky pro asistenty pedagoga v rozsahu 80 hodin při nadačním fondu RYTMUS a 

studium úspěšně ukončila zkouškou a obhajobou své práce v lednu 2019.  
 

16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
Projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt “Moderní vzdělávání v ZŠ 

Úhonice” byl zahájen 1.9.2017 a bude ukončen k 31.8.2019. Od 1.9.2017 v mateřské škole a základní 

škole pracoval školní asistent, probíhaly vzdělávací přednášky a setkání pro rodiče, pedagogové jsou 

dále vzděláváni v oblasti čtenářské a matematické pre-gramotnosti. Jsou organizovány volnočasové 

aktivity – klub logiky a her, čtenářský klub. 
 
V květnu 2019 jsme podali žádost na MŠMT na projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání - projekt Šablony II. Ten bude zahájen 1.9.2019. 

Naše základní škola se připojila k memorandu o spolupráci při realizaci Místního akčního plánu pro 

vzdělávání při ORP Černošice. V rámci tohoto projektu máme k dispozici sdíleného logopeda pro 

mateřskou školu. Ředitelka a vedoucí učitelka MŠ se účastní neformálních setkání zástupců škol a 

školek v oblasti. Od září 2019 bude v rámci MAP Jihozápad pracovat i sdílený školní psycholog.   
 

17. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnanců a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole nepracuje odborová organizace. 
 

18. Závěr výroční zprávy o činnosti základní a mateřské školy 

 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Najvárková 

 
Další informace svědčící o práci Základní školy a Mateřské školy Úhonice, okres Praha západ jsou 

k dispozici na www.zsuhonice.cz 

 
 
                                                                                              Mgr. Zuzana Najvárková 

                                                                                                  ředitelka školy 

V Úhonicích dne 28. srpna 2019. 

 

 

 

http://www.zsuhonice.cz/

