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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: 

Ve školním roce 2017 / 2018 pracovala školská rada ve stejném složení jako v loňském školním roce, 

kdy se v září 2017 konaly poslední volby: 
 

předseda Petr Salava (zástupce rodičů) 

členové Vlasta Kotíková (zástupce obce) 

  Zdeňka Piknová, Mgr. (zástupce školy) 

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


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

tématy byly dotazy a požadavky rodičů, problém navýšení kapacity školy – školská rada zaslala 

obecnímu úřadu Úhonice otevřený dopis upozorňující na nedostatečnou kapacitu ve výhledu dalšího 

školního roku a dále.  Rada ve spolupráci s ředitelkou školy schvalovala školní řád, výroční zprávu, 

podávala podněty a oznámení ředitelce 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.  

Na začátku roku 2018 byla školskou radou vyhlášena sbírka „Již 110 let klepeme na dveře“ na 

rekonstrukci vstupních dveří, jako dárek k 110. výročí otevření školní budovy, které proběhne v září 

2018. Sbírka probíhala celé jaro a byla zakončena benefičním týdnem 19.-25.5.2018. Po ukončení 

sbírky bylo vybráno 62 241 Kč. 
 
Rozpočet na celkovou repasi vstupních dveří:  

 

Plánované práce Finanční částka 

Odvoz dveří a světlíku se současnou výrobou a osazením 

provizorních dveří 

 

Demontáž zámků, zástrčí, okopného plechu  

Odstranění starých nátěrů (chemicky a mechanicky)  

Truhlářské opravy : špánování, opravy profilových lišt, vysazení 

klapačky, broušení, tmelení 

 

Repase zástrčí, okopného plechu + doplnění  

Povrchová úprava, osazení kování, plechu. Montáž dveří  

Celkem 59 600,- Kč 

 
Finanční prostředky ze sbírky budou do 31.8.2018 vyčerpány a tato akce bude ukončena. 

 

  
 
 
 
 

http://www.zsuhonice.cz/


  
 
 

1.5 Materiálně technické podmínky 

 
   V budově je umístěna základní škola a mateřská škola. Základní škola ve školním roce 2017/2018 

fungovala v šesti třídách. Jedna třída byla v dopoledních hodinách umístěna do prostor školní družiny. 

Vybavení počítačové učebny s 16 PC bylo z důvodu zastaralé technologie částečně odepsáno a funkční 

počítače byly přesunuty do třídy, kde mohou rychlejším žákům pomoci v dalším zlepšení. Výuka ICT 

probíhá na noteboocích, kterých bylo ještě v prosinci 2017 zakoupeno v počtu 2 ks. Prostor, kde původně 

fungoval počítačový koutek, byl upraven pro knihovnu a kabinet. Z půdních prostor, kde byla knihovna, 

kabinet a dílna, byla během prázdnin za veliké pomoci rodičů vytvořena nová učebna pro školní rok 

2018/2019.  12 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 – 2.třída  



Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo základní školu 113 žáků. Výuku zabezpečovalo 7 pedagogických 

pracovníků. V obou prvních, druhé, třetí a páté třídě pracovali asistenti pedagoga. 

   Školní družina měla tři oddělení. Školní družinu navštěvovalo 80 žáků, kde pracovaly 2 vychovatelky na 

plný úvazek a vychovatel na částečný úvazek. 

   V mateřské škole jsou dvě oddělení mateřské školy. Mateřskou školu ve školním roce 2017/2018 

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 díky projektu Šablony pro MŠ a ZŠ, pracovala ve školce a školní družině i školní 

asistentka na poloviční úvazek. 

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

strávníků. Ve školním roce 2017/2018 byla tato kapacita využívána na 100 %. Kuchyně byla využívána 

pouze dětmi a žáky ZŠ a MŠ Úhonice. Zaměstnanci byli stravováni jiným způsobem. I při takovém vytížení 

paní kuchařky několikrát do roka vařily “OBĚDY NA PŘÁNÍ”. V tomto projektu se žáci celé třídy 

dohodnou na svém oblíbeném jídle, přednesou svou žádost kuchařkám, které pak tato přání plní. Také 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. V prostoru zahrady je také umístěno pískové doskočiště a betonový pingpongový stůl. 

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

zařízení s umývárnou. Do prostor herny, kde děti v odpočinkovém režimu spí, jsou instalovány zatemňující 

prvky a nová úložná vestavná skříň. Skříň je z čelní části určena pro lehátka, lůžkoviny a z boční části pro 

ukládání didaktických pomůcek. 

Součástí mateřské školy je dobře udržovaná zahrada s atraktivní herní sestavou pro děti. Vybavení zahrady 

bylo v květnu 2018 doplněno novými herními prvky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: jeden z nových herních prvků 

 

Záměr z loňského roku – vytvoření “zeleninové a květinové zahrádky” - vyvýšený záhon, dřevěný domeček 

a koutek s dinoparkem – skvěle pokračoval i v letošním roce.  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 proměněná školková zahrada je příjemné místo, kde pobýt!  

 

 
 V přízemí školní budovy se též nachází školní jídelna, školní kuchyně, 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 jedna učebna, ve které byly v 

odděleném prostoru umístěny počítače a která je v odpoledních hodinách používaná také jako prostor školní 

družiny pro 2. oddělení, dále prostorná školní družina, sociální zařízení, kabinety a ředitelna. Jeden kabinet 

slouží jako výtvarná - keramická dílna, druhý kabinet je knihovnou a prostorem pro individuální péči o žáky 

s SPU. 

 
V letních měsících byl prostor určený pro počítače zrušen a v učebně byla vystavena sádrokartonová příčka a 



tím vznikl prostor pro knihovnu a kabinet. Původní kabinet a keramická dílna byly vybouráním příčky 

spojeny do jednoho prostoru, kde byla vytvořena nová učebna.  

 

  
 

  
 

 
Foto: Práce na nové učebně 

 
 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 a doplnění sanitárního zařízení vzhledem k navyšování kapacity základní školy, svodů odpadních 

vod). Všechny učebny v podkroví byly v letních měsících vymalovány. V nové učebně v podkroví byla 

instalována nová vinylová podlaha a byly opraveny hlavní vchodové dveře.  



 
   Dále jsme se celý rok snažili udržovat dobrou estetickou úroveň prostředí školy. Stravování dětí bylo 

zabezpečeno ve školní jídelně. V rámci provozu školy a školní družiny byly pravidelně zařazovány 

oddechové, relaxační a tělovýchovné činnosti. Během hlavní přestávky mohou žáci tři dny v týdnu za 

příznivého počasí trávit čas na školní zahradě. 

 
   Škola je zapojena do projektu MŠMT „Ovoce do škol“, “Mléko do škol”.  

V průběhu školního roku 2017/2018 se všichni žáci účastnili projektu “Sazka Olympijského víceboje”, 

někteří žáci projektu “Laskavec 2017”. 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání 

2.1 Vzdělávací program školy 

 

  Školní rok 2017/2018     

Vzdělávací program Č. j. MŠMT v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací 

program ZV 

ŠVP ZV 111/2007 1. - 5. 116 

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

Základní škola, kapacita  123 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 6 116 19,3 7,4 15,68 

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 21 

Počet učitelů ZŠ 6 

Počet učitelů MŠ 3 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet asistentů pedagoga 4 

Počet správních zaměstnanců 6 

3.1.1 Pedagogičtí pracovníci 

 



  Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 14 12,15 

Externí pracovníci 0 0 

 

Foto:pedagogický sbor ZŠ 2017/2018 

 

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 19 

2.PZ Učitelka 1 VŠ - 1.st. 38 

3.PJ učitelka MŠ 1 VŠ - MŠ 30 

4.ŠL Učitelka 1 VŠ -1.st. 23 

5.VJ učitelka MŠ 1 SŠ-SPgŠ (MŠ) 36 

6.VJ Učitelka 1 SŠ – stud. VŠ 

1.st 

6 

7.VT Učitelka 1 VŠ - 1.st 8 

8.KR učitelka MŠ 1 VOŠ – SpgŠ 

(MŠ) 

2 

9.BI Učitel 1 VŠ - 1.st 20 

10.MD Učitelka 1 VŠ – VV - Pg 1 



11.IK vychovatelka 1 SŠ-SPgŠ 

(vychovatelství) 

33 

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

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

13.MH vychovatel 0,5 SŠ (kurz as.ped.) 1 

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

14.PM asistent ped. 0,75 VOŠ – ped. 2 

15.BM asistent ped 0,5 VŠ (kurz as.ped.) 3 

16.JR asistent ped. 0,75 SŠ (kurz as.ped.) 1 

 
 

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 0,8 SŠ 

3.SK kuchařka 1 ZŠ - vyučena - 

kuchařka 

4.VV kuchařka 1 ZŠ - vyučena - 

cukrářka 

5.BI údržbář 0,25 VŠ 

6.KV hospodářka 0,375 SŠ 

7.UK pomocná síla v ŠJ 0,475 ZŠ – vyučena 

prodavačka 

8.TV administrativa 0,31 VŠ 

 
 
 
 

Údaje o pracovnících školy: 

 
Pedagogičtí pracovníci celkem:  16 mužů: 2  žen: 14 

 
Nepedagogičtí pracovníci celkem: 8 mužů: 1      žen:  7 

 



Počet pedagogů bez příslušného vzdělání:    ZŠ 2 

                                                                         MŠ 0 

                                                                        ŠD 1 

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

 
Fluktuace ped. pracovníků v průběhu roku 2017/2018 0 

 
Fluktuace neped. pracovníků v průběhu roku 2017/2018 0 

 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2018/2019 

 

Zapsaní do 1. třídy 

2018/2019 

Z toho počet dětí s odkladem 

pro školní rok 2017/2018, 

které nastoupí v září 2018 

Počet odkladů pro 

školní rok 2018/2019 

Nastoupí do 1.třídy 

2018/2019 

42 8 6 36 

 
 
Zápis do první třídy školního roku 2018/2019 se konal dne 18.dubna 2018. Po zápisu do první třídy 

2018/2019 byla podána žádost o navýšení kapacity základní školy. Žádost byla schválena a od 1.9.2018 má 

základní škola schválenu kapacitu 140 žáků. 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků            

Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2017/2018 

 

Ročník 1.A 1.B 2. 3. 4. 5. 

s vyznamenáním 18 16 25 16 18 10+1 

z toho samé jedničky      +1 

prospěl 0 0 1 1 3 3 

z toho s trojkami 0 0 1 1 3 2 

z toho se čtyřkami 0 0 0 0 0 1 

slovně hodnocen 0 0 0 0 0 0 

neprospěl 0 0 0 0 0 0 

Celkem žáků v 

ročníku 

18 16 26 17 21 14+1* 

Žáků celkem      113     

 
*Jedna žákyně plnila docházku podle §38 Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 
 



 

 

 

 

Foto: Z hora dolů a zleva doprava 1. až 5.třída foto vysvědčení konec roku 

Pochvaly a ocenění 

 
Recitační soutěž v Lidovém Domě v Nučicích 

Kategorie 0 : A.Strnadlová, K. Přikrylová, V.Tlapáková 

Kategorie 1: D.Kročák, K.Kučerová, J.Šťovíček                                                                 

Kategorie 2: A.Frýdlová, B.Keblúšková, D.Rusnaková 

                                    

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

Mc. Donald cup – 5.místo 

Štafetový pohár 2018 – finále okresu Praha – západ – 5.místo ZŠ a MŠ Úhonice 

Helpík 2018 – účastníci Anna Frýdlová, Elizabeth Shumová, Vanda Jelínková, Nela Haničincová,  

Vanda Jelínová obsadila 1.místo ve výtvarné soutěži Helpíka 



Pochvaly, napomenutí a důtky 

 
Pochvala byla udělena žákovi S.K. za 1.místo ve Zlatém oříšku Středočeského kraje. 

 

Napomenutí třídního učitele 4x 

Důtka třídního učitele  0x    

Důtka ředitele školy  1x 

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 2017/2018 nebyl udělen snížený stupeň z chování. 

 

Neomluvené hodiny 

Ve školním roce 2017/2018 neměl žádný z žáků evidované neomluvené hodiny.  

 

Přehled o umístění žáků 

 
V tomto školním roce se na víceletá gymnázia hlásili čtyři žáci a z nich jedna žákyně v příjímacím řízení 

uspěla.  

 

Počty žáků 

 

Školní rok počet žáků 

2005/2006  51 

2006/2007 69 

2007/2008 67 

2008/2009 61 

2009/2010 65 

2010/2011 63 

2011/2012 60 

2012/2013 64 

2013/2014 75 

2014/2015 81 

2015/2016 88 

2016/2017 92 

2017/2018 113 

 

 



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 2017/2018 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 dítětem s odkladem školní docházky a 

dále pracovala s dětmi s odlišným mateřským jazykem. 

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

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

V 2. 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 3. třídě pokračovala spolupráce žáka s ADHD a s poruchami chování s paní asistentkou, dále 

pracovala se žákem s vývojovou dysfázií, který ke konci 1.pololetí přestoupil do základní školy 

speciální Slunce v Unhošti.  Další žáci, se kterými p. asistentka pracovala byli žáci s dysgrafií, dyslexií 

a matematickými obtížemi. 

Ve 3. třídě asistentka pedagoga pracovala s žáky s SPU a SPCH formou individuální integrace.  

 K žákovi páté třídy s poruchou autistického spektra nebyl pro školní rok 2017/2018 přiznán asistent, ale 

v rámci třídy byl přiznán asistent pedagoga k žákovi s poruchou chování. Asistentka tedy pracovala 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 2017 byly v souladu s obecnými cíli a 

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

2017/2018. 
 
 
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 zkulturnili prostory školy novou výmalbou, byly vymalovány: školní 

tělocvična, jídelna, kuchyně spolu s jídelnou a šatnou mateřské školy, dále také vestibul a školní chodby 

až do podkroví budovy. V celé budově proběhla rekonstrukce osvětlení a instalace nových 

osvětlovacích těles, tak, že osvětlení v celé budově splňuje hygienické požadavky pro školská zařízení. 

Ve školní družině a v chodbě v podkroví byla instalována nová vinylová podlaha a byly vyměněny 

zadní vchodové dveře. Původní plechové způsobovaly značný únik tepla v zimních měsících a 

vzhledem k velké netěsnosti docházelo i ke kondenzování vlhkosti na stěnách chodby v zadním traktu 

budovy.  

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 2017 byly zakoupeny další 2 notebooky, do kterých byly instalovány výukové programy a 

jistě tak zpestří výuku ve všech třídách.  

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

Prostory, které byly využívány jako sklad školní družiny, byly přesunuty a tak mohlo dojít k rozšíření 

kapacity a nabídky činností. 

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 ve čtyřech 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.  

   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. 

 



 

  
  

Foto: Projektový den Země 
 

  
  

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

 
 V rámci výuky TV se v měsících únor - 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 květnu a červnu jsme s žáky vyjeli na školy v přírodě. V letošním roce se konaly 3 školy v přírodě. 

Obě první třídy vyjely společně začátkem května do Josefova Dolu s tématem “Námořnická škola v 

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

spolupráci, kreativnímu myšlení, kooperaci, k využití poznatků ze školního vyučování a sbírání nových 

dovedností (práce s mapou, uzle, tajné písmo, skládání lodiček…) a zkušeností v řešení problémů, které 

mohou využít i v běžném životě. 

 

  
Foto: Škola v přírodě 1.A a 1.B 



 

Druhá a třetí třída v rámci hry „Putování s Kryštofem Kolumbem“ strávila krásných pět dní ve 

středočeských Skryjích. Děti navštívily Skryjská jezírka, muzeum trilobitů, hrad Točník a sklárnu 

v Nižboru. Během týdne se děti učily uzlování, používání buzoly, procvičovaly fyzickou zdatnost a byly 

vedeny ke kreativnímu myšlení prostřednictvím zpráv od „domorodců“. 

 

  
 
 

Foto: Škola v přírodě 2. a 3.tř.  

 
 
V krásné přírodě Krušných hor strávili žáci 4. a 5.třídy svou školu v přírodě. Všechny děti se zapojily 

do „Zimních olympijských her“. V průběhu pobytu při celodenním výletě navštívily německé městečko 

Klingenthale a místní zoologickou zahradu. 

 

  
   

Foto: Škola v přírodě 4. a 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. Pedagogové se snaží 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“ a na konci roku 2018 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 listopadu 

zúčastnili projektu Laskavec 2017. Žáci jeli do domova důchodců v Unhošti, kde strávili rukodělné 

dopoledne se seniory. Vyrobili s nimi výzdobu do oken tak, aby v předvánočním čase měli radost z hezkého 

výhledu.  V předvánoční době se již podruhé 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 Unhošti předat. 

 

 
 
    

   V mimoškolní době probíhala řada soutěží, besed, školních dílen. Během roku jsme měli možnost přivítat 

na vánočním setkání “JŮ A HELE S MUFEM”.   Dále jsme pro žáky připravili interaktivní program 

dopravní výchovy, kde si žáci zažili běžné dopravní situace v pozici řidičů, chodců, cyklistů i policistů.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
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 a nebo zřídily záhon na obecní návsi. 

Cílem tohoto projektu 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 

sportu, výtvarných soutěžích, literární soutěži.  

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. 

 
 

 
 
 

Foto: zástupci zvolení do žákovského parlamentu pro šk. rok 2017/2018 

 
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.  

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. Žáci se zapojili při organizaci 

benefičního týdne a hlavně benefičního koncertu, kde svým představením přispěli k úspěchu akce. 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: 

 

• “Hejbej se”- pohybový  

• Keramika 

• Tancování 

• Debrujáři – pokusy pro děti 

• Tělovýchovný 

• Sportovní hry 

• Klub logiky a her 

• Karate  

• Judo 



• 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. Ve 

šk.roce 2017/2018 byl o všechny kroužky velký zájem. 

 

Celoroční činnost v rámci prevence 

 

• 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 – koužky (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 kafčajvárna, 

školní kino 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 

• tvorba školního kalendáře – společný projekt všech žáků 

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

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

nožku, jinou ponožku” 

 

 

 

 

 

 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Učitelé se ve školním roce 2017/2018 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 

Piknová Kurz první pomoci 1.9.2017 

Vlasatá Kurz první pomoci 1.9.2017 

Kročáková Kurz první pomoci 1.9.2017 

Poslušná Kurz první pomoci 1.9.2017 

Najvárková Kurz první pomoci 1.9.2017 

Vítková Kurz první pomoci 1.9.2017 

Broučková Kurz první pomoci 1.9.2017 

Baroš Kurz první pomoci 1.9.2017 

Radotínská Kurz první pomoci 1.9.2017 

Bendová Kurz první pomoci 1.9.2017 

Petránková Kurz první pomoci 1.9.2017 

Dufková Kurz první pomoci 1.9.2017 

Hrubá Kurz první pomoci 1.9.2017 

Imrichová Kurz první pomoci 1.9.2017 

Šťovíčková Kurz první pomoci 1.9.2017 

Vlčková Kurz první pomoci 1.9.2017 

Kopolovcová Kurz první pomoci 1.9.2017 

Najvárková Spisová služba a archivnictví 20.9.2017 

Dufková Hodina pohybu navíc 24.10.2017 

Radotínská Zamotaná hlava 2.11.2017 

Petránková Zamotaná hlava 2.11.2017 

Najvárková Prevence patologického hráčství 23.11.2017 

Radotínská Prevence patologického hráčství 23.11.2017 

Petránková  Syndrom vyhoření a psychohygiena 7.12.2017 

Bartoš Hodina pohybu navíc 24.11.2017 

Vlčková Tvořivá škola – Matematika pro 3.třídu 10.2.2018 

Najvárková GDPR ve školství 7.3.2018 

Petránková GDPR ve školství 7.3.2018 

Kročáková Čtenářská pregramotnost v MŠ 21.-22.3.2018 

Vlčková Literatura pro děti 26.3.2018 

Najvárková Teaching English 24.4.2018 

Vítková Teaching English 24.4.2018 

Dufková Správné dýchání 25.4.2018 

Piknová GDPR ve školství 3.5.2018 

Kotíková GDPR ve školství 3.5.2018 

Kročáková GDPR ve školství 3.5.2018 

Poslušná GDPR ve školství 3.5.2018 

Najvárková GDPR ve školství 3.5.2018 



Vítková GDPR ve školství 3.5.2018 

Broučková GDPR ve školství 3.5.2018 

Baroš GDPR ve školství 3.5.2018 

Radotínská GDPR ve školství 3.5.2018 

Slabochová GDPR ve školství 3.5.2018 

Petránková GDPR ve školství 3.5.2018 

Dufková GDPR ve školství 3.5.2018 

Imrichová GDPR ve školství 3.5.2018 

Šťovíčková GDPR ve školství 3.5.2018 

Vlčková GDPR ve školství 3.5.2018 

Broučková Konference – Odlišnost inspiruje 29.5.2018 

   

 
 

9. Školní družina 

 
   Ve školním roce 2017/2018 bylo přihlášeno k pravidelné docházce 80 dětí. Kapacitu ŠD zaplnily děti 

z první, druhé, třetí a čtvrté třídy. 

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

akce patří: „Vypouštění vlaštovek“, rozloučení s létem, drakiáda, příprava divadelního představení pro 

seniory, maškarní bál. V letošním roce se nově uskutečnila akce “ČTENÍ ZA SOUMRAKU”, které se 

zúčastnilo i množství ne družinových dětí. Program byl připraven pro všechny věkové kategorie. 

Mnoho nových zážitků si děti odnesly také z akce “Přespání v ŠD”, kde se účastnily mnoha her a 

táboráku. 

 

 

   Ve školní družině se daří udržet zaměření na sportovní zdatnost a výchovu ke spolupráci a 

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

správných vztahů v kolektivu, k dospělým a seniorům využíváme zásady etické výchovy. V tomto 

duchu plnily děti úkoly celoroční hry “Cesta na ostrov ETHOS”. Mimo jiné připravily program pro 

seniory spojený s besedou. 

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 

Hlavním záměrem školního vzdělávacího programu je předávat dětem základní životní zkušenosti v 

přirozeném prostředí, mezi vrstevníky a podporovat jejich zájem o dění kolem sebe. Snažíme se, aby 

děti byly v mateřské škole spokojené, individuálně se rozvíjely ve všech oblastech, aby výsledkem bylo 

dítě silné po stránce psychické, sociální i fyzické. Dítě plné zdravého sebevědomí, připravené na život 

s ostatními vrstevníky a s hodnotami důležitými pro další učení a osobní rozvoj. 

 



 

 

 

 

V průběhu dne se pravidelně opakují některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí 

(ranní kruh, TV chvilka, řízená činnost, pobyt venku, stolování, odpočinek). 

 

V tomto roce jsme byli potěšeni spoluprací a zájmem rodičů. Vzájemné vztahy mezi rodinami a školkou 

jsou na dobré úrovni. Rodiče se rádi účastní mimoškolních akcí (např.: Drakiáda, Mikulášská besídka, 

Vánoční dílny, Velikonoční dílny, besídka na rozloučenou s předškoláky). Rovněž přispívají nákupem 

pomůcek, hraček na Vánoce nebo zásobováním materiálů na tvoření atd. 

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

line? a Zdravé zuby. 

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

nebo na logopedickém pracovišti.  

 

Aktivit pro děti nad rámec běžného programu bylo tento rok dostatek. 

  

Podzim:  

3. 10. Malá technická univerzita - stavění mostů 

20.10. Divadlo Koloběžka - Co malí medvědi o podzimu nevědí 

15.11. Představení kouzelníka 

 

Zima: 

1.12. Výstava betlémů v Unhošti 

5.12. Čertí převlékání 

 

 

12.12. Planetárium Praha 

 

25.1. Představení pro děti - Ledové 

království (pokusy s ledem, výroba 

zmrzliny, stavění sněhuláka..) 

 

 

 

 



13.2.  Karneval  

 

 

 

 

 

Jaro: 

19. – 22.3.  Barevný týden 

 

23.3. Divadlo Lampion Kladno - Proč mají 

sloni dlouhé choboty 

9. 4. Pohádková školička s dopravní výchovou 

 

30.4.  Čarodějnický den 

 

16.5. Divadlo Kolem - Princezny jsou na draka 

25.5.  Benefiční koncert pro školu 

30.5.  Spaní ve školce 

Léto: 

1.6.  Sportovní den, oslava Dne dětí 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.  Celodenní výlet ZOO Praha 

18. 6. Představení pro děti ve školce - Adolf Dudek 

Každých 14 dní ve školce pečeme, vaříme – např. posvícenské koláče, saláty, perníčky, muffiny, 

mazanec, ovocné špízy, slané tyčky apod. 

 

Děti mají také na výběr výtvarný kroužek, 

tělovýchovný nebo karate. Absolvovat mohou také 

během školního roku plavecký výcvik. Oblíbený je i 

program Školička na nečisto, kde se předškoláci 

seznamují s prostředím základní školy a připravují 

se na vstup do první třídy. 

 

V rámci sebevzdělávání absolvovaly učitelky MŠ během školního roku několik seminářů (v rámci 

grantu Šablony I. Např. dvoudenní seminář Čtenářská pregramotnost) a několikrát navštívily sousední 

školku v Pticích. 

Na tento školní rok se nám podařilo získat asistenta pro žáky s jazykovou bariérou. Ve třídě jsme měli 

dvě děti vietnamského původu a dvě děti z vícejazyčných rodin.  Asistentka pracovala s každým z nich 

individuálně na rozšiřování slovní zásoby pomocí jednoduchých piktogramů, pexesa, pracovních listů 

apod. 



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 

8.9.2017  Projektový den – PRÁZDNINY 

20.9.2017  Úhonická Rychlonožka 

22.9.2017  Rozloučení s létem 

27.9.2017  Sportovní den – Sazka Olympijský víceboj 

9. - 14.10.2017 LONDÝN 2017 

17.10.2017  DRAKIÁDA – MŠ + ZŠ 

18.10.2017  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – dopravní výchova 

7.11.2017  Vítání občánků 

10.11.2017  Svatomartinské svícení - Lampionový průvod 

13.11.2017  “JSEM LASKAVEC” - vystoupení v domově důchodců Unhošť 

20.11.2017  Divadelní představení DIVADLO HYBERNIA - ALENKA 

24.11.2017  Školní KINOKAVÁRNA 

1.12.2017  Vánoční dílničky 

3.12.2017  Rozsvěcení vánočního stromu 

7.12.2017  Zájezd DRÁŽĎANY 

8.12. 2017  Den se záchranáři „I dětské ruce mohou zachraňovat“ 

10.12.2017  Divadelní představení pro seniory obce Úhonice 

14.12.2017  Předvánoční setkání žáků se seniory  

17.12.2017  Vánoční koncert – kostel v Úhonicích 

18.12.2017  Předávání dárků pro dětský domov Unhošť 

20.12.2017  Vánoční turnaj ve vybíjené v ZŠ Rudná 

22.12.2017  Vánoční besídka a setkání s JŮ A HELE spolu s MUFEM 

5.1.2018  Tříkrálové soutěže 

5.1.2018  Vzdělávací program - Proč přišli mudrci do Betléma 

21.-26.1.2018 Lyžařský kurz 

23.1.2018  Projektový den – UČÍME SE ŘEMESLA 



6.2.2018  “FINANČNÍ GRAMOTNOST”-společný projekt s partnerskou školou ZŠ Jeneč 

15.2.2018  Veselé zoubky – projekt DM drogerie 

16.2.2018  Masopust – maškarní učení 

5.3.2018  Školní kolo recitační soutěže  

14.3.2018  Den otevřených dveří 

15.3.2018  Helpík 

19.-23.3.2018 Barevný týden – vítáme jaro 

21.3.2018  Recitační soutěž Lidový dům Nučice 

23.3.2018  Velikonoční dílničky 

27.3.2018  J.A.Komenský - “Děti učí děti” 

4.4.2018  Přednáška “Co dělají Vaše děti, když jsou on-line?” 

13.4.2018  Školní KINOKAVÁRNA 

20.4.2018  Projektový den – ZEMĚ 

27.4.2018  Čtení ze soumraku, spaní v ŠD 

30.4.2018  Čarodějnické učení 

3.5.2018  Mobilní planetárium  

3.5.2018  Helpík – okresní kolo 

3.5.2018  Cestovatelský večer 

19.-25.5.2018 Benefiční týden, benefiční koncert “Klepeme na dveře již 110 let” 

1.6.2018  MDD – soutěže 

29.5.-15.6.2018 Třídní výlety (ZOO Praha, Plzeň, MFF UK, Jump Park) 

 

květen - červen2018 Školy v přírodě (Josefův Důl, Bublava, Skryje) 

18.6.2018  Den s ilustrátorem – J.Dudek 

26.6.2018  Zahradní slavnost 

27.6.2018  Sportovní den 

28.6.2018  Projektový den – Těšíme se na prázdniny 

29.6.2018  Slavnostní ukončení školního roku 

 
 

 
Mezinárodní spolupráce:  

 
Ve školním roce 2017/2018 jsme naší dlouholetou spolupráci začali výjezdem našich žáků do Londýna. 

Skupina 14 žáků s 2 pedagogy vyjela na týdenní jazykově-poznávací pobyt do Londýna. Žáci absolvovali 

jazykovou výuku a seznámili se s významnými reáliemi Londýna. Jako obvykle jsme byli ubytovaní v jedné 

z učeben ve škole a každý den naši žáci trávili dopoledne na vyučování se svými anglickými kamarády. 

 Žáci ve dvojicích nebo trojicích byli přiřazeni do věkově odpovídajících tříd a maximálně se snažili využít 

svých jazykových dovedností.  

 

 

 
Foto: Naše žákyně při pracovních činnostech se svými anglickými spolužáky 



 
Z velké většiny se jednalo o výchovné hodiny, kde žáci mohli nejlépe uplatnit nabyté znalosti. V rozvrhu 

měli hodiny výtvarné výchovy, tělesné výchovy, informatiky, pracovních činností, tance, hudební výchovy. 

 
 

 
 

Foto: Naši žáci při hodině informatiky 

 
V odpoledních hodinách jsme pravidelně vyráželi do centra Londýna a poznávali hlavní památky a zajímavá 

místa. Podrobný program naleznete na http://www.zsuhonice.cz/index.php?a=685  

 

 
 

Foto: Tower Bridge 



 
 

Foto: při návštěvě „Natural Science Museum“ 

 
 
 
 

 
 
 
Během roku jsme pokračovali v korespondenci – vánoční přání, projekty anglických křížovek atd. Společný 

projekt s partnerskou školou se skutečně vydařil.  
 

 

 

  



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 2017 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis.Kč 
Za rok 2017 

(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)  
8 683,84 

toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 8 472,16 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 6 101,80 

ostatní celkem1 (např. UZ 33 166,…) 211,68 

 
Dotace UZ 33052 170,97 

Dotace UZ 33073 40,71 

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

(NIV) 
1 234,15 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem  1 200,00 

ostatní účelové výdaje celkem 34,15 

z toho 

Dotace na stravování zaměstnanců 34,15 

 0,00 

 0,00 

5. Z jiných zdrojů (strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.)  120,90 

*čerpáno z výroční zprávy o hospodaření v roce 2017 

 

14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola je zapojena do programů: 

• Ovoce do škol 

• Školní mléko 

• Aktivní škola 

• Zdravé zuby 

• Sazka Olympijský víceboj 

• Kapku šetřím 

• Recyklohraní 



 
 
    

 
 

 
 

 Foto: využití doplňkových programů “Ovoce do škol”  

 
 

 V říjnu jsme oslavili právě 10 let od zahájení spolupráce se základní školou v Londýně – 

Grange Park Primary School. V tomto školním roce jsme si hlavně korespondovali.  

 
   Veškerá spolupráce s partnerskou školou je velice inspirativní a přispívá k multikulturní výchově 

našich dětí. Po odjezdu naši žáci intenzivně pokračovali v komunikaci a navázaném přátelství.  

V jarním období jsme bohužel po změně vedení Grange Park Primary School obdrželi dopis, ve kterém 

nám sdělili, že o další spolupráci již nemají zájem. Od nového školního roku se budeme snažit získat 

pro spolupráci jinou školu, tak aby naše škola mohla nadále nabídnout našim žákům tento silný 

motivační prvek. 

 

 

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 ukončila tak 4. ročník. 

Ve školním roce 2017/2018 Adéla Hrubá (asistentka ZŠ) absolvovala studium pedagogiky pro asistenty 

pedagoga v rozsahu 80 hodin při VISK a studium úspěšně ukončila zkouškou a obhajobou své práce.  

Paní asistentka Marcela Petránková DiS. ukončila studium na UJAK státní zkouškou a obhájila svou 

bakalářskou práci. 
 



16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
V květnu 2017 jsme podali žádost na MŠMT na projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na projekt “Moderní vzdělávání v ZŠ Úhonice”. 

Tento projekt byl zahájen k 1.9.2017 a bude ukončen k 31.8.2019. Od 1.9.2017 v mateřské škole a 

základní škole pracuje školní asistent, probíhají 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. 

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

vzdělávání při ORP Černošice. V rámci tohoto projektu máme zapůjčeno k užívání 5 mikroskopů a čtyři 

sady preparátů. Toto vybavení je využíváno při projektových dnech, ve vyučování i v kroužcích. 
 

 
 

 

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

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole nepracuje odborová organizace. 

 
Naše základní škola spolupracuje se Základní školou Jeneč a v rámci této spolupráce se uskutečnil 

projektový den pro 4. a 5. třídu na téma finanční gramotnosti. Žáci z obou škol společně plnili úkoly, 

vypracovávali pracovní listy a zamýšleli se nad potřebou řádné finanční rozvahy v rodinném rozpočtu.  
 

 



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 24. srpna 2018. 

http://www.zsuhonice.cz/

