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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy, adresa:  

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov 

ul. Jaroslava Šípka 387, 273 03 Stochov 

IČO: 70989613 

IZO: 650047486 

Identifikátor školy: 650047486 

Kontakt: 312651273, 732148839 

Email: reditel@zsstochov.cz, sekretariat@zsstochov.cz 

www stránky: www.zsstochov.cz 

Datová schránka: t68muge 

Zahájení činnosti příspěvkové organizace od 1. 1. 2003.   

Hlavní předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen ve Zřizovací listině ze dne 

27. 5. 2014, odst. II/1. 

Do 31. 12. 2002 působily jednotlivé školy jako samostatné organizační složky obce.  S účinností 

od 1. 1. 2003 byly vyřazeny ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.   

Nově zřízená příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahující se ke 

zrušeným organizačním složkám obce.  

1.1  Vedení školy 

Ředitelka školy:  PhDr. Lenka Mazuchová, MBA reditel@zsstochov.cz  

Zástupkyně ředitele Školy:  Mgr. Hana Doušová zastupce@zsstochov.cz  

Zástupce ředitele Školy: Mgr. Jaromír Hřebecký  jaromirhrebecky@zsstochov.cz  

1.2  Vedoucí jednotlivých zařízení školy 

Školní jídelna: Miloslava Hausírková skolnijidelna@zsstochov.cz  

Základní umělecká škola: Mgr. Tereza Mlynaříková zus@zsstochov.cz  

Speciální třídy ZŠ: Mgr. Petr Pinčák  pincak@zsstochov.cz  

1. Mateřská škola:  Gabriela Rajglová rajglova@zsstochov.cz  

2. Mateřská škola:  Gabriela Rajglová rajglova@zsstochov.cz  

Školní družina: Bc. Petra Macáková   macakova@zsstochov.cz  
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1.3  Zřizovatel školy 

Město Stochov 

J. Šípka 486, Stochov, 273 03 

Email: stochov@stochov.cz; tel. 312 651 326 

1.4  Součásti školy 

Příspěvková organizace sestává z těchto částí: 

 Základní škola, Stochov, J. Šípka 387 

 Speciální třídy ZŠ Stochov, J. Šípka 436 

 Základní umělecká škola, Stochov, J. Šípka 436 

 Odloučená pracoviště: Kamenné Žehrovice, Karlovarská 150, 273 01 

1) Tuchlovice, Školní 277, 273 02 

Lány, Školní 93, 270 61 

Lány, Školní 418, 270 61 

Lány, Školní 373, 270 61 

Kulturní zařízení Města Stochov, J. Šípka 486, 273 03 

 Mateřská škola s 2 oddělenými pracovišti: 

Stochov, J. Šípka 347 

Stochov, J. Šípka 202 

Školní družina, Stochov, J. Šípka 434   - 4 oddělení 

 Školní jídelna se 2 oddělenými pracovišti: 

J. Šípka 434, Stochov 

J. Šípka 347, Stochov 

J. Šípka 202, Stochov 

 

1.5 Materiální a technické vybavení školy 

Výuka probíhá v hlavní dvoupatrové budově a pavilonu. V dalších pavilonech jsou 

umístěny ŠJ, ŠD, ZUŠ a speciální třídy. 

Kabinety: D, M, dopravní výchova, Čj + Cj, Tv, Tp, Pp, Spd, Hv, Vv, 1. stupeň, F, Ch, 

Př, Z, Ov, ŠD, audiovizuální technika, PC. 

  

mailto:stochov@stochov.cz
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Výuka probíhala v 18 kmenových třídách a v těchto odborných pracovnách: Př, F, Ch, 

Vv, 2x PC, Hv, cizí jazyky, cvičebna, školní kuchyňka, Spd, dílny, pěstitelství, žákovská 

knihovna. Pracovna F a PC jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Po ukončení 

rekonstrukce bylo maximálně využito školní hřiště s atletickou dráhou, které využívali i 

žáci speciálních tříd ZŠ a soukromé speciální školy Slunce. Učebny hlavní budovy k 

výuce hojně využívala i ZUŠ. Byla dokončena rekonstrukce odborných pracoven fyziky, 

chemie a přírodopisu. 

Co se nám povedlo: 

 V roce 2019/2020 byl zaveden v hlavní budově základní školy, včetně prostoru před 

hlavním vchodem, pozemků a sportovního areálu, jednotný wifi signál, který vzešel 

z financování EU.  

 Škola má v plánu do budoucna zavést pevný internet do všech učeben, kabinetů a 

kanceláří. S tím souvisí vybudování řídícího serveru pro tuto činnost a činnosti 

související. V rámci tohoto plánu škola začala s výstavbou serverovny a zřídila 

bezpečnostní systém, který zabezpečil všechny vchody do budovy proti vniknutí 

narušitele. Dále se podařilo zprovoznit v rámci bezpečnostních okruhů venkovní i vnitřní 

kamery, které hlídají sportovní areál, hlavní chodby budovy, jídelnu a družinu. Nově díky 

zabezpečení fungují i elektroničtí vrátní, kterými škola reguluje pohyb návštěvníků 

v budově. Navíc se podařilo zavést datové zásuvky v kancelářích vedení školy. Další 

práce na datových rozvodech do učeben se plánují v následujícím roce.  

 Kanceláře vedení školy a kabinet 1. stupně v hlavní budově prodělaly rekonstrukci 

elektrorozvodů, datových rozvodů, podlah, dále byly vymalovány a vybaveny novým 

nábytkem, čímž dostaly novou reprezentativnější vizáž. 

 Podařilo se vybavit jednu třídu na 1. stupni novými školními rostoucími lavicemi a 

židličkami.  

 V rámci prázdnin školního roku 2018/2019 a začátku dalšího roku se podařilo dokončit 

spolu s rekonstrukcí učeben přírodopisu, fyziky a chemie instalaci schodolezu na hlavním 

schodišti školy a vstupního schodiště do budovy. Schodolez umožňuje vstup do školy i 

imobilním žákům a učitelům. 

 Nově jsou na chodbách školy instalovány informační televizory, kde jsou zpřístupněny 

informace potřebné ke studiu. 

 Do všech počítačových stanic ve škole byl pořízen a nainstalován nový antivirový 

software. Počítače pro výuku v obou počítačových učebnách byly vyčištěny a byl na nich 

nainstalován nový operační software Windows 10.   

 V průběhu školního roku byl testován software Bakaláři, který má být nasazen pro 

používání v roce 2020/2021. Ten umožňuje škole vést školní administrativu v jednom 

centrálním softwaru a umožnit tak ustoupit od používání papírových třídnic a žákovských 

knížek a vést tyto úkony elektronicky. Pro účel zavedení systému a docílení jejího 

používání se škola musela začít zaopatřovat novými notebooky, kterých nakoupila šest a 

plně je vybavila softwarem pro jejich používání. Další notebooky plánuje škola pořídit 

příští školní rok. 

 Rekonstrukce velké tělocvičny – přes velké prázdniny se základní škole podařilo vyřešit 

vlhkost ve velké tělocvičně instalací automatického odvětrávacího systému, který 

v určitých intervalech reguluje přívod, odvod a proudění vzduchu tělocvičnou. Tím se 

snížila možnost srážení vlhkosti pod stropem tělocvičny. Celá tělocvična byla 

vymalována antibakteriální barvou a přibyly nové ochranné sítě do nářaďovny. Dále byly 
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v tělocvičně vyměněny dva centrální basketbalové koše na výškově nastavitelné 

profesionální koše, které splňují herní normy a umožňují hráčům lepší přípravu na 

zápasy.  

1.6  Školská rada 

Školská rada začala pracovat ve stejném složení jako v předchozím školním roce: 

 Pavlík Milan, zástupce Města Stochov 

 Mgr. Vlasák Radek, zástupce Města Stochov 

 Klusáková Jaroslava, zástupce rodičů 

 Mgr. Tůmová Petra, zástupce rodičů 

 Mgr. Pártlová Alena, zástupce školy 

 Mgr. Tůmová Renata, zástupce školy 

Mgr. Radek Vlasák ale k 9.10. 2019 rezignoval na svoji funkci a zřizovatelem na jeho místo byla 

dosazena Mgr. Miloslava Becherová. 

Zápis ze školské rady konané dne 9. 10. 2019 

Přítomni: 

 PhDr. L. Mazuchová, MBA 

 Mgr. R. Vlasák 

 J. Klusáková 

 Mgr. P. Tůmová 

 Mgr. A. Pártlová 

 Mgr. R. Tůmová 

Omluveni: 

 M. Pavlík 

Program:  

1) Zahájení 

2) Výroční zpráva o činnosti školy – schválení 

3) Různé, diskuse 

4) Závěr 

2)  

1) Zahájení – paní ředitelka přivítala přítomné členy školské rady a zahájila setkání v novém 

školním roce. 

2) Výroční zpráva - všichni přítomní členové rady obdrželi v předstihu 

elektronicky  výroční zprávu školy, kterou zde jednohlasně schválili. 

3) Různé: 

 Paní ředitelka otevřela diskusi ohledně výroční zprávy. Dotazy směřovaly k jejímu 

obsahu. Mgr. Vlasák ocenil skutečnost, že všichni pedagogičtí pracovníci splňují 

podmínku plné kvalifikace. Paní ředitelka seznámila členy ŠR s prací nové výchovné 

poradkyně Mgr. Ludmily Beznoskové a její činností v oblasti prevence patologických 

jevů. Též vyzdvihla její zpracování této části ve výroční zprávě. Členové ŠR poté 

diskutovali k bodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Dále paní ředitelka informovala o probíhajících či proběhlých akcích v prostorách školy. 

Rekonstrukce tří odborných učeben (fyzika, chemie, přírodopis) z dotovaného projektu 

EU je téměř hotova, v rámci dne otevřených dveří budou slavnostně panem starostou 

předány škole a zpřístupněny k nahlédnutí široké veřejnosti. V prosinci by mělo být 

dokončeno zabezpečovací zařízení v areálu školy. 
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 Paní ředitelka upozornila na nedostatek učitelů některých předmětů (M, AJ, TV). 

 Kladné ohlasy u rodičů a veřejnosti zaznamenala vánoční a velikonoční výstava, která se 

konala na doporučení ŠR v prostorách školy. V těchto akcích se tedy bude stejným 

způsobem pokračovat i v tomto školním roce. 

 Na dotazy členů ŠR paní ředitelka objasnila situaci ve školní jídelně, vedoucí jídelny byla 

po schůzce s výživovou poradkyní doporučena změna v oblasti kombinace jednotlivých 

jídel v jídelníčku. K této problematice vyvolá ŠR diskusi na příštím setkání. 

 V areálu školy dojde k výměně poškozených prken u laviček v rámci reklamace. Paní 

ředitelka vysvětlila, že k poškození nedošlo cizím zaviněním, ale volbou použitého 

materiálu. 

 Paní ředitelka zahájila jednání s MÚ ohledně pevných parkovacích míst pro zaměstnance 

školy před hlavním vchodem budovy. 

 Mgr. Vlasák vyvolal diskusi, která se týkala rozvrhů hodin některých tříd, a požadoval 

změnu, paní ředitelka vysvětlila, proč k takové situaci došlo a slíbila změnu některých 

rozvrhů od 1. 2. 2020. Od 2. pololetí by mělo dojít k personální změně v pedagogickém 

sboru, tím tedy i k úpravě rozvrhů. Teď není možné změnu z organizačních důvodů 

provést. 

 Mgr. Pártlová vznesla dotaz k používání mobilních telefonů během přestávek i výuky 

hlavně u žáků na druhém stupni, tento problém bude ŠR  řešit na další schůzce po 

pedagogické radě v 1. čtvrtletí. 
 ŠR kladně hodnotila areál nového školního hřiště, paní ředitelka mluvila o jeho využití 

po skončení vyučování a upozornila na některé negativní jevy (odpadky včetně 

prázdných lahví alkoholu), o kterých škola informovala Městskou policii Stochov a žádá 

naléhavě o její spolupráci. 

 Pan Mgr. Radek Vlasák rezignoval na funkci člena školské rady. Paní ředitelka mu 

poděkovala za jeho dosavadní práci v této funkci a bude informovat MÚ o jeho rezignaci. 

4) Příští schůzku školské rady svolá Mgr. P. Tůmová do konce kalendářního roku. 
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Zápis ze školské rady konané dne 22. 1. 2020 

Přítomni: 

 PhDr. L. Mazuchová, MBA 

 Mgr. M. Becherová 

 M. Pavlík 

 J. Klusáková 

 Mgr. P. Tůmová 

 Mgr. A. Pártlová 

 Mgr. R. Tůmová 

Program:  

1) Zahájení, přivítání nového člena  

2) Projednání žádosti, schválení slovního hodnocení žáků 

3) Příspěvek pro sociálně znevýhodněné děti 

4) Školní jídelna 

5) Provozní záležitosti 

6) Rada žáků 

7) Různé 

 

3) Předsedkyně školské rady přivítala všechny přítomné členy. Paní ředitelka představila 

nového člena školské rady paní Mgr. Becherovou, která nahrazuje Mgr. R. Vlasáka. 

4) Projednání žádosti matky žáka J. Č. – paní ředitelka seznámila přítomné s žádostí o 

slovní hodnocení tohoto žáka, který opakuje první ročník. Tuto možnost ŠVP 

připouští. Členové ŠR po diskusi souhlasí se slovním hodnocením místo číselné 

klasifikace. V případě dalších takových případů  ŠR souhlasí se slovním hodnocením 

do konce školního roku 2019/2020. 

5) Vzhledem k tomu, že naši školu navštěvují i děti ze sociálně znevýhodněných rodin, 

ŠR souhlasí po předchozím zvážení celé situace a konzultace s pedagogy 

s podáváním žádostí o příspěvek pro děti z takovýchto rodin na akce finančně pro 

rodinu náročné (škola v přírodě, lyžařský výcvik). 

6) Na základě bodu z minulého setkání se vrací členové ŠR k problematice školní 

jídelny, kde se situace nezměnila. Paní ředitelka navrhla úpravu servírování některých 

pokrmů ve školní jídelně – pult na zeleninové saláty, polévku. Ze strany rodičů se 

množí stížnosti na kvalitu školního stravování – nedochucená jídla, časté zařazování 

luštěnin do jídelníčku, nevhodné kombinace jídel. 

 Vedoucí šk. jídelny bude doporučeno navštívit jinou školní jídelnu v rámci 

sebevzdělávání, prostudování jídelníčků ostatních škol. Školská rada doporučuje na 

základě kladných ohlasů rodičů se stravováním v naší mateřské škole spolupráci 

s kuchařkou mateřské školy a na dočasnou dobu i výměnu vedoucí kuchařky v rámci 

našich zařízení. 

 Vedoucí šk. jídelny bude pozvána na příští školskou radu (květen 2020) k vyjádření 

svých poznatků a zkušeností. 

 Paní ředitelka také vyvolala diskusi o tom, jak naložit se zbytkovými obědy v ŠJ, zda 

prodávat zbytkové obědy za symbolickou cenu. Členové ŠR souhlasí. Provedou 

průzkum, jak je to i v jiných okolních školách. Paní ředitelka zjistí o této možnosti 

z právního hlediska. 
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7) Provozní záležitosti - v přízemí a 1. patře hlavní budovy došlo k popraskání dlažby. 

Bude nutná částečná oprava těchto míst. Zároveň došlo k havárii stoupaček na WC – 

oprava je nutná. 

8) Na 2. stupni funguje nově Rada žáků – zvolení zástupci tříd se scházejí jednou 

měsíčně a mají možnost se vyjadřovat k různým tématům, která jsou aktuální 

(mobilní telefony, obědy, třídní kolektiv, prostředí školy…). Jejich setkání probíhají 

za účasti výchovné poradkyně, popř. školní psycholožky a paní ředitelky. 

9) Různé: 

 Paní ředitelka chválila spolupráci s Městskou policií Stochov. Denně zajišťují v ranních 

hodinách před školou dětem bezpečnost. V rámci prevence kriminality ocenila i besedu 

s Policií ČR ve Stochově pro žáky 9. ročníků. Na druhém stupni stále chybí aprobovaný 

učitel tělesné výchovy a fyziky. 

 Ke všem bodům proběhla diskuse. Příští školskou radu svolá paní P. Tůmová 

v květnu 2020. 

 Další schůzka byla odvolána z důvodu COVID-19 a bude svolána na začátku dalšího 

školního roku. 

  



Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov 

               J. Šípka 387, PSČ 273 03, Stochov,  IČO 70989613 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020 
11 

Počet žáků

0

100

200

300

400
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2. stupeň
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škola II Školní

družina Školní
jídelna ZŠ

Počet žáků

1. stupeň 2. stupeň Speciální třídy Mateřská škola I

Mateřská škola II Školní družina Školní jídelna ZŠ

2. OBORY VZDĚLÁVÁNÍ, ŠVP A POČTY ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH 

SOUČÁSTECH ŠKOLY 

Obor vzdělávání 

 79 – 01 – C/01 Základní škola 

 

ŠVP  

 
 ZŠ Stochov, č. j. 499/2007 + IVP  

 ZŠ Stochov, č. j. 499/2007 + příloha ŠVP s upraveným vzdělávacím obsahem a 

sníženými výstupy ze vzdělávání pro MP 

Součásti školy 

 
 Základní škola s 1. a 2. stupněm + Speciální třídy ZŠ - 438 žáků 

 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet žáků Počet dětí/žáků na třídu k 30. 9. 2019 

1. stupeň 10 224 22,4 

2. stupeň 8 186 23,2 

Speciální třídy 3 28 9,3 

Mateřská škola I 3 66 22 

Mateřská škola II 4 94 23,5 

Školní družina 4 110 27,5 

Školní jídelna ZŠ         363   
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3. ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ OBSAZENOST  

1. stupeň ZŠ 10 tříd, 10 třídních učitelů            

2. stupeň ZŠ 
8 tříd, 8 třídních učitelů, bez třídnictví – 5 učitelů, výchovný 

poradce – 1 učitelka 

vedení školy ředitelka + 2 zástupci 

školní družina 4 vychovatelky 

provozní zaměstnanci 
1 školník, 6 uklízeček, 2 ekonomický úsek, 1 vedoucí ŠJ, 4 

kuchařky, 1 sekretariát 

 

3.1  Aprobovanost 

1. stupeň ZŠ 10 učitelek – 10 plně kvalifikovaných 

2. stupeň ZŠ 

13 učitelů – 10 plně kvalifikovaných 

2 - studují VŠ pedagogického směru 

vedení školy - 3 plně kvalifikovaní 

Školní družina 4 vychovatelky - 4 plně kvalifikované 
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3.2  Rozdělení tříd 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 

TŘÍDA JMÉNO TŘÍDA JMÉNO 

1.A Bc. Klára Dandová 6.A Mgr. Alena Pártlová 

1.B Mgr. Jana Vlasáková 6.B Ing. Markéta Hanzlíková 

2.A Mgr. Renata Cajthamlová 7.A Mgr. Radka Vajcová 

2.B Mgr. Dominika Smitalová 7.B PaedDr. Ludvíka Nedvědová 

3.A Mgr. Radmila Ctiborová 8.A Ing. Jaroslava Holanová 

3.B Mgr. Jitka Picková, Ing. 8.B Ing. Jaroslava Zálešáková 

4.A Mgr. Barbora Gronská 9.A Bc. Ivana Jenšíková 

4.B Mgr. Marie Hanzlíková 9.B Mgr. Aranka Chlivényiová 

5.A Mgr. Ludmila Beznosková     

5.B Mgr. Renata Tůmová     

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Povinnosti: pracovní řád, pořádek, evidence a nákup pomůcek 

VEDOUCÍ PAVILONŮ 

1. PAVILON ŠD Bc. Petra Macáková 

2. PAVILON   Mgr. Radmila Ctiborová 

3. PAVILON ZUŠ SPECIÁLNÍ TŘÍDY 

HL. BUDOVA PŘÍZEMÍ Mgr. Barbora Gronská 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

ODDĚLENÍ JMÉNO 

ŠD - 1. Bc. Martina Navrátilová 

ŠD - 2. Bc. Petra Macáková 

ŠD - 3. Iveta Zieglerová 

ŠD - 4. Mgr. Renata Cajthamlová 

METODICKÉ ORGÁNY 

1. STUPEŇ Mgr. Jana Vlasáková 

M, F PaedDr. Ludvíka Nedvědová 

TV Ing. Jaroslava Holanová 

PV Bc. Ivana Jenšíková 

D, Z, OV Bc. Ivana Jenšíková 

ČJ, CJ Mgr. Alena Pártlová 

VV, HV Mgr. Marcela Bedřichová 

PŘ, CH Mgr. Aranka Chlivényiová 
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Škola umožňuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie 

učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a 

řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní 

zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, 

k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a 

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní 

dráze a svém profesním uplatnění. 

  

KABINETY 

1 Dějepis  Mgr. Radka Vajcová 

2 Matematika Mgr. Milan Hampel 

3 Dopravní výchova Mgr. Jitka Picková, Ing. 

4 Český jazyk/Cizí jazyk Ing. Markéta Hanzlíková 

6 Tělesná výchova Ing. Jaroslava Holanová 

7 Technické práce Mgr. Petr Pinčák 

8 Pěstitelské práce Mgr. Marcela Bedřichová 

9 Spec. příprava dívek Bc. Ivana Jenšíková 

11 Hudební výchova MgA. Jiří Daňha 

12 Výtvarná výchova Mgr. Marcela Bedřichová 

13 1. stupeň  Mgr. Jitka Picková, Ing. 

15 Fyzika Ing. Jaroslava Zálešáková 

16 Chemie PaedDr. Ludvíka Nedvědová 

17 Přírodopis Mgr. Aranka Chlivényiová 

18 Zeměpis Bc. Ivana Jenšíková 

19 Občanská výchova Mgr. Radka Vajcová 

20 Školní družina Bc. Petra Macáková 

21 Audiovizuální technika Mgr. Dominika Smitalová 

22 Počítače Mgr. Jaromír Hřebecký 

23 Videokazety ZRUŠENO 

24 Integrovaní žáci Mgr. Ludmila Beznosková 
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4. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Preventivní program školy a činnost Školního poradenského pracoviště – hodnocení 

4.1 Preventivní program školy 

Školní rok: 2019/2020 

Škola: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov 

Preventivní program školy byl vypracován na základě: 

 diskuze s vedením školy a učitelským sborem 

 analýzy aktuální situace školy 

 sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

 evaluací jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

 

Další specialisté, mimo školního metodika prevence, působící přímo na škole: 

 výchovný poradce 

 školní psycholog 

 

4.2  Cíle preventivního programu školy 

 Založit Radu žáků (2. stupeň).  

Rada žáků, žáky zvolení zástupci 6. - 9. tříd, se schází s metodikem prevence 1x měsíčně 

za účelem plánování a koordinace preventivních aktivit jednotlivých tříd. Podporuje 

zodpovědnost žáků ve vzdělávání, jejich podíl na chodu školy. Je prostředkem pro přenos 

informací mezi třídami a podporuje spolupráci mezi ročníky. Navrhuje a ve spolupráci s 

učiteli a spolužáky realizuje jednotlivé preventivní aktivity. Předkládá návrhy a 

připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému 

soužití. 

 

Hodnocení: 

Rada žáků byla v říjnu založena, scházela se 1x měsíčně. Děti i učitelé se postupně učili, co 

pomocí RŽ lze uskutečnit, jak v ní pracovat. Žáci přinášeli připomínky a náměty ze svých tříd, 

které diskutovali mezi sebou i s vedením školy. Podařilo se uskutečnit soutěž pro žáky 2. stupně 

a navrhnout ve škole klidovou odpočinkovou místnost, která bude v září 2020 zrealizována. 

Preventivní aktivity směrem k žákům 1. stupně byly zrealizovány v několika třídách. Protože ale 

šlo většinou o sportovní nebo venkovní aktivity, jejich uskutečnění znemožnil COVID – 19. 

Rada žáků přispěla k angažovanosti žáků, jejich vložení se do fungování školy. O činnosti RŽ 

aktuálně informujeme na webových stránkách školy. 
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 Proškolit pověřeného pedagoga v programu Kočičí zahrada (preventivní lekce pro 1. -

 4. třídy- oblast posílení sociálních kompetencí žáků, osobnostně sociální rozvoj a 

dlaší témata prevence na 1. stupni ZŠ; vedené třídními učiteli) a seznámit s 

programem pedagogy 1. stupně. Realizovat program Kočičí zahrada. 

 

Hodnocení: 

Proškolena byla ve společnosti Magdaléna o.p.s. Mgr. R. Cajthamlová, rozsah kurzu 14 hodin. 

Proškolená pedagožka ostatní učitele 1. stupně ve spolupráci s metodičkou prevence 

s programem seznámila, realizace proběhla, vzhledem ke COVID – 19, zatím jen ve třídě Mgr. 

R. Cajthamlové. V ostatních třídách budeme pokračovat od září 2020. 

 

 Nabídnout žákům, rodičům a učitelům možnost chodit za školní psycholožkou. 

 

Hodnocení: 

Žáci, rodiče i učitelé aktivně školní psycholožku navštěvují, učí se ji v případě problému 

vyhledat, spolupracují s ní. Všichni výše zmínění aktivně vyžívají celé Školní poradenské 

pracoviště, tedy školní psycholožku a metodičku prevence/výchovnou poradkyni. 

 

 Věnovat se problematice kyberšikana a bezpečné využívání internetu / 4. - 9. třída. 

Pozvat odborníky, pracovat se skupinami tříd, nabídnout informace rodičům a 

pedagogům 

 

Hodnocení: 

Podařilo se zrealizovat několik akcí s tímto tématem. Přednášky PČR Stochov pro žáky 7. až 9. 

tříd, dále divadelní představení pro žáky tříd pátých. Více v části Seznam plánovaných a 

uskutečněných preventivních akcí. Pedagogové byli metodičkou prevence na několika 

společných setkáních o tématu a možnostech preventivní práce s dětmi informováni, proškoleni. 

Na internetových stránkách školy v záložce Metodik prevence jsou shromážděny materiály pro 

preventivní práci v oblasti kyberšikana. 

 

 změnit situaci ve třídě 7. B / nedobré vztahy, problémy s kázní. Nabídnout program 

selektivní prevence, spolupracovat s PPP Kladno / metodické vedení selekt. prevence 

poradnou. Metodicky vést učitele třídy. 

 

Hodnocení: 

Z hodnocení žáků, rodičů a učitelů vyplývá, že nastala mírná změna v chování třídy a zlepšení 

vzájemných vztahů. Se třídou nadále pracuje metodička prevence ve spolupráci se školní 

psycholožkou a třídní učitelkou. Jedenkrát měsíčně probíhá dvouhodinová preventivní práce se 

třídou ve Školním poradenském pracovišti, vedená metodičkou prevence a školní psycholožkou. 
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 Zmapovat klima a školní úspěšnost žáků ve třídách, podpořit dobré klima a školní 

úspěšnost žáků, přátelské a podporující vztahy mezi žáky, dobrý pocit ze školní 

práce. 

 

Realizace: 

Pomocí spolupráce třídních učitelů s metodičkou prevence a školní psycholožkou mapujeme 

klima ve třídách a průběžně pracujeme pomocí třídnických hodin a vedení třídních učitelů na 

zlepšení vztahů a atmosféry ve třídách. 

4.3  Školní metodik prevence 

Jméno a příjmení školního metodika prevence: 
Mgr. Ludmila Beznosková 

Akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence 

podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
Aktuálně studuje (od září 2019 / Studium k výkonu specializovaných činností – školní metodik 

prevence / PedFUK). 

Další vzdělávání: 1x měsíčně účast na semináři pro metodiky prevence v PPP Kladno, 

konzultace preventivních aktivit s okresním metodikem prevence PhDr. Vítem Petrů, od 2/2020 

Mgr. Lenkou Mikeskovou. Odebírání časopisu Prevence a Školní poradenství v praxi, účast na 

seminářích a konferencích týkajících se prevence ve školách. Absolvovaná školení ve šk. roce 

2019/20: Vedení dokumentace, výkaznictví a financování podpůrných opatření, spol. Otidea; 

Klíčové změny v podpůrných opatřeních od 1. 1. 2020, spol. Forum. 

4.4  Seznam plánovaných a zrealizovaných preventivních akcí 

A. Kočičí zahrada 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatel: škola sama 

Formy práce: 

- zážitkový program 

- nácvik a trénink dovedností 

 

Třídy, čas pro program:  

- 1., 2., 6., 4. třídy / každá 12 vyučovacích hodin 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 

- prevence šikany a projevů agrese 

- prevence záškoláctví 

- prevence rizikových sportů 

- prevence rasismu a xenofobie 

- prevence užívání dalších návykových látek 

- prevence kriminálního chování 

 

Realizace: 

Program proběhl ve třídě 2. A. Ostatní třídy měly naplánováno na jaro 2020 / COVID 19. 

Realizace proběhne na podzim v dalším školním roce. 
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B. Bezpečné chování na sítích, kyberšikana 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatel programu: PČR Kladno 

Formy práce: 

- přednáška, prezentace informací 

- interaktivní skupinová diskuse 

Třídy, čas pro program: 

- 4., 5., 6., 7., 8., 9. Třídy / každá 2 vyučovací hodiny 

 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 
prevence šikany a projevů agrese 

prevence kyberšikany 

Realizace: 

Program neproběhl pro jejich časovou vytíženost s PČR Kladno. Proběhl s PČR Stochov 

– přednášky pro 7., 8, a 9. třídy. Byl velmi povedený a přínosný. Zmíněna byla také témata 

prevence trestní odpovědnost a šikana. 

 

C. Peer preventivní práce plánovaná a organizovaná Radou žáků 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatele programu: škola sama 

Formy práce: 

- přednáška, prezentace informací 

- interaktivní skupinová diskuse 

- zážitkový program 

- nácvik a trénink dovedností 

- zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

Doplňující text: každá třída 2. stupně vymyslí aktivitu zaměřenou na prevenci pro žáky 1. stupně 

(např. vytvoří nástěnku, prezentaci, přednášku, uspořádá společnou akci – vyrábění, čtení, 

sportovní aktivita apod.) 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 

- prevence šikany a projevů agrese 

- prevence kyberšikany 

- prevence záškoláctví 

- prevence rasismu a xenofobie 

- prevence rizikového sexuálního chování 

- prevence užívání tabáku 

- prevence užívání alkoholu 

- prevence užívání dalších návykových látek 

- prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- prevence kriminálního chování 

 

Realizace: 

Většina peer-preventivních aktivit byly sportovní akce či venkovní aktivity, proto byly 

plánovány na jaro 2020. Uskutečněny nebyly – COVID-19. Pro žáky 2. stupně ale bylo přínosné, 

že celý rok aktivity plánovali. Zahájena byla spolupráce třídy 8. B a 2. B – společné předvánoční 

a vánoční setkání. 
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D. Práce s vrstevnickou skupinou/selektivní prevence ve třídě 7. B 

Úroveň programu: selektivní prevence 

Poskytovatel programu: škola sama – školní psycholog, metodik prevence, metodické 

vedení PPP Kladno 

Formy práce: 

- interaktivní skupinová diskuse 

- zážitkový program 

- nácvik a trénink dovedností 

- individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Třídy, čas pro program: 

- 7. B, 12 hodin 

 

Realizace: 

Setkání byla zrealizována celkem 4x, vždy v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Práce přispěla 

ke zlepšení chování a vztahů ve třídě, děti se vzájemně více poznaly, zažily společně ve škole 

pozitivní pocity a společné hezké okamžiky. 

 

E. Kroužky / sportovní a jiné zájmové aktivity 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatel programu: škola sama 

Hlavní formy práce: 

- zážitkový program 

- nácvik a trénink dovedností 

 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 

- prevence šikany a projevů agrese 

- prevence kyberšikany 

- prevence záškoláctví 

- prevence rizikových sportů 

- prevence rizikového chování v dopravě 

- prevence rasismu a xenofobie 

- prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 

- prevence rizikového sexuálního chování 

- prevence užívání tabáku 

- prevence užívání alkoholu 

- prevence užívání dalších návykových látek 

- prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- prevence poruch příjmu potravy 

- prevence kriminálního chování 

 

Realizace: 

Škola po celý školní rok nabízela mnoho rozmanitých kroužků pro děti prvního i druhého 

stupně. Žáci se v hojné míře kroužků účastnili. 
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F. Alkohol - jak říci NE 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatelé programu: Divadelta / Divadlo Fórum 

Formy práce:  

- Představení 

- interaktivní skupinová diskuse 

- zážitkový program 

- nácvik a trénink dovedností 

 

Třídy, čas pro program: 

- 9. třídy / 2 hodiny 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 

- prevence užívání alkoholu 

- prevence užívání dalších návykových látek 

 

Realizace: 

Představení uskutečněno nebylo / COVID- 19. 

 

G. Vsadíš se - hazard, vznik a nebezpečí závislostí 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatel programu: Divadelta / Divadlo Fórum 

Formy práce: 

- představení 

- interaktivní skupinová diskuse 

- zážitkový program 

- nácvik a trénink dovedností 

Třídy, čas pro program: 

- třídy / 2 hodiny 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 

prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)       

Realizace: 

Představení bylo uskutečněno v prosinci 2019. Bylo velmi povedené. Hodnotíme jako 

jednu z nejpovedenějších preventivních akcí a rádi bychom s touto společností i nadále 

spolupracovali.                                                                                       

 

H. Když chceš, tak to dokážeš 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatel programu: AZ rodina, hudební motivační program R. Bangy 

Formy práce: 

- představení 

- zážitkový program 

Třídy, čas pro program: 

- 5., 6., 7., 8. třídy 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 

- prevence šikany a projevů agrese 

- prevence kyberšikany 

- prevence rasismu a xenofobie 

- prevence užívání tabáku 

- prevence užívání alkoholu 

- prevence užívání dalších návykových látek 
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- prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- prevence kriminálního chování 

Realizace: 

Představení bylo zrealizováno v listopadu 2019. Bylo velmi povedené. 

 

I. Film „V síti – Za školou“ a film „V síti“ 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatel programu: Aerofilms, kulturní zařízení města Stochov 

Formy práce: 
- Představení, následná práce s programem vedená třídními učiteli (metodika „V Síti“) 

Třídy, čas pro program: 

- 6., 7., 8., 9. třídy, rodiče žáků 

Typy rizikové chování, na které je tento program zaměřen: 

- prevence kyberšikany, prevence nesprávného a rizikového pohybu na sítích 

Realizace: 

Promítání filmu pro žáky i pro rodiče neproběhlo – COVID-19. Promítání filmů je 

přesunuto na podzim dalšího školního roku. 

 

J. Připojená 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatel programu: Divadelta / Divadlo Fórum 

Formy práce: 

- představení 

- interaktivní skupinová diskuse 

- zážitkový program 

- nácvik a trénink dovedností 

Třídy, čas pro program: 

- 5. třídy / 2 hodiny 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 

- prevence rizikového chování na sítích, prevence kyberšikany, nástrahy internetu       

Realizace: 

Představení bylo uskutečněno v prosinci 2019. Bylo velmi povedené. Hodnotíme jako 

jednu z nejpovedenějších preventivních akcí a rádi bychom s touto společností i nadále 

spolupracovali.    

                           

K. Alenka v nesnázích 

Úroveň programu: všeobecná prevence 

Poskytovatel programu: Divadelta / Divadlo Fórum 

Formy práce: 

- představení 

- interaktivní skupinová diskuse 

- zážitkový program 

- nácvik a trénink dovedností 

Třídy, čas pro program: 

- 4. třídy / 2 hodiny 

Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen: 

prevence šikany, pravidla mezi přáteli, umění říci ne 
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Realizace: 

Představení bylo uskutečněno v prosinci 2019. Bylo velmi povedené. Hodnotíme jako jednu 

z nejpovedenějších preventivních akcí a rádi bychom s touto společností i nadále spolupracovali. 

 

4.5  Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 

 Kočičí zahrada - proškolení učitelů 1. stupně 

10) Kočičí zahrada – proběhlo proškolení učitelů 1. stupně v preventivním programu 

Kočičí zahrada / primární prevence pro žáky 1. - 4. tříd. Metodik prevence ve 

spolupráci s proškoleným pedagogem. 

 Kyberšikana a bezpečný pohyb na sítích  

11) Proběhlo seznámení učitelů s veřejně dostupnými aktivitami, programy, letáky, 

výukovými materiály, kvízy, hrami apod., které lze použít ve třídě pro primární 

prevenci směrovanou k prevenci kyberšikany a seznámení žáků s pravidly 

bezpečného užívání internetu. Metodik prevence. 

 Měření klimatu ve třídách, metodická pomoc pedagogům 

12) Pomocí dotazníků a pozorování zaměřených na klima ve třídách (školní 

psycholožka), deníku metodika prevence a Rady žáků jsme zmapovali vztahy žáků, 

metodicky vedli třídní učitele v práci s kolektivem. Pomocí Plánu pedagogické 

podpory (PLPP, PO1) podporovali dlouhodobě školně neúspěšné děti. 

 

4.6  Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče 

 Školní psycholog, výchovný poradce - nabídka individuálních konzultací rodičům / plně 

využito 

 Školní psycholog - pravidelná večerní setkávání s rodiči žáků, zaměřená na pomoc 

s obtížemi při výchově dětí / uskutečněno 

 

 Další aktivity rodičů a žáků (dílny, otevřené hodiny apod.)/ uskutečněno několik těchto 

aktivit na 1. stupni ZŠ 
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4.7  Školní poradenské pracoviště 

Metodik prevence:  Mgr. Ludmila Beznosková 

Výchovný poradce:  Mgr. Ludmila Beznosková 

Školní psycholog:  Mgr. Anita Michajluková 

 

Cíle činností ŠPP: 
 pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence 

školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů, 

 sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické 

zázemí pro jejich vytváření a realizaci, 

 nabízet a zajistit žákům kariérové poradenství, 

 připravit podmínky a rozšířit možnosti začlenění žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, 

 vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání 

sociálních odlišností na škole, budovat příznivé sociální klima a dobré vztahy ve třídách 

 posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro 

jeho snižování, 

 zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů, 

 poskytovat metodickou podporu učitelům dle aktuálních potřeb a při aplikaci 

psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních 

vzdělávacích programů, 

 prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, 

 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských 

zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, 

střediska výchovné péče) a s úřady práce. 

 

Kromě výše zmíněných preventivních aktivit zajistila výchovná poradkyně služby žákům 9. 

ročníků v oblasti kariérového poradenství. Těmi byly zajištění informací ohledně dalšího 

vzdělávání žáků, zajištění Atlasu školství, nástěnka se dny otevřených dveří škol středního 

vzdělávání, aktualizace informací o středních školách, učilištích a informacích o přijímacím 

řízení a dnech otevřených dveří na webových stránkách školy, zajištění návštěv okolních škol a 

učilišť, návštěva Veletrhu vzdělávání v Kladně a schůzka s rodiči a zástupci gymnázií, středních 

škol a učilišť přímo ve škole. Žáci 9. tříd se zúčastnili hodin zaměřených na volbu povolání 

v ŠPP vedených školní psycholožkou. 
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Poradenské služby byly dále v letošním roce zaměřeny zejména na děti s PO, výukovými i 

výchovnými obtížemi, zajištění poradenství rodičům ohledně zápisu do ZŠ a metodické vedení 

pedagogů v oblasti podpory žáků s výukovými obtížemi. Dále na spolupráci s okolními 

pedagogickými poradnami, zajištění podpory žáků s PO formou předmětů Pedagogická 

intervence a Předmět speciálně pedagogické péče a zajištění a spolupráci s asistenty učitele ve 

škole.  

 

4.8  Vyhodnocení preventivního programu školy 

Ve školním roce 2019/2020 se nám podařilo úspěšně zrealizovat všechny naplánované aktivity, 

které nám nepřekazil COVID-19. Při výběru programů jsme zohledňovali problémy, které jsme 

řešili v uplynulém školním roce, další byly zajištěny poté, co se ve třídách vyskytly náznaky 

rizikového chování. Učitelé i žáci byli s aktivitami spokojeni. Jako velmi přínosnou hodnotíme 

spolupráci se společností Divadelta, ve které bychom rádi v dalších letech pokračovali. V příštím 

roce se nám jeví jako nejpotřebnější prohloubit prevenci v oblasti kyberšikany a bezpečného 

pohybu na internetu. Metodička prevence k tomuto účelu zorganizuje akce pro žáky 2. stupně a 

vytvoří metodiku pro pedagogy 1. stupně, či sama, dle volby třídních učitelů, ve třídách 

preventivní akce uskuteční.  Primární prevenci ve škole velkou měrou přispívá plně vybavené 

Školní poradenské pracoviště a aktivní práce a spolupráce školní psycholožky a metodičky 

prevence/výchovné poradkyně. K prevenci rizikového chování přispívá, že se děti, rodiče i 

učitelé naučili služby Školního poradenského pracoviště aktivně využívat. Pracujeme tak aktivně 

v oblasti primární prevence, věnujeme se pedagogům, třídním kolektivům a jednotlivým žákům, 

problémům výchovným i výukovým a snažíme se zlepšovat klima ve škole. 

5.  VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/ 2020 

 

Celkem v řízení  43 žáků z 9. tříd 

SŠ 28 

SOU 15 

5. třídy 3 (osmileté gymnázium) 

8. třídy 2 

Přijato celkem 48 
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ  2019/2020 

 

Klasifikováno 411 

Počet žáků s vyznamenáním 227 

Počet žáků – dostatečné 49 

Uvolněni (Tv)       7 

Neprospělo 0 

Opravné zkoušky 0 

Důtky třídního učitele 2 

Důtky ředitele školy 4 

Žáci s 2. stupněm z chování 0 

Žáci s 3. stupněm z chování 0 

Pochvaly 43 

Neomluvené hodiny 30 hod. (celá škola) 
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7. ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/20 proběhl 3. 4. 2020, vzhledem ke „covidové“ situaci 

neproběhl klasickým způsobem. Rodiče měli možnost si stáhnout formuláře pro přihlášení dětí 

na webových stránkách školy nebo si je vyzvednout přímo u výchovné poradkyně. V určeném 

termínu je pak vyplněné vrátili osobně nebo elektronicky. Připravené dárky od sponzorů - Lego, 

rakytníkové bonbóny, rozvrhy, omalovánky a pastelky od komise pro mládež a seniory MÚ 

Stochov počkají na děti až na jejich první školní den.  

Rodiče dětí, kteří žádají pro své děti odklad školní docházky, musí k Zápisovému listu doložit 

ještě žádost o odklad, doporučení dětského lékaře a vyšetření z pedagogické poradny. Většina 

vyšetření dětí proběhne v SPC Slunce ve Stochově nebo v PPP Kladno.  

Dětem, které splní všechny podmínky pro odklad školní docházky, je vystaveno ředitelkou školy 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky a pokračují ještě další rok v předškolní výchově v MŠ. 

Bylo odevzdáno 56 zápisových listů, 49 dětí bylo zapsáno, z toho 4 děti mají odklad školní 

docházky do 31. 8. 2021, 3 děti přestoupily na jinou základní školu, v srpnu se naopak z jiné 

školy přihlásil 1 žák (Nymburk). 

Do 1. tříd nastoupí tedy 49 žáků, budou vytvořeny 2 třídy (1. A - 25, 1. B  - 24)   

Vzhledem k tomu, že se děti nemohly osobně potkat při zápisu s paní učitelkami, uskutečnilo 

se 28. 8. 2020 na konci prázdnin v areálu školního hřiště „zábavné odpoledne“ pro děti, kde se 

nejen osobně poznaly s p. učitelkou, ale vyzkoušely si za přítomnosti učitelek z 1. stupně své 

znalosti a dovednosti. 

8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Pedagogičtí pracovníci byli přihlášeni na různá vzdělávací školení. Tato školení se uskutečnila 

pouze v menší míře z důvodu vyhlášení nouzového stavu – Covid 19 vládou ČR. 

V 1. pololetí proběhla například tato školení: 

 Požární prevence 

 Čtenářská gramotnost 

 Profesní řidičský průkaz 

 PC program Bakaláři 

 

Naše škola navázala spolupráci se společností Scio. Přímo na půdě Scia proběhly semináře 

čtenářské gramotnosti pro podporu testování žáků, kterých jsme se zúčastnili. 

Využili jsme také nabídky (jako jedna z mála škol ve Středočeském kraji) zapojit se do projektu 

Implementace krajského akčního plánu (IKAP). Zúčastnilo se 20 pedagogických pracovníků ZŠ, 

speciálních tříd a též vedoucí Městské knihovny ve Stochově. 

V rámci superpodpory čtenářské gramotnosti jsme absolvovali semináře Čtením a psaním napříč 

předměty, které byly zaměřeny na práci s metodami kritického myšlení. Semináře vedly zkušené 

lektorky RWCT. Považujeme je za velice přínosné. Smysluplné bylo též setkání se zkušenou 

asistentkou pedagoga a výměna zkušeností. 
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Jsme zapojeni do pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost v rámci projektu Místní akční 

plán vzdělávání ORP Kladno - MAP II. V rámci aktivit této skupiny jsme se zúčastnili semináře 

Scénické čtení.  

Velký důraz byl kladen na proškolení počítačového programu Bakaláři. Je samozřejmostí pro 

pedagogické pracovníky naší školy průběžné samostudium. 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 

9.1 Lyžařský kurz 

Lyžařský výcvik se uskutečnil 24. 1. – 30. 1. 2020 v počtu 34 žáků 7. ročníků a Speciálních tříd 

Vedoucí: Mgr. Petr Pinčák, 1x zdravotník, 2x lyžařský instruktor 

Kurz proběhl v Jizerských horách, ubytování bylo zajištěno v horské chatě Na Perlíčku 

v nadmořské výšce 820 m. n. m., uprostřed netknuté přírody, na hranicích národních parků 

CHKO Jizerské hory a KRNAPU.  

Dopravu zajišťoval jako každoročně p. Milan Bříza (Autobusová doprava Nové Strašecí) Byly 

splněny všechny stanovené cíle, děti si užily jak sjezdové, tak běžkařské lyžování. Ubytování 

i stravování bylo kvalitní. Během kurzu nedošlo k žádnému závažnému úrazu. Pokud jde 

o nemoci, vyskytlo se jen běžné nachlazení. 

9.2 Sportoviště 

 Tělocvična je součástí hlavní budovy školy 

 Cvičebna se nachází přízemí hlavní budovy školy 

 Školní hřiště – tartanová dráha, multifunkční hřiště (volejbal, basketbal, vybíjená, 

florbal), umělá tráva (minifotbal), doskočiště, vrh koulí 

 Sportovní areály Města Stochov – fotbalové hřiště, běžecká dráha, antukové kurty, 

sportovní hala 

 

Sport ve škole probíhal od září 2019 do února 2020 poté z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu - COVID-19 byla tělocvična i sportovní areál uzavřen pro ZŠ i veřejnost do odvolání. 

 

 Využití všech dostupných sportovišť na výuku Tv 

 Zařazování netradičních sportů (hokejbal, florbal, baseball nohejbal, lakros, frisbee, 

nordic walking, běh na lyžích) 

 Sportovní zájmové kroužky – florbal 1. a 2. st., volejbal, volejbalová přípravka, 

basketbal   

 Sportovní liga škol okresu Kladno – pravidelná účast na většině soutěží (vybíjená, 

lehká atletika, basketbal, volejbal) 

 Stolní tenis – chodby školy 
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9.3 Plavecký výcvik 

Plavecký výcvik probíhá v plavecké škole Medúza Kladno v 2. pololetí, 40 hodin, 4. roč., 

ukončeno z důvodu Covid19, náhrada lekcí v 1. pololetí 2020/21. Doprava je hrazena z dotace 

MŠMT ČR. 

 

9.4 Atletika 

V letošním roce zahájila základní škola atletickou přípravku pro 1. stupeň. Přípravka funguje ve 

spolupráci s atletickým oddílem TEPO Kladno, které na školu posílá své trenéry 2x do týdne a 

připravují děti na atletické disciplíny, které mohou dále rozvíjet.   

 

9.5 Polytechnika 

Škola se začátkem roku zapojila do projektu Polytechnika do základních a mateřských škol. 

Cílem projektu bylo seznámit žáky mateřských a 1. stupně základních škol s technickými obory 

jako je např. stavebnictví, metalurgie, robotika. Kurzy nabídly žákům skrze přizvané odborníky 

z těchto oborů, pomocí hry a přímého kontaktu s problematikou pohled do světa techniky a 

technických oborů. 

 

9.6 Návštěva chovatele exotických živočichů 

Do hodin přírodopisu 7. a 8. ročníku zavítal před koncem prvního pololetí chovatel exotického 

hmyzu s ukázkami nejrůznějších druhů, které chová doma. Žáci mohli přímo v hodině 

přírodopisu vidět zástupce různých více či méně jedovatých druhů brouků, mnohonožek, 

kudlanek a pavouků. 

9.7 Čtenářská gramotnost 

Nadále probíhala již navázaná spolupráce se společností Scio. Přes portál Svět gramotnosti měli 

žáci 8.A možnost na podzim otestovat si úroveň své čtenářské gramotnosti a sledovat její vývoj. 

Další kolo testování proběhlo pak v on-line podobě v době distanční výuky. 

Jako škola jsme získali účastí v projektu přístup k výukovým materiálům Světa gramotnosti, 

který můžeme i nadále využívat. 

Zúčastnili jsme se s 9.B dotovaného programu (v rámci MAP II) Středočeské vědecké knihovny 

v Kladně. Akci, která proběhla začátkem března, považujeme za velmi zdařilou. Žáci měli 

připravený výukový program s kompletní prohlídkou SVK. 

Spolupracujeme s Městskou knihovnou ve Stochově. Připravená literární pásma a besedy se 

spisovateli se bohužel z důvodu COVID-19 neuskutečnily. 

9.8 Sběr papíru a léčivých bylin 

Jako každý rok i v letošním roce se žáci ZŠ Stochov mohli zapojit do sběru papíru, kaštanů, 

šípků, pomerančové a citronové kůry. Sběr probíhá každoročně a mohou se do něj zapojit 

všichni žáci i rodiče. Soutěží se ve třídách. Nejúspěšnější sběrači dostávají podle umístění 

odměny. První místo za podzimní sběr papíru si letos odnesla třída 5.B. 
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9.9 Seznam zájmových kroužků 

Název kroužku Vyučující Den Čas 

1. a 2. stupeň ZŠ       

Atletika Picková Út 14:30 – 15:30 

Volejbal přípravka Gronská St   S 16:30 – 18:00 

Basketbal 5. - 9. tř. Daňha Út 17:00 – 19:00 

Basketbal 5. - 9. tř. Daňha Pá 18:30 – 21:00 

Basketbal 5. - 9. tř. Daňha So 9:00 – 11:00 

Florbal 2.st. Holanová Út 7:00 – 7:45 

Florbal 1.st. Vlasáková Út 15:30 – 17:00 

Hudební hry  Ctiborová Po 13:45 – 14:45 

Keramika   4.tř. + Macáková, Navrátilová Út    S  16:00 – 17:30 

Matematika Hejného met. Picková Po 13:00 – 14:00 

Čj a Ma hravě  5.tř. Tůmová, Beznosková Pá 7:00 – 7:45 

Šikovné ruce 4. a 5.tř. Tůmová Po    L 13:30 – 15:00 

Ruský jazyk - 2.A Cajthamlová St    15:00 – 15:45 

        

Příprava na SŠ - Ma Hampel Po 14:30 – 15:15 

Příprava na SŠ - Čj  Pártlová Čt  14:00 – 14:45 

Pedagogická intervence I Beznosková Út 7:00 – 7:45 

Pedagogická intervence II Dandová čt 7:00 – 7:45 

Pedagogická intervence III,IV, V, VI Vajcová Po-Pá 7:00 – 7:45 

Spec.pedagogická péče I Dandová Po 7:00 – 7:45 

Spec.pedagog. péče II,III Dandová Út/Pa 7:00 – 7:45 

Spec.pedag. péče IV, V, VI Tůmová Po-St 6:55 – 7:40 
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9.10 Mimoškolní sportovní aktivity 

 Baník Stochov – kopaná 

 Tenisový klub Stochov 

 Sokol Stochov – stolní tenis, zájmové cvičení 

 

Z důvodu COVID-19 byla většina akcí ve 2. pololetí zrušena. Neproběhlo tudíž ani Pasování na 

čtenáře, Den dětí, sběr papíru atd. 

Dotační program Bovys „Ovoce a zelenina“ a „Mléko do škol“ začal fungovat ihned při 

opětovném provozu školy a žáci, kteří školu navštěvovali, dostávali pravidelně ovoce, mléko a 

jogurty a dětská ovocná pitíčka. 

9.11 Projekty – Šablony II. 

Naše škola v roce 2019/2020 pokračovala v projektech Šablony II. Do Šablon II. se zapojila 

základní škola, školní družina, základní umělecká škola a mateřské školy. 

Na základní škole probíhá doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, které žáci s 

radostí navštěvují, upevňují získané vědomosti a tolik potřebnou důvěru ve své schopnosti.  

Ve školní družině byly pro zájemce otevřené školní kluby, které přivítaly nadšence do logických 

a deskových her. Dále se ve školní družině konaly projektové dny, které za vedení odborníka z 

praxe dětem odhalily taje kuchařského a sklářského umění. Do projektových dnů se aktivně 

zapojila i základní umělecká škola. Bohužel další plány na projektové dny a jejich realizaci 

zhatila situace s COVID-19.   

Mimo jiné prostřednictvím projektu Šablony II. sdílí pedagogové své zkušenostmi s kolegy na 

jiných školách. Taktéž se pedagogové dále vzdělávají například v oblasti osobnostně-sociálního 

rozvoje, ICT, čtenářské i matematické gramotnosti. 

9.12 Spolupráce s rodiči 

 Školská rada 

 Třídní schůzky  - 2x v 1. pololetí, 2. pololetí – distanční výuka, konzultace 

 Návštěvy školy – schůzky s konkrétními vyučujícími, třídními učiteli, ředitelem školy 

(omezení v době uzavření školy, emailová, telefonická komunikace) 

 Schůzky s výchovným poradcem – konzultační hodiny 

 Doprovod rodičů na třídních výletech, exkurzích, školách v přírodě 

 Sponzorská pomoc 

 Možnost „hospitace“ ve třídě – převážně 1. stupeň 

 Informování rodičů v místním tisku, rozhlase, školním časopisu, na webových stránkách 

školy 

 Příprava programu BAKALÁŘI – klasifikace – hesla pro přístup rodičů 
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9.13 Spolupráce s MÚ Stochov 

Spolupráce s představiteli města je na dobré úrovni. Zastupitelé města mají zájem, aby školství 

ve městě prosperovalo. Požadavky ředitele školy jsou vždy projednány a v rozumné míře 

akceptovány. 

Ředitelka se pravidelně zúčastňuje Zastupitelstva města Stochov. Na konci školního roku 

členové Rady města Stochov navštívili areál ZŠ a začali za spolupráce celého vedení ZŠ 

připravovat rekonstrukci celého areálu školy. Jednalo se hlavně o možné využití nyní prázdných 

bytů a zlepšení podmínek výuky žáků školy. Ředitelka školy se zúčastnila i projednání různých 

variant s architektem. 

Příspěvky o činnosti a akcích školy do Stochovských listů. 

 

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 

ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Pravidelná inspekční kontrola proběhla v únoru 2018. Drobné nedostatky, které se týkaly 

převážně MŠ v oblasti administrativy, jsou již odstraněny.  

Závěry inspekční zprávy (Čj. ČŠIS-459/18-S) jsou k vyhledání zde:  

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=1773 

Ve školním roce  2019/20 probíhala ve škole proto pouze hospitační činnost vedení školy, která 

kontroluje výuku jednotlivých učitelů na obou stupních ZŠ dle ŠVP a hodnotí jejich připravenost 

a následné výsledky výuky v jednotlivých předmětech a výsledky žáků. Sledovaná výuka byla 

vždy pečlivě připravena, probíhala v příznivém sociálním a emocionálním klimatu. Výuce 

napomáhá široká škála učebních pomůcek, která podporuje názornost výuky. Žáci využívají 

i dvě počítačové učebny, výuka v nich je velmi pozitivně motivuje. Prostředí školy je udržované, 

příjemné a podnětné. Zvláště nově zrekonstruované učebny chemie, fyziky a přírodopisu byly 

pro žáky velkým překvapením na začátku nového školního roku. 

V pravidelných intervalech probíhají také kontroly Okresní hygienické stanice Kladno. Kontroly 

se týkaly jak školní jídelny ZŠ, tak i obou jídelen v mateřských školkách. Dále pak i jednotlivých 

pracovišť ZŠ, ZUŠ, MŠ a speciálních tříd. Z každé kontroly je pořízen zápis. Žádná z kontrol 

neshledala pochybení ohledně provozů všech zařízení. 

Na začátku školního roku a pak dle potřeby v průběhu školního roku je prováděno školení 

vedoucích pracovníků a všech zaměstnanců školy v oblasti PO a BOZP, příprava preventivních 

požárních hlídek. Tuto činnost nám zajišťuje odborná firma Haskon, s.r.o., která vede 

dokumentaci PO a BOZP a provádí pravidelné roční kontroly, revize PO a kontroly (hasicí 

přístroje, hydranty, hromosvody). Elektro revize zajišťuje firma BEKIVO a kontrolu drobného 

elektrického zařízení provádí každoročně revizní technik Ing. Jan Frisch. O všech kontrolách 

jsou vedeny řádné zápisy a v případě potřeby oprav jsou odpovědní pracovníci ihned 

kontaktováni školníkem M. Bělouškem, který provádí běžnou kontrolu provozu školy. 

Spolupráce je na velmi dobré úrovni. 

  

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=1773
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11.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Základní údaje o hospodaření školy 

Za rok 2019 (k 
31.12.) 

Za rok 2019 (k 
31.12.) 

Hlavní činnost 
Hospodářská 
činnost 

  
 Náklady celkem 57 572 995,75 Kč 4 192,87 Kč 

    
 Výnosy celkem 57 640 386,11 Kč 4 256,00 Kč 

Z toho 

Příspěvky na provoz od MÚ 6 514 400,00 Kč   

Neinvestiční dotace od KÚ 46 623 801,00 Kč   

Projekt EU Šablony I. 368 779,00 Kč   

Projekt EU Šablony II. 365 350,02 Kč   

Ostatní výnosy 3 768 056,09 Kč   

  
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  67 390,36 Kč 63,13 Kč 

    
    Přijaté příspěvky, dotace, školní příjmy 

  

    

Přijaté příspěvky a dotace 
Za rok 2019 (k 

31.12.) 
 Neinvestiční dotace od KÚ 

celkem   46 623 801,00 Kč 
 

Z toho 

Mzdy, ONIV… (UZ 33353) 46 543 898,00 Kč 
 Vyrovnání mezikrajových rozdílů 

(UZ 33076) 36 243,00 Kč 
 Podpora výuky plavání v ZŠ (UZ 

33070) 43 660,00 Kč 
 EU - Výzva č. 02_18_063 (UZ 

33063)   3 054 828,00 Kč 
 Příspěvek MÚ 6 514 400,00 Kč 
 Školní příjmy   
 Stravné 2 187 916,28 Kč 
 Úroky 1 831,69 Kč 
 Školné, úplata 1 425 600,00 Kč 
 Ostatní 152 708,12 Kč 
 

    Finanční prostředky rozpočtované na provoz pro rok 2019 byly účelně a hospodárně 

čerpány. Celková výše rozpočtovaných prostředků byla 10 282 456,09 Kč. 
 

    Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly poskytnuty ve výši 46 623 801 Kč. Tyto byly 

použité na mzdové prostředky pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, zákonné  

odvody, odvody FKSP, ONIV přímé a OPPP. Tyto finanční prostředky byly čerpány na 100%. 

    Hospodářský výsledek za celý subjekt za rok 2019 je 67 453,49 Kč. 
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12.  ZHODNOCENÍ 

Začátek školního roku připadl na 2. září 2019. První pololetí bylo ukončeno klasifikací, žákům 

byl rozdán 30. 1. 2020 výpis z vysvědčení, pak následovaly 31. 1. 2020 jednodenní pololetní 

prázdniny.  

Dne 10. 3. 2020 vydává Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k uzavření škol z 

důvodu COVID-19. Opatření MZ zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu. 

V době vyhlášení mimořádného opatření měli žáci naší školy jarní prázdniny. Třídní učitelé 

okamžitě začali žáky a jejich zákonné zástupce kontaktovat a zjišťovali možnosti domácí výuky. 

23. března začala výuka on-line. 

Větší množství žáků je vybaveno počítači a přístupem na internet. Ovšem pro některé žáky 

museli učitelé připravovat pracovní listy z důvodu absence PC v rodině. Pracovní listy bylo 

možné si vyzvednout ve škole a opět po vypracování úkolů je vrátit. 

Vzhledem k tomu, že domácí výuka byla nepovinná, některé žáci nereagovali ani po několika 

vyzváních k práci. Jednalo se cca o 20% naší školy.  Díky školní psycholožce a třídním 

učitelkám se v každé třídě během distanční výuky uskutečnily třídnické hodiny formou video-

konference. Setkání na dálku se dětem velmi líbilo a hodnotily ho kladně. Učební plány jsme 

upravili a zaměřili jsme se hlavně na základní předměty a potlačili jsme výchovné předměty. 

 Po uvolnění opatření se od 11. května 2020 připravovali žáci devátých tříd na přijímací 

řízení na střední školy. 

 V další fázi uvolnění 26. 5. začaly chodit do školy děti z 1. – 5. tříd na zkrácené 

vyučování. Od 8. června 2020 byl připraven rozvrh konzultačních hodin pro žáky 6. – 9. tříd. 

Žáci si mohli sami vybrat předměty, které budou navštěvovat. Výše zmíněných konzultací se 

účastnilo cca 35 % žáků. 

 S výukou on-line se zpočátku každý učitel vyrovnával různě. Proto bylo pro učitele 

zajištěno rychlé zaškolení práce on-line výuky a bylo doplněno počítačové vybavení školy. 

 Po zhodnocení on-line výuky učitelé i žáci konstatovali, že osobní kontakt je těžko 

nahraditelný. 

  Vysvědčení bylo vydáno 26. června 2020 všem žákům za dodržení všech hygienických 

podmínek. 
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13.  ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Školní jídelna měla ve školním roce 2019/2020 šest zaměstnanců (v tom jedna pracovnice pouze 

na výpomoc přes výdej obědů na 3 hodiny). Ve školní jídelně se vařila dvě jídla. Strava 

se připravovala ve stanovené hodnotě podle předepsaných technologických postupů, aby byla 

zajištěna správná výživa dětí. Je dbáno na přesné dodržování hygienických předpisů, což 

potvrdily kontroly OHS Kladno. 

Cena obědů: 

 7-10 let – 23,- Kč 

 11-14 let – 25,- Kč 

 15 a více let – 27,- Kč 

 zaměstnanci školy – 30,- Kč. 

Do věkové skupiny byli strávníci zařazeni podle věku, kterého dosáhli ve školním roce 

tj. 1.  9. 2019 – 31. 8. 2020. Pro zaměstnance školy využíváme příspěvku 15,- Kč z FKSP. 

 

14.  VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ STOCHOV 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

POČET ODDĚLENÍ POČET ZAPSANÝCH ŽÁKŮ K PRAVIDELNÉ DOCHÁZCE 

4 
k 30. 9. 2019 celkem 115 žáků 

k 30. 6. 2020 celkem 112 žáků 

13. 3. – 30. 6. činnost ukončena - Nouzový stav Covid 19 od 25.5. 2020  pouze odpolední  

školní skupiny na I. stupni  

 

Ve školním roce 2019/2020 byla otevřena 4 oddělení školní družiny, která navštěvovalo 115 

dětí, z toho 62 dívek. Ke konci školního roku navštěvovalo družinu celkem 112 dětí. Na 

webových stránkách ZŠ Stochov jsou uloženy galerie jednotlivých oddělení a kronika ŠD. 

Všechna oddělení byla umístěna ve II. pavilonu, vychovatelky k činnostem s dětmi též využívaly 

PC učebnu, knihovnu, školní zahradu, tělocvičnu a školní kuchyňku. Plánované akce a činnosti 

byly plněny od 2. 9. 2019 podle plánu činností školní družiny sestaveného na základě školního 

vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, který navazuje na vzdělávací program školy. 

Vychází z oblasti „Člověk a jeho svět“ určené pro 1. stupeň základního vzdělávání. Rozvíjí 

poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti dětí získané ve výchově v rodině a v předškolním 

vzdělávání. Učí je pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Dětem 

se tak utváří prvotní ucelený obraz světa. Podněcuje jejich vlastní prožitky, propojuje herní 

činnost s reálnými situacemi. 
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14.1 Požadavky pro volný čas 

 Požadavek dobrovolnosti – děti vykonávají danou činnost dobrovolně na základě 

vzbuzeného zájmu a motivace, veškeré činnosti jsou přiměřené věku dětí a jejich 

momentálnímu stavu. 

 Požadavek pedagogického ovlivňování volného času – vychovatelka motivuje 

k činnosti. 

 Požadavek zájmovosti a zajímavosti – činnosti jsou pro děti atraktivní, snaha používat 

jiné náměty než ty, které znají ze školy. 

 Požadavek aktivity – činnosti volit tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné 

všechny děti. 

 Požadavek citovosti a citlivosti – všechny činnosti by měly přinášet dětem kladné 

emoce, a to nejen z činnosti samé a následného ocenění, ale také radost z objevování či 

překonávání překážek. 

 Požadavek seberealizace – činností (jejímž produktem je radost) dítě nachází a objevuje 

samo sebe, zvláště, je-li kladně ohodnoceno, a prostřednictvím činnosti v ŠD si vytváří 

žádoucí sociální kontakty. 

14.2 Základní tematické okruhy 

 Místo, kde žijeme  

 Lidé kolem nás  

 Lidé a čas  

 Rozmanitost přírody  

 Člověk a jeho zdraví 

Děti byly vedeny ke smysluplnému využívání volného času, byly vytvářeny základy ke 

klíčovým kompetencím, tj. kompetencím k učení, k řešení problému, komunikativním, sociálním 

a interpersonálním, občanským a kompetencím k trávení volného času. 

Hlavním cílem zájmového vzdělávání ve školním roce bylo poskytnout dětem dostatek 

příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a umožnit jim zábavnou formou prakticky 

využít získané znalosti a dovednosti. 

14.3 Výchovně vzdělávací cíl  

 Získávat nové poznatky a zkušenosti 

 Rozvíjet nápaditost, myšlení, fantazii a tvůrčí schopnosti 

 Vyzkoušet si netradiční formy a metody při činnostech 

 Podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti 

 Motivovat k organizování a plánování 

 Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet vyjadřovací schopnosti 

 Zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem 

 Osvojit si pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti 

 Vytvářet nové pracovní návyky 

 Zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce 
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14.4 Průřezová témata 

Environmentální výchova – vytváření vztahů k životnímu prostředí, pochopení vlastní 

zodpovědnosti ve vztazích k prostředí, zaměření na hodnotovou orientaci dětí (témata – šetření 

energie, alternativní zdroje energie, hospodaření s odpady, třídění, jaderná energetika, 

obnovitelné a neobnovitelné zdroje, chráněné oblasti a druhy, udržitelný rozvoj, změny klimatu, 

oteplování, znečišťování vody a ovzduší). 

Mediální výchova – utváření hodnot a podob moderní doby, vnímání mluveného 

i psaného projevu, osvojování pravidel veřejné komunikace, dialogu; vytváření prostoru, situací 

a příležitostí, v nichž mohou děti aktivně zpracovávat své mediální zážitky a zkušenosti – 

ilustrace, rozhovory, vyprávění, postupné zapojování jejich schopnosti a seznamování se 

s výhodami i riziky internetu, mobilu, nových technologií, vytváření si odstupu od mediálních 

sdělení a osvojování si poznání, že výpovědní/pravdivostní hodnota je velmi různá; chápání 

rozdílu mezi jednotlivými typy mediální produkce a rozpoznání manipulativního působení. 

Osobnostní a sociální výchova – rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, 

dovedností pro kooperaci, učení, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost 

v mezilidských vztazích. 

V rámci specifické všeobecné primární prevence rizikového chování byly využity 

deskové hry od Záchranného kruhu (www.zachranny-kruh.cz) věnované dopravní výchově, 

příčinám a prevenci běžných rizik a tématu osobního bezpečí. Vychovatelky v rámci 

nespecifické primární prevence vedly děti ke smysluplnému využívání volného času, 

podporovaly zdravý vývoj osobnosti dětí, stav tělesné, duševní i sociální pohody, a to zejména 

úpravou režimu dne, vytvořeným prostředím, snahou o navození pozitivní atmosféry a kladných 

mezilidských vztahů a pestrou nabídkou aktivit.  

Jednotlivé akce a činnosti byly plněny podle rámcového plánu pro letošní školní rok. Mezi 

nejdůležitější akce a témata byly zařazeny: 

  

http://www.zachranny-kruh.cz/
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AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ZÁŘÍ 

PEXESIÁDA 

ÚČES MĚSÍCE 

PODZIM NA FARMĚ (SBĚR TRVDÉHO PEČIVA) 

LEGO – STAVITELÉ 

PODZIMNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ 

ŘÍJEN 

DRAKIÁDA 

BRAMBORIÁDA 

STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE 

LISTOPAD 

SUPERSTAR 

PUZZLEIÁDA 

ZAPOJENÍ RODIČŮ DO VOLNOČASOVÝCH 

AKTIVIT 

PROSINEC 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

VÁNOČNÍ BESÍDKA  

VÁNOČNÍ JARMARK 

LEDEN 

SOUTĚŽ VE SNĚHOVÝCH STAVBÁCH 

DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY – DĚTEM ZA 

VYSVĚDČENÍ 

VAŘÍME A PEČEME 

BESEDA SE STAROSTOU MĚSTA 

ÚNOR 

SOUTĚŽ VE SNĚHOVÝCH STAVBÁCH 

DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY – DĚTEM ZA 

VYSVĚDČENÍ 

VAŘÍME A PEČEME 

BESEDA SE STAROSTOU MĚSTA 

Od března 2020 se tyto akce díky „Nouzovému stavu – Covid 19“ 

neuskutečnily.  

Úplata za ŠD byla účastníkům zájmového vzdělávání v době mimořádných 

opatření vrácena. 

BŘEZEN 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY STOCHOV 

VELIKONOČNÍ JARMARK 

PREVENCE – BEZPEČNOST A PRAVIDLA 

DEN ZEMĚ 
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14.5 Evaluace práce ŠD 

Vnější evaluace – zpětná vazba ze získaných informací od rodičů, žáků, zřizovatele a České 

školní inspekce. 

Vnitřní evaluace: 

1) individuální – každá vychovatelka si průběžně hodnotí vlastní práci, hledá nové metody, 

které by vedly ke kvalitnějším výsledkům 

2) týmová – v případě více vychovatelek evaluaci provádí celý kolektiv, hodnotí svou 

vlastní činnost, stanovují společně postup pro další období 

3) vedení školy – pozorování, hospitace, kontroly a tím zjišťuje naplňování vytčených cílů 

Evaluace práce školní družiny se zabývá: 

 činností družiny (specifické školské zařízení) 

 působení činností a vychovatelek na jednotlivé žáky 

  

DUBEN 

CELODRUŽINOVÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – JARNÍ 

PŘÍRODA 

APRÍLOVÉ LEGRÁCKY 

PRVNÍ POMOC 

ČAROKLÁNÍ 

KVĚTEN 

DEN MATEK 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – KOLOBĚŽKOVÁNÍ 

DPS STOCHOV – VYSTOUPENÍ 

DEN PRO PREVENCI 

HASIČI 

JARNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ 

ČERVEN 

DEN DĚTÍ 

BESEDA SE STAROSTOU 

NÁVŠTĚVA FARMY (SBÍRKA TRVDÉHO PEČIVA) 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM – DEN HER A 

ZÁBAVY 

AMFITEÁTR ŠD 

VODNÍ KOUZLA S INDIÁNY 
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14.6 Kritéria pro hodnocení 

Materiální podmínky: 

 prostory školní družiny (hygienické normy, rozloha, vybavení) 

 dostatek didaktického materiálu, her a hraček 

 dostatek pomůcek a materiálu k rozvíjení tvořivosti 

Personální podmínky: 

 výchovně vzdělávací práce v ŠD je zajištěna kvalifikovanou pedagogickou pracovnicí 

 vychovatelka ŠD se nadále vzdělává v oblastech: zájmového vzdělávání, 

institucionálního vzdělávání (kurzy), samostudium 

Ekonomické podmínky: 

 finanční prostředky ze státního rozpočtu zajišťují nákup pomůcek a materiálu pro 

výchovně vzdělávací práci školní družiny 

 jsou získávány další mimorozpočtové prostředky určené na zkvalitnění školní družiny 

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: 

 pravidelné poučení o zásadách bezpečného chování 

 prostředí školní družiny a přilehlých prostor je bezpečné 

 ve školní družině je pozitivní a přátelská atmosféra 

 žáci spolupracují na přípravě a plánování činností 

 výchovně vzdělávací činnost obsahuje činnosti seznamující žáky s ochranou proti násilí, 

šikaně a patologickými jevy 

 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 organizace školní družiny umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 prostředí školní družiny umožňuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 nadaní žáci jsou rozvíjeni a je jim poskytován dostatek podnětů k rozvíjení nadání 

 

14.7 Vize 

V našem pojetí má být školní družina místem, které je otevřeno všem dětem, rodičům i 

veřejnosti a je pro ně přitažlivé kvalitním vzděláváním a dalšími charakteristikami: 

demokratickými principy, chápáním žáka jako individuální osobnosti, diferencovaným 

přístupem, společnými prožitky a rozvíjením vzájemných vztahů. 

Naší prvořadou ambicí je proměnit školní družinu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými 

vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se 

současně cítí bezpečně a spokojeně stejně jako jejich rodiče i vychovatelky organizace. 
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Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme žáky motivovat a podporovat je k 

aktivnímu učení se; rozvíjet v nich kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. 

století. 

 

14.8 Koncepce rozvoje ŠD 

Naším záměrem je orientovat výchovu a vzdělávání školní družině tak, aby dítě bylo spokojené, 

aby se učilo dobře chápat a plně prožívat svět kolem sebe, chtělo poznávat, přemýšlet a tvořit, 

aby se snažilo poznávat svět techniky okolo nás. Hravou formou, přiměřenou věkovým 

možnostem, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální 

schopnosti. 

Dovést dítě k tomu, aby získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. 

Při úvahách o dalším rozvoji školní družiny vycházejme ze tří základních otázek: 

1) Kde jsme nyní? 

2) Kam se chceme dostat? 

3) Jak se tam dostaneme a co pro to uděláme? 

 

1) Kde jsme nyní? 

Školní družina funguje podle jasných pravidel umožňující konstruktivní komunikaci všech 

aktérů (vedení, pedagogové a rodiče) a jejich participaci na chodu školní družiny. Školní družina 

spolupracuje s vnějšími partnery a je to vstřícné a bezpečné místo pro účastníky zájmového 

vzdělávání, jejich rodiče a vychovatelky. 

2) Kam se chceme dostat? – priority ŠD 

Naším záměrem je orientovat výchovu a vzdělávání školní družině tak, aby dítě bylo spokojené, 

aby se učilo dobře chápat a plně prožívat svět kolem sebe, chtělo poznávat, přemýšlet a tvořit, 

aby se snažilo poznávat svět techniky okolo nás. Hravou formou, přiměřenou věkovým 

možnostem, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální 

schopnosti. 

Dovést dítě k tomu, aby získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. 

Jakého účastníka chceme vychovat? Ambicí ŠD je vést děti k samostatnému a tvořivému 

způsobu myšlení v souvislostech, ke spolupráci, k uvědomování si svých potřeb a zároveň k 

citlivosti k potřebám druhých. ŠD by měla vybavit účastníky kompetencemi, které jim umožní 

orientovat se ve společnosti a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. 

Cílem reflektujícím současné potřeby je posílení důvěryhodnosti ŠD jako instituce ve vztahu k 

veřejnosti. Komunikace mezi ŠD a rodiči by měla vycházet z principů vzájemného respektu. ŠD 
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musí akceptovat autoritu rodiče, zároveň je ale nutné, aby rodič akceptoval autoritu ŠD. 

Oboustranný vztah vycházející z důvěry a respektu vnímáme pro posun ŠD jako zásadní. 

Základním principem pro vytváření fungující ŠD je nutná kooperace školy s jejím zřizovatelem a 

školskou radou. Posilování a rozvoj dobrých vztahů všech těchto subjektů přinese ŠD prosperitu 

a zkvalitnění jejího fungování. ŠD by měla být otevřená dětem, rodičům, komunitě města a 

zároveň účastníky zájmového vzdělávání do života komunity přirozeným způsobem zapojovat. 

Hlavní cíle pro rozvoj jednotlivých oblastí 

Oblast výchovy a vzdělávání 

 Podporovat integraci moderních metod, které navazují na předchozí koncepci 

školy vycházející ze Školního vzdělávacího programu. 

Oblast personální 

 Zajistit kvalifikované pedagogy ochotné se dále sebevzdělávat a podílet se na 

rozvoji školy. 

 Stabilizovat tým, využít potenciál týmové práce, zlepšovat klima ŠD. 

 Vytvářet kvalitní pracovní podmínky pro nepedagogické pracovníky, kteří tvoří 

nedílnou součást pracovního kolektivu. 

Oblast materiálně provozní 

 Zlepšovat podmínky pro výchovu, postupně doplňovat nabídku akcí. 

 Zabezpečovat dostatek finančních prostředků pro materiální vybavení školy – 

sledovat projekty Středočeského kraje, MŠMT, dotační výzvy z EU. 

 Zvýšit bezpečnost žáků.  

 

3) Jak se tam dostaneme a co pro to uděláme? 

Oblast řízení 

 Doplňovat koncepci rozvoje ŠD o nové prvky.  

 Umožňovat a podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Zprostředkovat výměnné stáže do jiných ŠD. 

 Zajišťovat příjemné pracovní prostřední. 

 Umožňovat svobodnou volbu vyučovacích metod v rámci ŠVP. 

 Sjednotit pravidla postupů při nedodržování školního řádu. Realizovat programy 

zaměřené na předcházení sociálně patologických jevů, provádět sociometrická 

šetření a pracovat s dynamikou skupiny a tím zlepšovat sociální klima oddělení. 

 Navyšovat počet asistentů pedagogů dle potřeb žáků se SVP. 

 Diferencovat výchovu – uzpůsobovat formy a metody výuky možnostem a 

potřebám žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. 

 Rozvíjet vztah vychovatel – rodič – dítě a navázat na konzultace vedené formou 

tripartity. 



Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov 

               J. Šípka 387, PSČ 273 03, Stochov,  IČO 70989613 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020 
42 

Oblast spolupráce s rodiči a ostatními subjekty 

 Zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o chodu školy prostřednictvím 

školních webových stránek, písemných informací a osobních konzultací. 

 Zveřejňovat výroční zprávu o ŠD a další dokumenty na webových stránkách 

školy. 

 Zvyšovat spoluúčast rodičů na akcích školy, aktivně je zapojovat. 

 Umožňovat předškolákům a jejich rodičům navštívit ŠD, spolupracovat s 

mateřskými školami. 

 Kooperovat s ostatními ŠD, participovat na pořádání vědomostních, sportovních a 

kulturních soutěží. 

 Prohlubovat mezinárodní spolupráci se školami partnerských měst. 

 Nastavit principy spolupráce mezi zřizovatelem a školou a kooperovat při řešení 

běžného provozu školy. 

 Podpořit spolupráci všech zúčastněných subjektů školské rady, vstřícným 

postojem školy k řešení problémů a vytvářením strategie rozvoje. 

14.9 Strategie 

Činnost školní družiny a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky 

volného času - ovlivňování volného času, nabídky alternativních aktivit, nabídky pomůcek, her. 

Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, 

pestrosti, přitažlivosti, regenerace a rekreace. 

 zájmové vyžití žáků 

 regeneraci sil dětí po vyučování 

 rozvíjení tvořivosti 

 posilování sebevědomí 

 místo pro komunikaci žáků a vychovatelky, žáků mezi sebou, vychovatelky a rodičů 

 Vzhledem k tomu, že účastníci zájmového vzdělávání v ŠD jsou zároveň účastníky základního 

vzdělávání, je přirozeným jednotícím prvkem vzdělávacích cílů ŠD a zdrojem inspirace RVP 

ZV. Z těchto cílů čerpáme, přetváříme je a přizpůsobujeme potřebám ŠD. 

 ŠD připravuje účastníky zájmového vzdělávání pro život ve stávající společnosti a 

prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybaví žádoucími vědomostmi, dovednostmi a 

postoji 

 umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 

 vede žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

 vede žáky k tomu, aby uplatňovali svá práva, ale současně naplňovali své povinnosti 

 vede k rozvíjení vnímavosti, citlivým vztahům k lidem, prostředí i k přírodě 

 v návaznosti na školu plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků 

 má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů 

 učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické i duševní zdraví své i svých spolužáků 

 vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, učí je žít společně s 

ostatními lidmi 
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14.10  Pedagogický proces 

Objektivní zhodnocení úrovně výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině 

Kritéria kvality: 

Organizace, metody a formy výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině 

• spontánní i řízené činnosti respektují individuální a věkové zvláštnosti účastníků 

školní družiny 

• vymezený čas je naplněn účelně, činnosti se střídají v souladu s 

psychohygienickými požadavky a požadavky pedagogiky volného času 

• účelně jsou využívány didaktické pomůcky 

• metody a formy práce odpovídají individuálním a věkovým zvláštnostem 

účastníků školní družiny 

Motivace a hodnocení 

• každá činnost je motivována na jejím začátku, případně i v průběhu 

• hodnocení je průběžné, každá činnost je na jejím konci zhodnocena, je využíváno 

vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků 

• při hodnocení jsou zohledňovány individuální dispozice účastníků, je oceňována 

snaha, pokrok a kreativita 

Interakce a komunikace 

• jsou vytvořena pravidla chování a vzájemné komunikace ve školní družině 

• tato pravidla jsou účastníky respektována 

• pedagogický pracovník aktivně rozvíjí komunikační dovednosti účastníků 

• pedagogický pracovník je příkladem verbální i neverbální komunikace 

• účastníci mají prostor k vyjádření svého názoru 

• klidná a pohodová atmosféra vede k přirozené komunikaci 

• účastníci jsou podporováni ve vzájemné spolupráci a kooperaci 

14.11 Projekty – Šablony II. 

Školní družina pokračovala v projektu Šablony II. Vychovatelky si vzaly na starost školní kluby, 

ve kterých se scházeli nadšenci do logických a deskových her. Sbírka deskových a logických her 

se díky Šablonám krásně rozrostla a může dělat radost dalším zvídavým žáčkům. V režii 

vychovatelek bylo také několik projektových dnů, kdy byli do školní družiny pozvaní odborníci, 

kteří přiblížili dětem své řemeslo. Děti byly nadšené ze zdravého vaření a přednášky o zdravé 

výživě. Taktéž se nechaly unést sklářským uměním. Přestože v plánu bylo uskutečnit další 

projektové dny, situace s COVID-19 plány překazila. Realizace těchto dnů je v plánu, až 

bezpečnostní a hygienické podmínky dovolí přizvání dalších ochotných odborníků z různých 

oborů. 
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14.12 Sebehodnocení vychovatelek ŠD Stochov za školní rok 2019/2020 

I. Profesní úroveň 

 

 Odborné znalosti – odborné znalosti se snažíme stále rozšiřovat nejen účastí na 

vzdělávacích akcích, ale i četbou odborných časopisů a sledováním webových stránek 

institucí zabývajících se zájmovým vzděláváním. 

 Osobní informovanost – sledujeme změny a nové směry v oblasti zájmového vzdělávání. 

K tomu využíváme internetové stránky institucí zaměřených na zájmové vzdělávání, 

MŠMT a aktivity dětí ve volném čase. 

 Pedagogické zkušenosti – ve školní družině pracujeme již řadu let, při práci s dětmi se 

snažíme využívat získané pedagogické zkušenosti. 

 

II. Kontakt se žáky 

 Znalost žáků – děti se snažíme co nejlépe poznat, abychom toho mohly využívat při práci 

s nimi a dokázaly je individuálně motivovat a hodnotit. 

 Podpora žáků – děti podporujeme ve všech činnostech, které je motivují k aktivnímu 

trávení volného času. Přistupujeme k nim individuálně, dle jejich schopností a zájmů, 

které se snažíme rozvíjet a zároveň je vedeme k tomu, aby se zapojovali i do činností, 

které neznají nebo v nich nevynikají. 

 

III. Efektivita činností 

 Plánování činností – vychází z ŠVP školní družiny. Vycházíme z měsíčních plánů, akcí 

školy a významných událostí v průběhu roku. 

 Motivace a aktivizace žáků – při motivaci žáků vycházíme z jejich zájmů, podle toho je 

také organizovaná zájmová činnost, ve které stavím na první místo dobrovolnost a 

zařazování nových, pro děti atraktivních činností. 

 Metody práce – využíváme a vzájemně kombinujeme klasické vyučovací metody 

(dovednostně-praktické, názorně-demonstrační a slovní) s novými přístupy ke vzdělávání 

(dramatická výchova, výchova zážitkem, internetové stránky určené pro děti a jejich další 

vzdělávání). 

 Hodnocení činností žáků – při hodnocení dětí zohledňujeme jejich schopnosti, snahu, 

zájem o činnosti a hodnotíme je individuálně, zpravidla hned po vykonané činnosti. 

Hodnocení využíváme jako motivaci k dalším činnostem. 

 

IV. Komunikace s okolím 

 Zapojení do aktivit ve škole – zapojujeme se do většiny aktivit, které škola pořádá, a 

snažíme se pomáhat s jejich organizací. Spolupracujeme s třídními učitelkami žáků.  

 Míra a rozsah spolupráce – zapojujeme se do akcí školy a pomáháme při přípravě 

mimoškolních akcí. Činnost školní družiny a příležitostné zájmové činnosti navazují na 

akce, které pořádají třídní učitelky.  
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V. Vlastní vyvíjená iniciativa ve prospěch činnosti školy 

 Vždy se snažíme, aby naše jednání a chování bylo ve prospěch školy, spolupracujeme 

s rodiči, naším cílem je probudit u nich zájem o práci školy. 

 

Ve Stochově 30. 6. 2020 

 

Vychovatelka I. oddělení: Bc. Martina Navrátilová………………………………. 

Vychovatelka II. oddělení: Bc. Petra Macáková………………………………….. 

Vychovatelka III. oddělení: Iveta. Zieglerová…………………………………….. 

Vychovatelka IV. oddělení: Mgr. Renata Cajthamlová .…………………………... 

 

Záznam evaluace ŠD za období/činnost 

Hodnotící kritéria evaluace práce v ŠD splněno částečně splněno nesplněno 

Podmínky činnosti       

bezpečnostní a psychohygienické    x   

vhodnost vybavení prostředí  x     

vhodnost uspořádání prostředí  x     

podnětnost a estetika prostředí  x     

personální  x     

k začlenění žáků se spec. vzděl. potřebami  x     

Organizace, formy a metody činnosti       

účelné řízení činnosti  x     

vytváření prostoru pro ind. potřeby a schopnosti dětí    x   

kvalita a srozumitelnost zadání  x     

prostor pro spontánní a individuální činnosti  x     

respektování požadavků pedagogiky volného času  x     

účelné naplnění vymezeného času  x     

využití pomůcek a prostředí  x     

přiměřenost činnosti  x     

vedení ke schopnosti využívat poznatky  x     

ovlivňování společenského chování žáků  x     

zohledňování specifik jednotlivých dětí    x   

Motivace a hodnocení       

vstupní motivace - návaznost na zkušenosti dětí  x     

průběžné motivování během činnosti  x     

pomoc při činnosti  x     

podpora a rozvoj kreativity  x     

při hodnocení-respekt k individuálním dispozicím  x     
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oceňována snaha a pokrok  x     

podpora sebehodnocení a sebereflexe dětí  x     

závěrečné zhodnocení  x     

Činnost vychovatelky, komunikace       

akceptování dohodnutých pravidel komunikace  x     

rozvíjení komunikativních dovedností dětí  x     

vytváření prostoru pro vyjadřování vlastního názoru  x     

rozvoj smyslu dětí pro kooperaci a vzájemnou toleranci  x     

úroveň verbální a neverbální komunikace  x     

navazování tvůrčí, klidné, pohodové a atmosféry  x     

pestrost volených činností  x     

Zvládání režimových momentů       

přechody  x     

převlékání  x     

sebeobslužné činnosti  x     

hygienické návyky žáků  x     

Další vzdělávání vychovatelek       

akreditované kurzy (semináře)  x     

forma samostudia (odborné časopisy a literatura)  x     

Stav materiálních podmínek       

kvalita prostoru  x     

vybavení nábytkem  x     

vybavení pomůckami  x     

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví    x   

Prezentace ŠD na veřejnosti  x     

 

Rizika, která ohrožují úspěšnost činnosti v ŠD 

 nedostatek času na soustředěnou práci způsobený nevhodným režimem (např. 

vyzvedávání dítěte kdykoliv) 

 nedostatek herních prvků 

 omezování spontánních aktivit 

 jednostranná nabídka pohybových činností 

 nevhodné prostory a vybavení 

 nerespektování rozdílných tělesných předpokladů 

 stereotypnost činností v ŠD 

 autoritativní vedení, dominance vychovatelky 

 rezignace vychovatelky na výchovné působení 

Žádná rizika nebyla zaznamenána. 
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14.13 Zhodnocení 

Vychovatelky pomáhaly při zajišťování různých akcí, aktivně se zapojily s dětmi do příprav i 

realizace školních prodejních výstav, vyjížděly na exkurze a školní výlety, účastnily se třídních 

schůzek a využívaly nabídky vzdělávacích seminářů. 

    K odpočinku a rekreační a sportovní činnosti dětí byla využita školní zahrada, víceúčelová 

hřiště, běžecká dráha s doskočištěm, herní prvky, pingpongový stůl. 

Rovněž doplňováním sportovních pomůcek, nových společenských her, různých pomůcek a 

materiálů k činnostem vychovatelky přispívaly ke spokojenosti dětí i rodičů, různé akce a 

aktivity průběžně dokumentovaly a vkládaly k nahlédnutí rodičům na webové stránky školy. 

 Dne 11. 3. 2020 „Nouzový stav Covid 19“, provoz dle nařízení vlády ČR přerušen. 

Vychovatelky chodily do školy nárazově (desinfekce a úklid tříd, šití roušek pro potřebné, 

sledování aktuálních informací na webu MŠMT, práce s keramikou a licí hmotou, komunikace s 

rodiči, přesazování květin, aktualizace webových stránek školy, kontrola ŠVP, kontrola 

Vnitřního řádu ŠD. Od 25. 5. 2020 vychovatelky vedly školní skupiny – volnočasové činnost na 

1. stupni ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov. Úplata za ŠD byla zrušena. 

Dne 30. 6. 2020                                                                  Kolektiv vychovatelek školní družiny 

Vypracovala: Bc. Petra Macáková 

    vedoucí vychovatelka ŠD 
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15.  VÝROČNÍ ZPRÁVA SPECIÁLNÍCH TŘÍD PŘI ZŠ STOCHOV 

15.1 Základní údaje 

Název školy: 
Základní škola, Základní umělecká škola a 

Mateřská škola Stochov 

Adresa školy: J. Šípka 387, 273 03 Stochov 

Ředitel školy: PhDr. Lenka Mazuchová, MBA 

Telefon: E-mail 
312651273, sekretariat@zsstochov.cz, 

zsstochov@volny.cz 

WWW: https://zsstochov.cz/  

IZO: 102 102 741 

IČO 70 989 613 

Identif. práv. osoby: 605 047 486 

    

Adresa speciálních tříd: J. Šípka, č. p. 436, Stochov 273 03 

Vedoucí zařízení   

Speciální třídy: Mgr. Petr Pinčák 

Telefon: 312 651 291 

  728 789 126 

    

E – mail: skola.stochov@seznam.cz,  

  stochov.skola@gmail.com  

Web: http://tridystochov.webnode.cz/ 

  https://zsstochov.cz/  

 

15.2 Charakteristika 

Speciální třídy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov jsou zřízeny se souhlasem KÚ pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Jedná se zejména o žáky s LMP. Kromě těchto žáků se zde vzdělávají 

žáci souběžně postiženi více vadami nebo poruchami chování.   

Od školního roku 2007/2008 jsou naše tři třídy (dřívější zvláštní škola, později praktická – 

speciální škola) součástí ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov. Žáci jsou tedy vzděláváni formou skupinové 

integrace. V souladu s platnými normami se vyučují podle příslušných (různých) vzdělávacích 

programů. Do vzdělávání jsou zařazováni podle ustanovení § 20 vyhlášky č. 27/2016 Sb., na 

doporučení školního poradenského pracoviště a na základě písemné žádosti rodičů doplněné 

jejich informovaným souhlasem s typem vzdělávání a ŠVP. Žáci, pro které je příslušný 

vzdělávací program náročný, využívají možnost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 

plánu. V rámci svých možností se žáci zapojují do všech akcí pořádaných ZŠ a do všech činností 

školy v době mimo vyučování. Při školních i mimoškolních činnostech využívají zázemí 

kmenové základní školy. Vyučování tak probíhá kromě našich učeben v počítačové učebně, 

školní kuchyňce, školní dílně, školní tělocvičně a cvičebně, na školním hřišti a na školním 

pozemku se skleníkem. K dispozici máme školní knihovnu. Žáci mohou navštěvovat školní 

družinu a stravovat se ve školní jídelně. Mohou využít nabídku zájmových kroužků, přihlásit se 

na lyžařský výcvik a zúčastňovat se dalších akcí školy. Společně s žáky běžných tříd základní 

https://zsstochov.cz/
mailto:skola.stochov@seznam.cz
mailto:stochov.skola@gmail.com
https://zsstochov.cz/
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školy jsou zapojeni do stravovacích projektů – Ovoce do škol a Školní mléko. V tomto školním 

roce jsme se opakovaně zapojili do projektu Obědy pro děti nadace Women for women.  

Cílem vzdělávání ve speciálních třídách je umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně 

znalostí, dovedností a návyků (vzhledem ke svým možnostem) potřebných k jejich uplatnění v 

praktickém životě a dobře je vybavit pro přechod na střední školy, kde získají odborné vzdělání 

k výkonu kvalifikovaného povolání.   

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti žáka, je přizpůsobena 

úrovni žáků, zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze 

kterého žáci přicházejí. Uplatňujeme individuální přístup, který odpovídá jejich vývojovým a 

osobnostním zvláštnostem. Na prvním stupni se zaměřujeme především na důkladné poznání 

osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci na nové prostředí, vytváříme kladný vztah ke škole a 

snažíme se o zachycení a rozvíjení každého, třeba malého pokroku. Upevňujeme u žáků základní 

hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme je ke schopnosti komunikovat s okolím 

a srozumitelně a správně se vyjadřovat.  

Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální a 

volní. Snažíme se u žáků získat pocit bezpečí, možnosti pozitivního prožívání, získání zdravého 

sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti zdravého kritického sebehodnocení.   

V našich třídách se mohou vzdělávat jen děti se SVP (převážně LMP). V minulých letech k nám 

mohli být zařazováni i žáci s tzv. hraničním intelektem. Rodiče tak měli možnost rozhodnout, 

kde bude jejich dítě vzděláváno a jak se bude vyvíjet jejich osobnost.   

Pro některé žáky je prostředí větších kolektivů v běžných základních školách nevhodné, 

nerozumí mu a jen málokdy zažijí úspěch při výuce, což jim způsobuje různé psychické 

problémy a mnohdy i poruchy chování.   

Nový zákon nám od 1. 9. 2016 znemožnil vzdělávat ve třídě určené pro žáky s LMP žáky bez 

tohoto postižení. Dále je k tomuto datu zrušena klíčová podpora vzdělávání žáků – RVP ZV s 

přílohou pro vzdělávání žáků s LMP. V září 2016 jsme provedli řadu změn v dokumentech školy 

a v organizaci vzdělávání ve speciálních třídách. Nyní se již žáci s LMP vyučují podle ŠVP 

vypracovaném dle RVP ZV s upraveným obsahem a se sníženými výstupy pro MP. Ostatní žáci 

se vzdělávají podle běžného ŠVP s využitím IVP.   

Se změnami ve školství (inkluze) stoupají ve speciálních třídách počty žáků se závažnými 

poruchami chování. Často se jedná o žáky s psychiatrickou diagnózou. Ohrožují sebe nebo 

spolužáky, narušují výuku, znemožňují běžné trávení přestávek. Problémy mají i v době mimo 

vyučování, v místě bydliště nebo na ulici. Snažíme se uplatňovat rozmanité speciálně 

pedagogické postupy a metody, které většinou umožní efektivní výuku. Snažíme se o 

vybudování vzájemné důvěry a respektu, hledáme hranici mezi přiměřenou zátěží a 

přetěžováním. Důležité jsou aktuální počty žáků ve třídě. Přesvědčili jsme se, že ve třídě, kde je 

více než 10 žáků, se tyto metody velmi obtížně aplikují.  

K 31.12. 2019 se ve speciálních školách a třídách ukončila možnost zřízení funkce 

pedagogických asistentů financovaných prostřednictvím podpůrných opatření. Změna 

financování škol však nyní umožňuje zřídit tuto funkci v každé speciální třídě v rozsahu daném 

tzv. PHAmax. V minulém školním roce jsme žákům poskytli dva celé úvazky  

pedagogických asistentů. Tuto pozici zastávaly čtyři kolegyně. Přítomnost asistentky pedagoga 

pomáhá všem žákům i pedagogům. Uplatnění mají i ve školní družině. Stále se učíme 

smysluplně využít jejich přítomnost při vyučování i o přestávkách a hledáme nové možnosti 

spolupráce učitele a pedagogického asistenta. 
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15.3 Spolupráce s rodiči žáků 

S rodiči žáků se setkáváme na třídních schůzkách, individuálních konzultacích a na akcích 

pořádaných školou. Téměř všichni jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím e-mailu a 

webových stránek.  

Třídní schůzky jsme organizovali jednou během školního roku, navíc proběhly konzultace s 

rodiči žáků končících povinnou školní docházku. Zákonní zástupci si samozřejmě mohou 

domluvit kdykoliv mimo vyučování konzultace s učiteli, výchovným poradcem, zástupcem nebo 

ředitelem školy.   

Rodiče našich žáků mají možnost kandidovat do školské rady. Aktuálně nemáme z řad rodičů ani 

učitelů zastoupení ve školské radě, ale naše kolegyně byla do rady školy zvolena ze zástupců 

rodičů žáků běžných tříd.  

Vzhledem k „Mimořádnému opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 

2020“ jsme během tohoto období navázali intenzivní telefonický kontakt s rodiči žáků, dále jsme 

využívali elektronickou komunikaci, zejména e-mail.  

Spolupráce s dalšími odborníky  

Tabulka 1: Spolupráce s dalšími odborníky  

 

Logopedie  Mgr. Šálová  Stochov  

PPP Kladno  PhDr. Vodičková  Kladno  

SPC Slunce  Mgr. Chamlarová, Mgr. Šmídová  Stochov  

SPC Floriánek  PhDr. Raidlová  Kladno  

SPC pro žáky s 

vadami řeči při  

ZŠ Brjanská  

Mgr. Drahokoupilová  Kladno  

Psycholog  PhDr. Kšírová  Kladno  

Rosa  Středisko pomoci ohroženým dětem   Kladno  

Dětský psychiatr  

OSPOD  

MUDr. Fabienne Kosová  

Kladno, Rakovník  

Praha  

TH klinika  
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15.4 Priority v dalším školním roce 

Pro následující školní rok jsme si stanovili tyto priority:  

• Pokračovat ve vzdělávání žáků s více vadami a žáků se závažnými poruchami 

chování ve speciální třídě,  

• připravit vhodné IVP,  

• zamýšlet se nad významem hodnocení, jeho formami, riziky a přínosy různých 

přístupů k hodnocení,  

• zkvalitnit primární prevenci,   

• postupně obměňovat materiální a technické vybavení školy,  

• zvyšovat počítačovou gramotnost žáků a učitelů,  

• zvyšovat kompetence ve vzdělávací oblasti cizích jazyků u žáků i učitelů,  

• rozvíjet základní finanční gramotnost u žáků,  

• rozvíjet znalosti o BESIP,  

• přiměřeně informovat žáky o prevenci sexuálně rizikového chování žáků 2. stupně,  

• přiměřeně informovat žáky všech ročníků o problematice kyberšikany, 

• stabilizovat kvalifikovaný pedagogický sbor, 

• personálně zajistit asistenty pedagoga, 

• připravit učitele na práci v týmu. 

15.5 Obor vzdělávání 

• 79 – 01 – C/01 Základní škola 

15.6 ŠVP 

• ZŠ Stochov, č. j. 499/2007 + IVP   

• ZŠ Stochov, č. j. 499/2007 + příloha ŠVP s upraveným vzdělávacím obsahem a 

sníženými výstupy ze vzdělávání pro MP 
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15.7 Statistické údaje o škole 

15.7.1  Rozdělení žáků ve třídách ve školním roce 2019/20  

Tabulka 2: Rozdělení žáků ve třídách ve školním roce 2019/20  

Třída / ročník  Počet 

žáků  

Dívky   Chlapci   Třídní učitel  Stav k 26. 6. 2020  

V.D / ročník:   12  4  8  L. Pinčáková    

1.            

2.  3  2  1    ŠVP ZV s upravenými 

výstupy   

3.  2  0  2      

4.  3  1  2      

5.  4  1  3      

VIII.D / ročník   7  2  5  Petra Tůmová    

6.  1  0  1    ŠVP ZV s upravenými 

výstupy  

7.  1  0  1    ŠVP ZV s upravenými 

výstupy  

8.  5  2  3    ŠVP ZV s upravenými 

výstupy  

IX.D / ročník   9  1  8  Jana Ulmanová    

5.  1  0  1    ŠVP ZV (IVP)  

7.  4  0  4    ŠVP ZV (IVP)  

8.  1  0  1    ŠVP ZV (IVP)  

9.  3  1  2    ŠVP ZV (IVP)  

            

            

Celkem  28  7  21      
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15.7.2 Vystupující žáci  

Tabulka 3: Další vzdělávání našich absolventů 

  operátor 

skladování  
kadeřnice  zámečník  kuchař  instalatér  prodavač  cukrářka  pečovatelské 

služby  

Střední škola 

řemesel a 

obchodu Stochov  

1  1              

ISŠ Slaný                  

SOU Dubská, 

Kladno  
        1        

SOU Vrapice                  

 

15.7.3 Učební plan s účinností od 1.9. 2016 – příloha č. 1 

15.7.4  Personální zabezpečení  

Tabulka 4: Údaje o pracovnících, jejich kvalifikace, praxe a způsobilost  

  

úvazek  

    

funkce  

  

vzdělání, kurzy, DVPP  

ped. 

praxe  

(roky)  

1,00  Mgr. Petr Pinčák  Vedoucí 

zařízení 

speciální 

třídy.   

VŠ – speciální pedagogika – učitelství + 

poradenství (psychopedie, etopedie)  

DVPP – učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů 2. st. ZŠ 

(Informatika)  

Školní metodik prevence, ICT správce,  

Jazykový kurz Aj – B1  

31  

1,00  Mgr. Petra Tůmová  třídní učitelka  VŠ – speciální pedagogika   24  

1,00  Mgr. Lenka Pinčáková  třídní učitelka  

  

VŠ – speciální pedagogika – učitelství + 

poradenství (psychopedie, etopedie) 

Kurzy řemesel (keramika, košíkářství)  

30  

1,00  Mgr. Jana Ulmanová  třídní učitelka  VŠ – speciální pedagogika Jazykový 

kurz Aj – B1  

17  

0,428  Bc. Markéta Vlková   učitelka  VŠ – UPPf- pedagogické poradenství   3  
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úvazek  

    

funkce  

  

vzdělání, kurzy, DVPP  

ped. 

praxe  

(roky)  

1  Iva Příhodová 

Pikrtová  

Asistent 

pedagoga   

Kurz pro asistenty 

pedagoga  

5  

0,5   Bc. Petra Macáková  Asistent 

pedagoga  

VŠ  21  

0,4  Eliška Ospalá  Asistent 

pedagoga  

Kurz pro asistenty 

pedagoga, DVPP   

5  

0,1  Klára Dandová  Asistent 

pedagoga  

VŠ DVPP     

  

Tabulka 5: Úvazky  

Úvazek celkem (učitelé)  4,428  muži  ženy  

Fyzické osoby  5  1  4  

Předepsaná kvalifikace  5  1  3  

Praxe průměr  21 let      

Věkový průměr učitelů  45,4 let      

 

15.8 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

žáků do speciálních tříd 

• Žáci jsou do speciálních tříd přijímáni formou správního řízení v souladu s Vyhláškou č. 

27/2016 Sb. (Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných),  

• na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je 

navržení konkrétních podpůrných opatření,  

• po projednání se zákonným zástupcem žáka včetně poskytnutí srozumitelného poučení, 

 s informovaným souhlasem uděleným zákonným zástupcem žáka.  

15.9 Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 

Tabulka 6: Prospěch  

  celkem  prospělo 

vyznamenáním  

prospělo  neprospělo  

1.–5. ročník  13  10  3  0  

6.–9. ročník  15  5  10  0  

 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
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15.9.1 Chování žáků  

Žádný žák nebyl na konci školního roku hodnocen sníženou známkou z chování.  

15.9.2 Účast žáků v soutěžích 

Z důvodu mimořádných opatření se žáci žádných soutěží nezúčastnili. 

15.10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a o akcích školy 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a o akcích a činnostech školy jsou uvedeny v 

kapitole hodnocení MPP. 

15.11 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno podle plánu dalšího vzdělávání. 

Plán vychází zejména z potřeb ŠVP a školy a ze zájmu pedagogických pracovníků. Učitelé 

si navzájem vyměňují zkušenosti získané na těchto akcích.    

Vzhledem k organizačním změnám, zvýšené administrativní zátěži učitelů v souvislosti se 

zavedením novely školského zákona a nových vyhlášek, jsme letos přistoupili ke vzdělávání 

učitelů formou samostudia s využitím dostupných zdrojů na internetu a různých monografií.  

Témata:   

• aktualizace poznatků ve vzdělávacích oblastech jednotlivých učitelů  

• přehled současných trendů ve školství 

o inkluze 

o hodnocení žáků 

o formy a metody výuky  

• problematika vzdělávání žáků s poruchami chování a žáků s psychiatrickými 

diagnózami  

    
Tabulka 7: Školení pedagogických pracovníků  

TYP ŠKOLENÍ  Organizátor  

Délka trvání 

(počet 

hodin)  

Počet proškolených pracovníků  

metodik 

prevence  
výchovný 

poradce  ostatní  

BOZP  ZŠ Stochov  3      9  

Čtenářská gramotnost napříč 

předměty  
Člověk v tísni  10      5  

Školení řidičů          1  
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15.12 Údaje o aktivitách a prezentaci speciálních tříd na veřejnosti 

Pro rodiče a veřejnost jsme připravili ve spolupráci se ZŠ a DK Stochov prodejní vánoční 

výstavu. Nadále provozujeme www stránky, kde zveřejňujeme informace o chystaných i 

uskutečněných akcích a fotografie z činnosti školy.  

Ke konci školního roku 2018/19 jsme získali finanční dar v hodnotě pět tisíc Kč od pana Radka 

Křížka z Tábora, který jsme využili na úhradu dopravy školního výletu (Praha, plavba lodí, 

Petřín). 

15.13 Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Inspekce proběhla v únoru 2018 a v našem zařízení neshledala žádné nedostatky.  

Závěry inspekční zprávy (Čj. ČŠIS-459/18-S) jsou k vyhledání zde:  

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=1773 

15.14 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Ve spolupráci se ZŠ Stochov jsme pokračovali v zapojení pedagogů a žáků v programu 

EU – VVV. Od září 2019 do března (Covid) 2020 jsme zavedli jednu hodinu doučování z M 

pro zájemce z řad vybraných žáků. Celkem se doučování zúčastnilo 8 žáků.  

15.15 Činnost školy v době „Mimořádného opatření – uzavření ZŠ, SŠ a 

VŠ od 11. 3. 2020“ 

Začátek mimořádného opatření zastihl naši školu během jarních prázdnin.  V týdnu od 16. 3. 

2020 zjišťovali učitelé možnosti žáků v domácím vzdělávání: Vybavení domácností IC 

technikou, počítači, tiskárnou, internetovým připojením, aktualizovali kontaktní telefony 

a emailové adresy, zajišťovali souhlasy zákonných zástupců s kontaktováním žáků na jejich 

telefonech, domlouvali strategii domácího vzdělávání. Od 23. 3. 2020 jsme začali realizovat 

vyučování na dálku. Upravili jsme učební plány tak, abychom se věnovali spíše opakování a 

upevňování učiva se zřetelem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Redukovaná 

témata nebo učivo zařadíme v 1. čtvrtletí nového školního roku nebo jsme se rozhodli je 

nezařadit (jedná se např. o výchovné předměty).  

Výuku na dálku jsme realizovali různou formou. Na základě preferencí rodičů jsme nejčastěji 

připravovali pracovní listy, které jsme osobně jednou týdně doručovali rodičům na dohodnuté 

místo. Zpět jsme odebírali vyplněné nebo vyřešené úkoly a úlohy. Množství úkolů odpovídalo 

přibližně dvouhodinové denní časové dotaci. Tím, že od počátku byla domácí výuka deklarovaná 

jako nepovinná, měla vypracovaná cvičení velmi rozdílnou úroveň. Od vzorově (zřejmě někým 

jiným než žákem) vypracovaných cvičení až po odevzdání nevyplněných pracovních listů. 

Nicméně jen rodiče dvou žáků nám oznámili, že nemohou distanční výuku plnit. V matematice 

jsme s žáky komunikovali pomocí e-mailu a aplikace WhatsApp. Úkoly žáci dostávali denně.  

http://tridystochov.webnode.cz/
http://tridystochov.webnode.cz/
http://tridystochov.webnode.cz/
http://tridystochov.webnode.cz/
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=1773
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Vyřešené příklady odevzdávali písemně nebo posílali fotografie listů. Se zájemci jsme si postupy 

řešení úloh upřesňovali online zprávami nebo rozhovorem. Značným problémem u některých 

žáků byl denní režim, kdy někteří reagovali (vstávali), až když učitelé končili pracovní dobu.  

Distanční výuka v dobrovolné formě se ve speciálních třídách ukázala (až na výjimky) jako 

neefektivní z rozmanitých důvodů. Potvrdila se potřeba individuální práce učitele s žákem, 

potřeba neustálé kontroly porozumění zadání, motivování, kladného hodnocení, povzbuzování či 

zapojení žáka do skupiny. Tam, kde se vzdělání na dálku dařilo, byl žák velmi podporován 

rodinou.  

Všichni žáci 9. ročníku po uvolnění opatření nastoupili zpět do školy v prvním možném termínu, 

to je od 4. května 2020. Byli přítomni čtyřikrát v týdnu po dobu 4 – 5 vyučovacích hodin. 

Vyučovali se v českém jazyce, matematice, fyzice, chemii.  

V další vlně uvolňování opatření pak nastoupili do školy i zájemci z nižších ročníků. Přítomnost 

žáků ve škole v té době byla 75 %. Vyučování probíhalo podle upraveného rozvrhu a hlavním 

cílem byla zejména adaptace na školní režim, opětovné získání pracovních návyků a opakování 

klíčového učiva a dovedností. Školní rok jsme ukončili 26. 6. 2020 setkáním všech žáků a 

učitelů, rozdáním vysvědčení a malým rozloučením s vystupujícími žáky. 

Hodnocení MPP za školní rok 2019/2020  

 

 Škola: ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov: Speciální třídy      

 Školní MP: Pinčák Petr      

 Počet žáků: 28      

I. ŽÁCI      

A. Aktivity pro žáky:      

1. ve výuce:   dle osnov v jednotlivých předmětech, dle ŠVP      ano    

2. jednorázové tematické aktivity       

● přednášky:          ne  

● besedy:                                      ano    

● komponované pořady:     ne  

● jiné kulturní akce k PP:     ne  

3. aktivity specifické primární prevence       

● v rámci řešení výchovných problémů:   ano    

● v rámci řešení SPU:     ne  

● téma závislosti (návykové látky):     ano    

● šikana (sociální klima třídy):             ano    
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● PP kriminality:   ano    

● téma tolerance:                       ano    

● téma násilí:     ne  

● záškoláctví:                      ne  

● sekty:     ne  

● extremismus:     ne  

● rasismus:                                     ne  

● kyberšikana  ano    

B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):      

1. poskytování informací:      

● přednáška  ano    

● beseda  ano    

● konzultace  ano    

● osvětový materiál  ano    

● videoprojekce  ano    

● filmové představení  ano    

● jiné – v rámci předmětu VKZ  ano    

2. prožitkové programy:    ne  

3. pobytové akce:    ne  

4. peer programy:    ne  

5. aktivní učení v modelových situacích:  ano    
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II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP  

A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2019/20)  

TYP ŠKOLENÍ  

 

Organizátor  

Délka 

trvání 

(počet 

hodin)  

Počet HODIN proškolených 

pracovníků  

metodik 

prevence  

výchovný 

poradce  
ostatní  

K  problematice 

patologických jevů  

sociálně  PPP,  okresní  

metodik  
        

B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:      

● výchovným poradcem  ano    

● třídními učiteli  ano    

● vedením školy  ano    

● ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy  ano    

● je ŠMP současně výchovný poradce?    ne  

  

    

C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: má:      

● místnost pro konzultace s žáky a rodiči  ano    

● vymezené konzultační hodiny    ne  

● k dispozici odbornou literaturu  ano    

● přístup k vyhláškám MŠMT  ano    

● přístup k PC  ano    

● přístup k internetu  ano    

● podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání  ano    

● možnost předávat informace pedagogickému sboru  ano    

   pokud ano, jak často:      

   jednou za měsíc  ano    

   jednou za 3 měsíce      
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D. ŠMP se přímo účastní:      

● mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole  ano    

● řešení sociálně-patologických jevů na škole  ano    

● spolupráce s odbornými zařízeními  ano    

● jednání s rodiči  ano    

● spolupráce s okresním metodikem  ano    

  

E: Evidence sociálně-patologických jevů na škole:  

Nezávažné situace evidují třídní učitelé, vážnější problémy řeší pedagogická rada a jsou 

zaznamenány v osobních složkách žáků a pedagogické dokumentaci  

III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP      

● rodiče jsou informováni o strategii MPP  ano    

1. aktivní spolupráce s rodiči:      

● přímá účast v MPP    ne  

● školní akce určené pro rodiče s dětmi  ano    

● přednášková činnost (besedy pro rodiče)  ano    

● účast ŠMP na třídních schůzkách  ano    

2. pasivní spolupráce s rodiči:      

● písemná sdělení rodičům  ano    

● informační letáky  ano    

● jiné: web, e-mail  ano  -  

IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI  

využíváme:      forma spolupráce:  

PPP  ano    seminář, lektorská činnost  

SVP  ano    seminář, lektorská činnost  

Policie ČR  ano    besedy, konkrétní řešení přestupků  

Městská policie  ano    besedy, konkrétní řešení přestupků  

OHS    ne  
besedy,  konkrétní  řešení 

 jednotlivých případů  

OSPOD (OPD)  ano    konkrétní řešení jednotlivých případů  

SPC  ano    speciálně pedagogické vyšetření  
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Orgány státní správy  ano    grantová řízení, metodika  

Odborníci PPP  ano    pedagogické vyšetření  

Nestátní zařízení  ne    mimoškolní akce  

Centrum prevence Kladno  ano    
semináře pedagogů, programy pro třídy a 

jednotlivce  

ČČK  ano    besedy  

Úřad práce  ano    besedy  

Střep  ano    intervence do rodin  

      

V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP  
A. Využíváme metod hodnocení:      

1.  Řízený rozhovor s žáky a učiteli                                                           ano  

2.  Záznamy ve školní dokumentaci                                                          ano  

3.  Řízený rozhovor s rodiči žáků                                                              ano  

4.  Dotazník pro žáky a rodiče                                                                   ne  

B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:  

Podařilo se:  

1.    Podařilo se zorganizovat většinu plánovaných akcí                              

2.    Přijetí všech žáků 9. ročníku ke studiu na střední škole (středním odborném učilišti)                   

3.    Zlepšení celkového klima školy  

5.  Obnovit činnost sportovního kroužku (florbal)  

Nepodařilo se:  

   Výraznější podpora rodičů MPP  

   Působení a cílená intervence na žáky s rizikovým chováním  

   Zapojit více žáků do aktivního trávení volného času  

   Účast rodičů na besedách s problematikou prevence  

   Vypracovat nové dotazníky a monitorovat postoje rodičů a žáků k soc. pat. jevům  

   Opět se objevili žáci s kladným postojem ke kouření a žáci – kuřáci  

C. Hlavní cíl pro tvorbu MPP pro další školní rok:   
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• Monitorovat zacházení žáků s mobilními telefony před vyučováním a o 

přestávkách.  

Snažit se o omezení hraní her, sdílení sociálních sítí žáky v této době.   

• Prevence kouření 

o samostudium učitelů   

• Budování kvalitních sociálních vztahů v třídních kolektivech  

• Žáci s psychiatrickou nemocí a jejich vzdělávání 

o samostudium   

• Připravovat se na distanční výchovu v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády a MŠMT z důvodu zdravotní situace apod. 

15.16 VI. Kvalitativní vyhodnocení strategie MPP 

Ve školním roce 2019/20 jsme řešili několik závažných porušení školního řádu. Jednotlivá 

kázeňská provinění řešili třídní učitelé domluvou, pohovory s rodiči nebo písemnými 

důtkami. Vzhledem k malotřídnímu uspořádání tříd, individuálním, věkovým a zdravotním 

zvláštnostem žáků musíme dopředu rozmýšlet nad složením tříd nebo skupin a preventivně 

dohlížet na upevňování zdravých vztahů ve skupině (prevence šikany).   

Opět jsme řešili počínající kouření u žáků 2. stupně. Za spolupráce s rodiči se nám podařilo 

motivovat žáky k přehodnocení vztahu ke kouření. Problémy zůstávají tam, kde rodina má 

jen malý vliv na chování žáků. Prvně jsme zaznamenali zneužívání elektronických cigaret a 

jejich sdílení žáky.   

Také v tomto roce jsme zaznamenali zvýšené užívání mobilních telefonů. Žáci tráví mnoho 

času o přestávkách hraním her, sledováním videí nebo komunikací na sociálních sítích. Mají 

přístup ke školní síti nebo sdílí svá data. Zvažujeme zavedení pravidel při užívání 

přenosných zařízení. Prevenci s touto problematikou jsme se věnovali v hodinách INF, Ov a 

VKZ  a na třídních schůzkách.   

V jednom případě jsme zaznamenali (na základě oznámení rodičů) závažné porušení vztahů 

mezi spolužáky mimo vyučování (napadání, výsměch, nadávky). Za spolupráce rodičů 

dotčených žáků se problém částečně vyřešil a vztahy se zlepšily. Třídní učitelka v jednom 

případě spolupracovala s psychologem a rodiči při řešení problematiky sebepoškozování 

žáka. Intervence měla částečný úspěch. Rodiče byli informováni o vhodnosti další terapie.  
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Datum vypracování:........................................................................................... 25. 8. 2020  

ŠMP............................................................................................................Mgr. Petr Pinčák  

  

Nespecifická prevence  

  

Název akce  

    

Informace o akci  

  
26. 9. 2019  

 Školní výlet, Praha - plavba po Vltavě,  lanovka na Petřín, 

rozhledna, bludiště. všichni žáci  

 11. 11. 2019  Beseda s Policií ČR - KYBERŠIKANA  6., 7., 8., 9. ročník  

  
 20. 12. 2019  Filmové představení – Hodinářský učeň  DK Stochov  

20. 12. 2019  Vánoční besídky ve třídách  

     
24. 4. - 31.  

 1. 2020  Lyžařský kurz Paseky nad Jizerou  1 žák společně s žáky běžných tříd  
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16.  VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

16.1 Základní údaje o škole 

ZUŠ Stochov je součástí subjektu Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, 

Stochov 

Adresa školy: 

J. Šípka 436 

273 03 Stochov 

 

16.2 Charakteristika školy 

čtyř-oborová škola poskytující základní umělecké vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, 

literárně-dramatickém a tanečním. Výuka probíhá souběžně na pracovišti ve Stochově a na 

odloučených pracovištích (pobočkách) při základních školách v Tuchlovicích, Kamenných 

Žehrovicích a Lánech, v malém sále a učebně DK Stochov (výuka LDO a TO). 

 

Údaje o vedení školy: 

Ředitelka: PhDr. Lenka Mazuchová, MBA 

Vedoucí zařízení ZUŠ: Mgr. Tereza Mlynaříková 

Adresa pro dálkový přístup: zus@zsstochov.cz 

Tel. kontakt: 312 651 370, 775 055 782 

Přehled oborů vzdělání: hudební, výtvarný, literárně 
dramatický, taneční obor  
(dále HO, VO, LDO, TO) 

16.3  Přehled učebních plánů 

Vzdělávací program HO a LDO vychází z učebních plánů schválených MŠMT ČR pod č.j. 18 

418/95-25 s účinností od 1. září 1995. Organizace výuky výtvarného oboru probíhá podle 

učebních plánů MŠMT ČR schválených pod č.j. 18 455/2002-22 s účinností od 1.9.2002. Výuka 

tanečního oboru probíhá podle učebních plánů MŠMT ČR č.j. 17 620/2003-22 a č.j. 17 621/2003 

s platností ode dne 1.9.2003.  

Podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Stochov studují v tomto školním roce žáci 

přípravných a prvních až šestých ročníků I. stupně a všichni žáci II. stupně. 

Výuka v jednotlivých oborech je organizována formou individuálního, skupinového nebo 

kolektivního vyučování v souladu s platnými dokumenty. 

  

mailto:zus@zsstochov.cz
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16.4 Údaje o pracovnících  

Jméno       funkce                    kvalifikace      zam. poměr 

Babulová Veronika učitelka HO stud. VŠ HPP 

Beltrán Ernesto učitel HO VŠ VPP 

Daňha Jiří učitel HO VŠ HPP 

Daňhová Valerie učitelka TO VŠ HPP 

Drábek Matěj učitel HO stud.VŠ VPP 

Gregorová Dagmar  učitelka VO VŠ HPP 

Horáková Eliška učitelka HO stud.VŠ HPP 

Chrobáková Naděžda učitelka HO VŠ HPP 

Juráň Jan učitel HO VŠ VPP 

Klapetková Vanda učitel HO VŠ HPP 

Konupka Jiří učitel HO abs.konz. VPP 

Košumberská Lucie učitelka HO VŠ HPP (od listopadu 2019 MD) 

Krátká Tereza učitelka HO VŠ VPP  

Mlynaříková Tereza vedoucí zařízení VŠ HPP 

Novák Ivo učitel HO abs. konz. HPP 

Oerterová Daniela učitelka HO VŠ VPP 

Skrovná Lenka učitelka LDO VŠ VPP 

Slavíková Nela učitelka HO VŠ HPP 

Spoustová Ludmila učitelka HO abs. konz. VPP  

 

16.5 Nabídka předmětů hudebního oboru 

V tomto školním roce jsme vyučovali individuální formou sólový zpěv, hru na klavír, 

elektronické klávesové nástroje, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, kytaru, trubku, klarinet, fagot, 

lesní roh, basovou kytaru, pozoun a housle. 

Nabízíme dále studium hry na saxofon a akordeon. 
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16.6 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2019 / 2020 

Ve školním roce 2019 / 2020 bylo přijato celkem 54 žáků: 30 do HO, 7 žáků do VO, 3 žáci do 

LDO a 14 žáků do TO. Studium ve školním roce zahájilo celkem 303 žáků  čtyř oborů. 

Z celkového počtu je 179 hudebníků, 20 žáků LDO, 61 výtvarníků a 43 tanečníků. Celková 

kapacita školy je 335 žáků. 

Žáci ZUŠ podle předmětů  
Začátek školního roku dle Výkazu S 24-01 (X.) 

 Počet žáků ve studiu 

Název Přípravném I. + II. st. I. st. II. st.  

Hra na klavír 6 40 4 

Hra na el. kl. nástroje 0 9 0 

Hra na kytaru 3 23 1 

Hra na lesní roh 0 0 1 

Hra na housle 1 7 1 

Hra na zobc.flétnu 4 36   0 

Hra na příčnou flétnu 0 13                                                 0                

Hra na fagot 0 3 0 

Hra na klarinet 0 3 0 

Hra na pozoun 0 0 1 

Hra na bas. kytaru 0 0 1 

Hra na trubku 0 5 1 

Sólový zpěv 0 16                                                0 

celkem HO 14 155  10 

VO 3 54 4 

LDO 1 11 8 

TO 10 31 2 

celkem 4 obory 28 251 24 

 

Studium ZUŠ Stochov na konci školního roku absolvovali  

 

Hudební obor – 19 žáků 

z toho – v I. stupni základního studia ve hře na klavír 1 žák 

                                                            ve hře na zobc. flétnu 2 žáci 

      ve hře na klarinet 1 žák 

      v sólovém zpěvu 3 žáci 

             

Literárně-dramatický obor v I. stupni základního studia – 2 žáci 

Výtvarný obor v I. stupni základního studia – 5 žáků 

Taneční obor v I. stupni základního studia – 5 žáků 

 

Ve studiu uměleckého oboru pokračují na umělecké škole 

 

2 žákyně (hudební obor – Hra na housle) 
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16.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Kromě samostudia nebo řádného studia na státních uměleckých školách (Eliška Horáková, 

Veronika Babulová, Matěj Drábek) využívají pedagogičtí pracovníci nabídku účasti v kurzech 

vzdělávacích středisek, případně vysokých škol.  

 

 Naděžda Chrobáková - pravidelné studium zpěvu u PhDr. Ilony Šatylovové, CSc. 

 Ivo Novák  - NIDV  „Hra na elektronické klávesové nástroje“  - 12.2.2019 

 Lenka Skrovná  - Akreditované kurzy České Orffovy společnosti   

 Svatá Cecílie, Cilka… - 24.11.2019 

 Valeria Daňhová  - Akreditované kurzy České Orffovy společnosti   

 Svatá Cecílie, Cilka… - 24.11.2019 

 Valeria Daňhová – Mime fest Polička – 17.21. 2019 

 Tereza Mlynaříková  - NIDV – podpora ZUŠ – Kulatý stůl Praha 28.11.2019 

 Tereza Krátká -  Konzervatoř Teplice  - Výrazové a technické možnosti fagotu – 

5.1.2019 

16.8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Aktivity 

Výsledky své práce v průběhu školního roku 2019 / 2020 škola prezentovala na interních a 

externích akcích.  

Pravidelně se pedagogové scházejí s rodiči žáků na interních třídních přehrávkách, zpravidla 

spojených se slavnostním rozdáváním pololetního a ročníkového vysvědčení. Součástí může být 

i osobní konzultace s pedagogem. Další z interních aktivit jsou výchovné koncerty pro školy, se 

kterými spolupracujeme: 

Mateřské školy ve Stochově a v Lánech, Základní škola Stochov, Tuchlovice, Kamenné 

Žehrovice a Lány. Podle zájmu pořádáme dva cykly výchovných koncertů pro jmenované školy 

- vánoční a před závěrem roku. Po dohodě s okresní uměleckou radou ZUŠ jsme pořadateli 

některého z okresních kol soutěží ZUŠ v daném roce. 

Do druhé skupiny spadají akce školy určené pro veřejnost, pořádané obvykle v Domě kultury 

města Stochov (v malém a velkém sále DK). 

 21.10.2019 vycestovali naši nejmladší hudebníci do Prahy na představení „Loutkando 

Grando“, které milou formou přibližuje barokní hudbu. 26.11.2019 žáci výtvarného oboru vyjeli 

na interaktivní výstavu Jiřího Trnky „Kouzelná zahrada“ do Kutné Hory. 

 Každoročně se naše ZUŠ zapojí  do Vánočních akcí, pořádaných zde ve městě.  Nejmenší 

zpěváci z PHV zazpívali při rozsvěcení Vánočního stromu na náměstí (1.12.2019) a zahájili 

prodejní Vánoční výstavu našeho subjektu (19.12.2019). V lednu pak zazpívali na Tříkrálovém 

koncertě v Tuchlovickém kostele (5.1.2020), který naše ZUŠ spolupořádá už více než 10 let. 

Tradičními se staly také  adventní koncerty pěveckého sboru Rosička, který  vystoupil se svým 

Vánočním repertoárem spolu s dalšími hudebníky naší ZUŠ ve stochovském kostele 

(11.12.2019), a kapličce v Kamenných Žehrovicích (19.12.2019). Rosička nechyběla ani jako 

součást stochovského Živého Betlému (22.12.2019). Velký Vánoční koncert celé naší ZUŠ se 

konal ve velkém sále DK Stochov 17.12.2019 a představily se na něm všechny naše vyučované 

obory. 
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 V lednu (23.1.2020)  po dvou letech ve Stochově naše ZUŠ uspořádala již 4. ročník 

přehlídky tanečních oborů ZUŠ „Stochovská grácie“, na němž se představily choreografie ze 

ZUŠ Stochov, Buštěhrad, Kladno 5.května, Rakovník a Velvary. 

 13.2. 2020 naše ZUŠ byla pořadatelem Okresního kola soutěže ZUŠ v oboru LDO. Bylo 

nám ctí, že v porotě vedle zkušené pedagožky Ivety Grmelové usedli pan Luděk Richter a 

Kateřina Janečková. 

 24.2.2020 proběhl ve velkém sále DK Stochov velmi povedený Koncert Ansámblů, na 

němž se představily všechny skupiny HO.  

 Další činnost přerušilo uzavření škol na základě rozhodnutí Vlády ČR (COVID-19) 

11.3.2020. Během tohoto období probíhala výuka distanční formou a v omezené míře jsme 

výuku obnovili 11.5.2020. Do konce školního roku jsme uspořádali alespoň dva ze tří 

plánovaných absolventských koncertů. První 19.6.2020 v tuchlovickém kostele a druhý 

24.6.2020 ve velkém sále DK Stochov. Na těchto koncertech se představily absolventky 

Sólového zpěvu, Hry na zobcovou flétnu a Tanečního oboru. Ostatní absolventi uspořádají třetí 

koncert až na podzim 2020. 

 

Kromě veškeré této činnosti, kterou považujeme za nejlepší propagaci práce školy na veřejnosti, 

využíváme možnosti plakátovacích ploch a publikování v informačním měsíčníku Naše město 

Stochov a Tuchlovických novinách. Veškeré informace o škole jsou prezentovány na webových 

stránkách ZUŠ, které v uplynulém školním roce dostaly novou podobu. Škola se v uplynulém 

školním roce mimo jiné připojila do projektu Šablony II. 

16.9 Hodnocení práce školy 

Počet žáků v uplynulém školním roce sice nenaplnil celkovou kapacitu školy, avšak podařilo se 

rozjet výuku hry na lesní roh, basovou kytaru a pozoun, stoupl zájem o hru ve školním orchestru 

i v pěveckém sboru a to i z řad dětí, které si tento předmět ještě podle ŠVP plnit nemusí.  

Dokladem aktivní práce hudebního oboru je konkurenceschopnost v soutěžích ZUŠ a především 

realizace mezioborových projektů. Ostatní obory nezůstávají pozadu a všechny zaznamenaly 

letos velkou progresi. 

Nadále se v oddělení dechových nástrojů zájem dětí zaměřuje převážně na zobcovou 

flétnu. Trvá malý zájem o výuku hry na akordeon.  Velký zájem je naopak o hru na kytaru, 

sólový zpěv a také o hru na klavír. Po delší době se přihlásilo také několik nových malých 

houslistů. 

Členové pedagogického kolektivu nepůsobí na jednom pracovišti stále, ale většina 

vyučuje v průběhu týdne na více místech. Tento způsob organizace práce přibližuje umělecké 

vzdělávání dětem, které by jinak tuto možnost neměly s ohledem na věk, dopravní dostupnost, 

bezpečnost a pracovní zaneprázdnění rodičů. Tento vstřícný krok bohužel přináší i negativa – 

např. hůře dostupné učební pomůcky a na pobočkách a obtížnější součinnost práce pedagogů. 

Zápis do naší ZUŠ na následující školní rok se konal ve dnech 11. -12. 6. 2020. 

MŠMT ČR ve školním roce 2019 / 2020  vyhlásila soutěž v těchto oborech  

Hra na kytaru 

Hra na klavír  

Hra na smyčcové nástroje  
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Soutěžní přehlídka pro dechové orchestry 

Soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry 

Soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru  

Soutěžní přehlídka výtvarného oboru „Oči dokořán“ 

Umístění našich žáků v soutěži ZUŠ: 

 

Okresní kolo  soutěže MŠMT: 

• 1. místo Hra na klavír (postup do Krajského kola) 

• dvě 1. místa Hra na housle (oba postup do Krajského kola +jedno abs. vítěz) 

• dvě 1. místa Hra na kytaru (bez postupu) 

• 2. místo LDO 

- ostatní kola se nekonala (soutěž pozastavena - COVID-19) – opakovat se budou v následujícím 

školním   roce 

 

Ve dnech 3.-10.8. 2020 se opět naše dvě žačky z oboru Hra na housle účastnily Festivalu 

Otakara Ševčíka v Horažďovicích, kde navštěvovaly semináře a velice úspěšně naši školu 

reprezentovaly na festivalových koncertech. 

16.10 Údaje o materiálně technickém zabezpečení podmínek práce školy 

V současnosti jsou zřízeny ve škole čtyři obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický a 

taneční.  

Výtvarný obor má samostatnou učebnu – ateliér s dlouhodobě nevyhovujícím skladem materiálu. 

Podařilo se však v učebně VO renovovat umývací koutek, kde byla instalována dvě nová 

umyvadla s teplou vodou.  Hromadné předměty hudebního oboru (hudební nauka, pěvecký sbor, 

hudební seminář) jsou vyučovány v hudebně ZŠ Stochov. Tuto situaci nepovažujeme za trvale 

dobrou, protože jsme vždy závislí na prostorových potřebách ZŠ. Dalšími místy poskytovaného 

vzdělání jsou malý sál DK (LDO, TO) a učebna DK (LDO). Vedoucí zařízení znovu přednesla 

žádost představitelům města o vznik přístavby, kde by byly umístěny další třídy, komorní sál, 

sborovna a sklad VO.  

Během letních prázdnin proběhne v pavilonu ZUŠ renovace dveří u tříd.  

Někteří pedagogové se v programu Klasifikace rozhodli používat elektronickou třídní knihu. 

Využití elektronické třídní knihy zatím nemáme pro všechny pedagogy jako povinné, také 

vzhledem k vyučování na pobočkách. V uplynulém školním roce se také vytvořily nové webové 

stránky celého subjektu, jejichž spuštění však nebylo úplně zdařilé a ještě dosud se musejí 

některé nedostatky řešit. 
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16.11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

Poslední inspekce provedená Českou školní inspekcí se uskutečnila 19. - 22. 2. 2018 (ve školním 

roce  

2017 / 2018). Závěry této inspekce jsou součástí celkové výroční zprávy subjektu ZŠ, ZUŠ  

a MŠ, Stochov. 

 

Stochov dne 9. září 2020     zpracovala:  Mgr. Tereza 

Mlynaříková 

         ved. zař. ZUŠ Stochov 
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17.  VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÝCH ŠKOL 

17.1 Základní údaje 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov 

odloučené pracoviště 2. Mateřská škola, J. Šípka 347, Stochov 

odloučené pracoviště 1. Mateřská škola, J. Šípka 202, Stochov 

 

Mateřská škola má dvě odloučená pracoviště 1. MŠ v  ul. J. Šípka 202 a 2. MŠ v ul. J. Šípka 347. 

Od 1. 6. 2012 byla obě pracoviště sloučena a mateřskou školu řídí jedna vedoucí učitelka v rámci 

právního subjektu Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov, J. Šípka 

387. Kapacita mateřské školy je 171 dětí. 

 

Kapacita        MŠ     171 dětí (celkem) 

Kapacita    1. MŠ       67 dětí 

Kapacita    2. MŠ     104 dětí 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla kapacita v obou odloučených pracovištích naplněna do počtu:  

1. MŠ – 66 dětí, 2. MŠ – 103 dětí 

 

Provoz MŠ :   6,15 – 16,45 hodin 

17.2 Personální zabezpečení činnosti MŠ 

Personální obsazení 1. MŠ:    11 zaměstnanců 

                                                   5 pedagogických pracovnic kvalifikovaných 

                                                   2 asistentky pedagoga 

                                                   4 provozní pracovnice (1 školnice, 1 uklízečka,  

                                                                                           2 kuchařky kvalifikované) 

 

Personální obsazení 2. MŠ:      13 zaměstnanců 

                                                     6 pedagogických pracovnic kvalifikovaných 

                                                     5 provozních pracovnic (1 školnice, 2 uklízečky,  

                                                                                               2 kuchařky kvalifikované) 

                                                     1 vedoucí ŠJ (2. MŠ i 1. MŠ) 

1 chůva 
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17.3 Aktivity MŠ 

Akce MŠ v 1.MŠ, 2.MŠ ve školním roce 2019/2020: 

 Depistáž logopeda 

 Divadla a hudební představení v MŠ:   5 představení ( Divadlo A. Bílek – marionety a 

loutky, Divadlo Lhotáková, hudební představení L. Helligerová,...) 

 Pouštění draka, podzimní vycházky do přírody všech tříd 

 Vánoční fotografování 

 Mikulášská nadílka v MŠ 

 Vánoční besídky všech tříd 

 Vánoční nadílka v MŠ 

 Vánoční dílny pro rodiče všech tříd 

 Karneval v MŠ 

 Plavání – 5 lekcí (3lekce byly zrušeny z důvodu uzavření bazénu v Tuchlovicích) 

 Schůzka zákonných zástupců předškolních dětí s výchovnou poradkyní ze ZŠ – zápis do 

ZŠ 

 Zápis do MŠ 

 

Ostatní plánované akce MŠ byly zrušeny z důvodu přerušení provozu a mimořádných 

epidemiologických opatření. 

17.4 Zápis do MŠ 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 proběhl na základě mimořádných epidemiologických 

opatření bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců pomocí elektronické komunikace a předáním 

vyplněných dokumentů k zápisu. Dokumenty byly doručovány zákonnými zástupci elektronicky 

nebo v listinné podobě poštou nebo předáním dokumentů v zalepené obálce do označené 

schránky u vchodu do budovy 2. MŠ.  Každá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

byla vedena pod registračním číslem. Registrační číslo obdrželi zákonní zástupci e-mailem. Do 

MŠ bylo přijato 42 dětí dle daných kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Následně byly přijaté děti rozděleny do budov obou odloučených pracovišť. 

17.5 Průběh školního roku MŠ 

Provoz MŠ přerušen dne 13. 3. 2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a 

rozhodnutím zřizovatele (mimořádné epidemiologické opatření z šíření onemocnění COVID -

19). 

Provoz MŠ opět obnoven dne 25. 5. 2020 pro přihlášené děti dle závazného přihlášení 

zákonnými zástupci.  

Počet přihlášených dětí:  1. MŠ – 27 dětí 

                                         2. MŠ – 30 dětí 

Provoz MŠ byl obnoven v obou odloučených pracovištích za dodržení zvýšených hygienických 

opatření. Doprovázejícím osobám dětí byl vstup do budovy zamezen. V areálu MŠ se 

pohybovaly s ochrannými prostředky zakrývající ústa a nos, dodržovaly rozestupy 2 metry. 

Dětem u vstupu byla měřena teplota. Děti s příznaky nemoci nebyly vpuštěny do budovy. 

Přihlášené děti v obou odloučených pracovištích byly rozděleny do menších skupin a 

organizovány tak, aby se co nejméně potkávaly. MŠ vybavena dezinfekčními gely, 
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dezinfekčními mýdly, jednorázovými papírovými ručníky a jednorázovými rukavicemi. Všichni 

zaměstnanci MŠ jsou vybaveny ochrannými štíty. 

Při vstupu do budovy děti i zaměstnanci používají dezinfekční gel pro dezinfekci rukou. 

V budovách obou odloučených pracovišť zajištěna zvýšená dezinfekce všech prostor a povrchů, 

zvýšená hygienická opatření při přípravě a výdeji jídla. 

 

Prázdninový provoz zajištěn v měsíci červenci a srpnu pro přihlášené děti z obou odloučených 

pracovišť (1. MŠ + 2.MŠ). 

Červenec 2020  provoz: 1.MŠ  - 60 dětí přihlášených 

Srpen 2020 provoz:        2.MŠ  - 45 dětí přihlášených 

Prázdninový provoz byl zajištěn za dodržení zvýšených hygienických opatření v obou 

odloučených pracovištích MŠ. 

 

Ve školním roce 2019/2020 byl vyměněn nábytek v 1. MŠ šatny pro 2. a 3. třídu, ve  2. MŠ 

nábytek v 1. třídě. 

 

 

 

Datum: 4. 9. 2020                                                               Gabriela Rajglová 

                                                                                               vedoucí MŠ 
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18.  ZÁVĚR 

Naše škola je složena z různých typů škol: ZŠ, ZUŠ, MŠ a speciálních tříd. Začátek školního 

roku začal klasickým způsobem ve všech typech škol. Děti a žáci pracovali podle ŠVP pod 

vedením kvalifikovaných pedagogů. Prohlubovala se spolupráce s rodiči, kterým byla k dispozici 

i psycholožka. 

Ve druhém pololetí do všech typů škol zasáhla mimořádná situace – distanční výuka. Díky 

tomuto je za námi velmi náročné období nejen pro všechny občany, ale i pro školu. Přerušení 

školní docházky bylo vyhlášeno v době „jarních prázdnin“ naší školy. Nemohli jsme se domluvit 

s dětmi osobně na výuce on-line. Situace, která nastala, byla nová a tím pádem velmi náročná po 

organizační stránce. Třídní učitelé složitě zjišťovali možnosti rodin připojení on-line, a také 

dostupnost počítačů v rodinách našich dětí.  

Výuka začala 16. 3. 2020. Učitelé prošli krátkým školením, jak pracovat on-line. Pro děti, které 

neměly přístup k počítači, byly připraveny materiály na vrátnici školy. Zde byla zajištěna služba 

z řad uklízeček, které dětem vydávaly a následně přebíraly zadané úkoly. Dne 25. 5. byla 

zahájena výuka žáků 1. – 5. stupně ZŠ za velmi přísných bezpečnostně hygienických podmínek. 

Nakoupili jsme teploměry a velké množství dezinfekce. V každé třídě je nainstalován přístroj na 

používání jednorázových ručníků atd. Učitelé pracovali s dětmi ve třídách a zároveň pokračovali 

v komunikaci s ostatními dětmi on-line. Jako jedna z mála škol jsme od 25. 5. 2020 zajistili 

plnohodnotné stravování pro děti i personál. Dne 11. 5. 2020 začali docházet do školy žáci 9. 

tříd, kteří byli připravováni na přijímací zkoušky. 8. 6. měli přístup do školy všichni žáci. 

Vytvořili jsme nový rozvrh hlavních předmětů. I tady učitelé zároveň vedli konzultace a 

vyučovali on-line. 

Po domluvě se zřizovatelem byl přerušen provoz MŠ. Učitelky v této době provedly „generální“ 

úklid hraček a pomůcek k výchově dětí. Celá školka byla vydezinfikována. Podle zájmu rodičů 

jsme 25. 5. 2020 se souhlasem zřizovatele obnovili provoz MŠ. I zde je zajištěno plnohodnotné 

stravování. 

ZUŠ vyučovala cca 42% žáků on-line. 

Během mimořádného stavu ve škole probíhaly úpravy budovy – dokončení pokrytí  wifi signálu, 

malování tříd, ve velké tělocvičně bylo nainstalováno odvětrání, aby nedocházelo k tvorbě plísně 

na stěnách, byl zrekonstruován další kabinet pro učitele. 

Já osobně se účastním konzultací s vedením města k přípravě studie na rekonstrukci budov v 

areálu školy. Také jsme zajistili celoprázdninový provoz MŠ. Dále jsme zajistili úklid a 

zabezpečení sportovního areálu. Činnost správce je hrazena z prostředků školy. Zlepšili jsme 

komunikaci s rodiči – jsme v každodenním kontaktu s většinou rodičů.  

Naši školu si vybrala Česká školní inspekce, která kontrolovala průběh výuky a práci školy v 

této době. Závěrem bylo ČŠI konstatováno, že vše probíhá bez chyb a nedostatků. 

Myslím, že v této nelehké situaci škola obstála. 

Stochov     PhDr. Lenka Mazuchová, MBA, ředitelka školy  

    

Přílohy: 

1 Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 
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