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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
   Základní škola a Mateřské škola Slapy, okres Praha západ je státní škola s právní subjektivitou, 

zřizovaná obcí Slapy, Slapy 72, okres Praha – západ, IČO: 241652. 

   Základní škola je škola s prvním stupněm - 1. – 5. ročníkem. Mateřská škola je dvoutřídní s dětmi od 3 

do 6 let. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními a školní jídelna. 

 

   Škola spolupracuje s rodiči, se zřizovatelem, s mnoha organizacemi a veřejností při zajišťování pestré 

palety akcí pro děti v rámci školy i mimo vyučování. Dle zájmu rodičů a dětí organizujeme poznávací 

výlety, výlety do přírody a akce pro rodiče a děti. Povinně škola pořádá pro žáky 2. a 3. ročníku kurzy 

plavání. 

   Též spolupracujeme s místním obecním úřadem a obecními úřady v okolí Slap,  

s tělovýchovnou jednotou, s místními Hasiči, se Slapským kulturním spolkem a dalšími subjekty. 

Pořádáme i akce regionálního charakteru. 

Dále spolupracujeme s osobami a firmami:  

• ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s v zastoupení panem V. Plavcem 

• ČSOP Vlašim – poradenství v oblasti EVVO 

• ČEZ  

• Fara Štěchovice 

• Ekocentrum Loutí 

 

Zapojujeme se do soutěží, do projektů financovaných ESF EU. 

   V posledních letech se nám daří úzká spolupráce s MAS Dolnobřežansko a MAP Dobříšsko. 

 

   Veškeré informace o škole přístupné rodičům i veřejnosti jsou přístupné na webu školy: 

www.zsamsslapy.cz. Informace o stěžejních akcích jsou vyvěšované i na obecním webu: 

www.slapynadvltavou.cz. 

 

    Atmosféra školy je příjemná, rodinná, kamarádská. Děti, učitelé i personál mají k sobě hezký vztah. 

Všichni si jsme vědomi, že klima naší školy je nadstandardní a také víme, že na něm stále musíme 

pracovat a učit se si naslouchat a vzájemně se tolerovat.  

 

 

 

PODMÍNKY PRO VÝUKU 

 
   Na naší škole máme k dispozici pět učeben. V půdní vestavbě využíváme učebnu, která je zároveň 

zařízena jako hudebna, i dvě oddělení školní družiny, kabinety, šatny s šatními skříňkami, sborovnu 

a sociální zařízení pro žáky. V tomto školním roce, pokud nebyly školy uzavřené, jsme hojně využívali 

sportovní halu a školní zahradu, která doznává postupných změn – probíhá její rekonstrukce, byly 

upraveny terény, zasazeny základní větší rostliny, keře i užitkové a stromy. V zahradě mateřské školy 

jsou zabudovány prolézací trubky a byl vymodelován terén. Ale ještě mnoho schází – vybudování 

http://www.zsamsslapy.cz/
http://www.slapynadvltavou.cz/
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vodního světa, venkovního relaxačního altánu, horního hřiště a budou dobudovány vyvýšené záhony na 

pěstování plodin. A nesmíme zapomenout na dobudování relaxační zóny před školou. 

   Na konci června byla započata kompletní rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny, která bude mít 

dvě etapy. V první bude vybudována nová kuchyně a zrekonstruována jídelna a ve druhé budou 

vybudovány skladové prostory a zázemí kuchařek. 

  Ve spolupráci s obecním úřadem průběžně vylepšujeme prostředí školy pro aktivity i výuku dětí 

a žáků, pro rekreační přestávky, činnost školní družiny a mateřské školy na pobyt venku  

a hry.  

   V základní škole máme počítače ve všech učebnách, výukové programy jsou nyní přístupné online 

a stále je doplňujeme. Všechny počítače jsou připojeny k internetu a propojeny do počítačové sítě. Již 

všichni pedagogové mají své pracovní notebooky, a to i díky Nadaci ČEZ,  

u které jsme uspěli v grantovém řízení. Již máme i dostatek IT techniky pro zápůjčky žákům v případě 

distanční výuky – viz. zpráva ICT koordinátora níže. 

   Ve všech třídách máme i interaktivní tabule s připojenými vizualizéry pro možnost zlepšení výuky 

i pro promítání. Je to ohromnou výhodou, protože si děti mohou kdykoliv cokoliv vyhledat, poradit se, 

procvičit, napsat. Využíváme i zakoupené mikroskopy s USB připojením přes počítače na interaktivní 

tabule, což je vynikající pomůcka ke zkoumání mikrosvěta, a žáci tyto aktivity velice oceňují.  

   Doplňujeme odbornou i dětskou literaturu a dle finančních možností školy i další učební pomůcky. 

V letošním školním roce jsme nakoupili i nové výukové programy DIDAKTY, které též máme možnost 

využívat při distanční výuce. 

   Vedení školy vytváří a průběžně doplňuje i knihovnu s odbornou literaturou pro pedagogy  

i   rodiče. Vzhledem k tomu, že je ve škole stále více dětí a žáků s poruchami chování, zaměřili jsme se 

letos na literaturu a DVD Dr. Pekařové, která se touto problematikou zabývá. Rodiče mají možnost si 

dle potřeby knihy a DVD vypůjčit a využít při výchově svých dětí, pedagogové jim literaturu nabízejí 

při individuálních konzultacích, při konzultacích s výchovným poradcem nebo metodikem prevence 

nebo je půjčujeme na vyžádání rodičů. 

    Pedagogové se pravidelně školí dle finančních možností školy. Různá školení nabízí  

a vyhledává vedení školy, sami pedagogové, koordinátor EVVO, metodik prevence, Koordinátor ICT 

i výchovný poradce. Letošní školní rok byl ale specifický, protože mnohá plánovaná školení neproběhla 

z důvodu uzavření škol, školících zařízení a rušení seminářů od března 2020 – pandemie COVID 19. 

   Výuka v ZŠ i MŠ přerušována a ředitelka školy vzhledem k okolnostem odvolala veškeré společenské 

a jiné akce.  

    

 

SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE 

 
    I v tomto školním roce jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu: „Školní vzdělávací 

program pro základní vzdělávání – Škola Emanuela Frynty“ ve všech ročnících (1. -5.). 

    Školní družina pracuje podle svého školního vzdělávacího programu, který navazuje a je v souladu se 

školním vzdělávacím programem naší školy a je pravidelně upravován dle závazných dokumentů 

vydaných ministerstvem školství. 

    Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání, který je průběžně upravován dle schválených úprav Rámcového vzdělávání 

pro PV. 
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POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLE 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

98 97 118 114 114 116 118 

     

V letošním školním roce se v naší škole opět vzdělávali žáci podle § 41 školského zákona – individuální 

vzdělávání („domácí školáci“). 

    Z celkového počtu žáků je počet individuálně vzdělávaných ve školním roce 2020/2021 - 37, ale 

v průběhu školního roku se jejich počet mění – někteří žáci toto vzdělávání ukončují, jiní začínají či 

přestupují z jiných škol.    

 

 

POČTY DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021- dle výkazu MŠMT k 31. 5. 2020 

 

 celkem z toho dívky 

zapisováni nově 30 21 

přicházejí po odkladu 7 3 

odstěhovaní nebo zvolena jiná škola 1 0 

přijati do 1. r. 24 16 

odklad školní docházky 5 3 

 

 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY 
 

                                                

   Vzdělávání dětí a žáků je zabezpečeno 11 plně kvalifikovanými pedagogy, kteří dosáhli úplného 

středního odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání v oboru pedagogiky – učitelství pro I. 

stupeň ZŠ; v ZŠ plně kvalifikovaní 4 pedagogové, bez příslušného vzdělání: ZŠ – 4 - z toho 1 pedagog 

s VŠ pedagogického směru – pro II. a III. stupeň, 2 pedagogové VŠ jiného směru, další 1 pedagog 

ukončil bakalářská studia speciální pedagogiky na UJAK a pokračuje v magisterském studiu. ŠD – plně 

kvalifikovaní pedagogové, MŠ – plně kvalifikovaní pedagogové.  

   Na škole pracuje výchovný poradce se splněným specializačním studiem i doplňkovým vzděláním na 

VŠ katedra psychologie FF UK Praha pro inkluzi žáků, metodik prevence sociálně patologických jevů – 

speciální pedagog zatím bez specializačního studia a 2 metodici environmentální výchovy se splněnými 

specializačními studii – jeden pro MŠ a jeden pro ZŠ a dále koordinátor a metodik ICT též se splněným 

specializačním studiem. Na škole pracuje i kvalifikovaný pedagog – garant individuálního vzdělávání. 

 

   Dle kontrolní činnosti ředitele školy (hospitace, pohovory, rozhovory s rodiči, metodická setkávání, 

školení učitelů) a šetření České školní inspekce (ČŠI), které proběhlo na naší škole v říjnu 2019, nemá 

nekvalifikovanost několika pedagogů vliv na kvalitu a úroveň pedagogické práce a vzdělávání dětí 

a žáků. Tito pedagogové mají dlouholetou praxi a jsou dle relevantních kontrol a zjišťování ze strany 
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vedení školy a ČŠI plně kompetentní k výuce a jsou lidským vzorem pro žáky i rodiče. Zároveň si 

doplňují své vzdělání různými semináři a školeními.    

Se školou spolupracuje soukromý speciální pedagog Mgr. Hana Otevřelová, jejích služeb 

využívají rodiny s dětmi MŠ i ZŠ. Speciální pedagog nabízí pro rodiče dětí z MŠ: orientační testy školní 

zralosti (se zaměřením na riziko specifických poruch učení), individuální nápravu nezralých či 

oslabených funkcí, výchovné poradenství, kontakty na jiné odborníky, každoročně proběhne školení pro 

rodiče na téma: Školní zralost. Pro žáky ZŠ nabízí diagnostiku specifických poruch učení a chování pro 

volbu vhodné nápravy, individuální nápravu, výchovné poradenství a kontakty na jiné odborníky. Dále 

je možné se souhlasem rodičů sledovat dítě přímo ve vzdělávacím procesu, což umožňuje odhalovat 

i skryté potíže dětí, které jim znemožňují kvalitní vzdělávání.  

   Speciální pedagog nabízí skupinové kurzy, podrobnou diagnostiku dítěte, individuální reedukace, 

percepčně – motorický výcvik i konzultace pro rodiče. 

   Od loňského školního roku spolupracujeme se sdíleným školním psychologem (sdílený konzultant pro 

inkluzivní vzdělávání v rámci projektu podpořeného z OPVVV „Místní akční plán vzdělávání II pro 

ORP Černošice“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044. Školní psycholog – sdílený konzultant pro 

inkluzi pro naši školu je Mgr. Jiří Štěpo.) Jeho služby velice často využíváme a tuto možnost mají 

i rodiče a děti, žáci. 

 

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH 

PRACOVNÍKŮ, ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
   Potřebu dalšího vzdělávání řešíme využíváním nabídek pedagogických center, samostudiem 

a vyhledáváním školení zajišťovaných různých organizací a společností. Odbornou literaturu si učitelky 

částečně kupují samy a postupně doplňujeme učitelskou knihovnu ze státních finančních prostředků.  

   Ve škole jsou k dispozici i odborné časopisy Učitelské noviny, Informatorium, Golem, Rodina a škola, 

Psychologie, Prevence, Třídní učitel. 

 

   Dalšími zdroji našich nových poznatků jsou naše odborná školení a spolupráce s rodiči dětí 

individuálně vzdělávaných. 

   Absolvování školení se odvíjelo od uzavření škol, většina námi objednaných seminářů byla zrušena. 

Ale pozitivem bylo, že školení se začala probíhat i online a i my jsme se přizpůsobili a nyní si vybíráme 

hlavně tento způsob získávání nových poznatků.
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Přehled dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 

 

Jméno Seminář Organizátor Datum Konec Poznámky 

Ing. Hušbauerová Hana Studium pro asistenty pedagoga VIS 7.9. 2020 1.3. 2021 80 hodin 

Mgr. Hacaperková Renata Diagnostika školní připravenosti pro pedagogy škol PPP Brno 11. 9. 2020  6 hodin 

Kupková Magdaléna Diagnostika školní připravenosti pro pedagogy škol PPP Brno 11. 9. 2020  6 hodin 

Mgr. Hacaperková Renata Obsluha OPZ LPG – ve školní kuchyni Ing. Stanislav Kotrl 19.10. 2020   

Pípalová Ludmila Studium pro asistenty pedagoga 
Jahodovka- VOŠ 

sociálně právní 
6.11. 2020 18.12. 2020 124 hodin 

Mgr. Hacaperková Renata Jak zvládat stres za pomoci úsměvu a smíchu Raabe 1.2. 2021  online 

Mgr. Skokanová Jindřiška 
Blízko i daleko – přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných 

prací dětí a mládeže 

NIPOS-ARTAMA ve 

spool. s Národní 

galerií Praha 

24.4. 2021 25.4. 2021 20 hodin 

Mgr. Michaela Vacková ICT metodik pro chytrou školu Seminaria 26.4. 2021 31.5. 2021  

Mgr. Skokanová Jindřiška Předslabikářové období Tvořivá škola  Tvořivá škola  4 hodiny 

Mgr. Hacaperková Renata Předslabikářové období Tvořivá škola Tvořivá škola  4 hodiny 

Mgr. Hacaperková Renata Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na I. stupni ZŠ NPI 2.6. 2021  online 

Adamová Alena Hygienické minimum, Zásady SVHP a systému HACCP 
Centrum vzdělávání 

a praxe ATIV 
7.7. 2021  2 hodiny 

Adamová Alena Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ 
Asociace jídelen ČR 

a KHS 

Středočeského kraje 

31.8. 2021  1 hodina 

Další naplánovaná školení byla z důvodu nouzového stavu a Covidu 19 zrušena. 

 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
 

Všichni nepedagogičtí pracovníci, kteří mají splňovat kvalifikační předpoklady, tyto předpoklady splňují a pravidelně se zúčastňují odborných 

proškolení nebo školení ke zvyšování odborných znalostí (kuchařky, topič, administrativní pracovník, webmaster). Všichni nepedagogičtí pracovníci 

plně participují na plnění školních vzdělávacích programů a aktivně se zapojují do všech aktivit pořádaných školou. 
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VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2020/2021 
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II. 1. 
Vanda 

Šimonová 
26 10 16 25 0 1 0 180 0 0 0 2 0 0 1,04 26 0 0 560 560 0 21,54 21,54 0 

IV. 2. 

Mgr. Bc. 

Michaela 

Vacková 

25 13 12 24 1 0 0 170 64 21 0 0 0 0 1,03 25 0 0 276 276 0 11,04 11,04 0 

I. 3. 
Mgr. Jindřiška 

Skokanová 
23 11 12 23 0 0 0 163 21 0 0 0 0 0 1,11 23 0 0 263 263 0 11,43 11,43 0 

III. 4. 
Mgr. Dana 

Fröhlichová 
29 16 13 21 8 0 0 228 48 14 0 0 0 0 1,26 29 0 0 456 456 0 15,72 15,72 0 

V. 5. 
Mgr. Renata 

Hacaperková 
15 8 7 12 3 0 0 103 22 7 3 0 0 0 1,33 15 0 0 292 292 0 19,47 19,47 0 

  Celkem 118 58 60 105 12 1 0 844 95 22 3 2 0 0 1,15 118 0 0 1847 1847 0 15,65 15,65 0 



9 

 

 

ČŠI 
 

Česká školní inspekce naposledy navštívila naši školu ve školním roce 2019/2020. 

Česká školní inspekce dále škole zasílá mnoho šetření a dotazníků, která probíhají elektronickou 

formou a ta plně nahrazují šetření ČŠI na místě ve škole. 

 

 

PLNĚNÍ UČEBNÍCH PLÁNŮ 
 

Plnění učebních plánů je zajištěno schválenými rozvrhy, tematickými metodickými sdruženími 

pedagogů, kontrolní a hospitační činností ředitelky školy i vzájemnými hospitacemi pedagogů 

v hodinách. 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 
 

Letošní školní rok byl velice poznamenán pandemií nemoci covid-19. Byla to zcela mimořádná 

situace související s vydáním zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách. 

Bylo minimálně času se připravit. Naštěstí se vedení školy podařilo těsně před uzavřením škol 

získat peníze od společnost ČEZ na nákup tabletů, které jsme mohli potřebným žákům zapůjčit.  

Kolega IT společně s IT koordinátorkou připravili postupy pro práci při distanční výuce. Kolega 

připravil video návody pro rodiče, kteří hodně, zvláště malým dětem, doma pomáhali.  

Ve škole kolega na několika školeních proškolil pedagogický sbor. Ve školeních pak kolega  

a kolegyně IT pokračovali, dle potřeb pedagogů. Ve třídách paní učitelky nacvičovaly s dětmi 

přihlašování do Google Meet a učily je využívat základní nástroje. Kolega IT byl a je kdykoliv 

k dispozici rodičům i pedagogům. Pomoc těchto dvou IT specialistů na naší škole byla a je pro nás 

nepostradatelná.  

S kolegyněmi a kolegou jsme připravovali postupy pro on-line výuku, byla to mnoha hodinová 

usilovná a zároveň vyčerpávající práce. Každý týden probíhaly on-line porady a školení, kde jsme 

se zdokonalovali ve využívání možností Google Meet. Připravovali jsme rozvrhy pro distanční 

výuku tak, abychom zohlednili sourozence v rodinách, aby se jim on-line výuka nekřížila, … 

Každý týden jsme měli video porady, kde jsme hodnotili postupy, metody a formy práce, práci dětí, 

pomoc dětem i rodičům a samozřejmě i psychický stav dětí. To byl další veliký problém – dětem 

chyběl sociální kontakt. Možná bylo malou výhodou, že jsme vesnická škola a některé děti se občas 

potkávaly na svých vycházkách. Snažili jsme se dětem stále zlepšovat náladu – umožňovali jsme 

jim před samotnou on-line výukou nezávazně si popovídat, paní vychovatelky pro děti připravovaly 

do Google učeben zajímavé luštěnky, křížovky, omalovánky, hry a soutěže. Paní vychovatelky se 

také zapojily do práce s třídními učiteli, kdy si i samy vyzkoušely některé hodiny (v předmětu 

Člověk a svět) vést.  

Třídní paní učitelky byly v soustavném kontaktu s rodiči – u mnoha dětí byli rodiče přítomni i při 

on-line výuce. Učitelé posílali rodičům a dětem zajímavé odkazy na vaření, společné vyrábění, 

cvičení a sportování.  
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Učitelé byli nesmírně přetíženi – dopoledne vedli výuku přes Google Meet, odpoledne pokračovali 

v konzultacích nebo doučování a večer a o víkendech opravovali zaslané práce žáků, které jim 

s komentáři vraceli k další práci. A po nocích si dělali přípravy na další dny.    A co rodiče? Většina 

z nich pomáhala dětem, a ještě museli zvládat home office nebo dokonce o práci přišli a zhoršila se 

finanční a psychická situace celých rodin…. 

Nedá se zde popsat vše, co během distanční výuky probíhalo, ale bylo to pro všechny strany to 

nejnáročnější, co jsme doposud zažili. 

Jedním z dalších obrovských problémů bylo pozdní informování ředitelů škol ze strany ministerstva 

školství (MŠMT). Téměř vždy veřejnost byla médii informována dříve, ale ředitelé škol dostali 

relevantně zpracované informace do datové schránky v sobotu v noci a někdy i v neděli. Ředitelé 

pak celé víkendy zpracovávali manuály pro chod škol, rozesílali informace třídním učitelům, a ti 

pak teprve rodičům. Toto byl jeden z největších stresů.  

Naštěstí se našla pomoc – kolegyně z MAS Dolnobřežansko nás ředitele spojily a každých čtrnáct 

dní probíhaly video hovory ředitelů napříč celým naším okresem. Sdílení potíží, nejasností, postupů 

a zkušeností jednotlivých škol, bylo to nejužitečnější, co mohlo za této nepřehledné situace 

vzniknout. Kolegyně z MAS pro nás zpracovávaly různé přehledy, zjišťovaly na MŠMT odpovědi 

na naše dotazy, … Ředitelé si vzájemně pomáhali a dodnes pomáhají.  

Postupně školám, pedagogům a žákům pomáhaly i různé společnosti např. Didakta zpřístupnila 

zdarma všechny výukové programy, na ČT 1 vznikl pořad „UčíTelka“, ze školy jsme byli zvyklí 

využívat různé výukové servery – a to nám, nejen v začátcích distanční výuky, velice pomohlo.  

Tato doba byla a je velice náročná pro všechny zúčastněné. Na doporučení ministerstva školství 

jsme upravili výukové obsahy některých předmětů, bude probíhat doučování žáků. ČŠI postupně 

vyhodnocuje situace na školách, kterou zjišťuje průběžně při místních, telefonických či 

elektronických šetřeních. Následně doporučuje další postupy, které naše škola sleduje a uvádí do 

praxe. Další dopady na žáky budeme vyhodnocovat v příštím školním roce. 

Tematická zpráva ČŠI: Distanční vzdělávání v základních a středních školách (rok od nástupu 

pandemie nemoci covid-19), březen 2021: 

https://www.csicr.cz/html/2021/TZ_Distancni_vzdelavani_v_ZS_a_SS/html5/index.html?&locale=

CSY&pn=15 

 

Celý školní rok byl velice náročný, ale snažíme se brát situaci i pozitivně – velice jsme se všichni 

sblížili – učitelé s dětmi a rodiči – na konci školního roku třídní učitelky uspořádaly setkání s rodiči 

a dětmi – na zahrádce restaurace, na zahradě u jedněch rodičů, na společných vycházkách. A tam 

byla možnost si společně celý rok vyhodnotit, říci si, co nás tížilo, co nám nešlo a naopak, k čemu 

jsme tento čas využili a co nám dal pozitivního a samozřejmě byla možnost si i nezávazně v klidu 

popovídat a povzbudit se navzájem. Jedním z pozitiv, které jsme společně vyhodnotili, je získání 

nových IT dovedností. 

Velkým pozitivem, které si samy děti vyhodnotily, je, že si velice váží času, kdy mohou chodit do 

školy. Nikdo z dětí si nepřeje opakovat dlouhodobé uzavření škol.  

 

 

 

 

https://www.csicr.cz/html/2021/TZ_Distancni_vzdelavani_v_ZS_a_SS/html5/index.html?&locale=CSY&pn=15
https://www.csicr.cz/html/2021/TZ_Distancni_vzdelavani_v_ZS_a_SS/html5/index.html?&locale=CSY&pn=15
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   I v letošním školním roce se nám podařilo pro děti mateřské školy i základní školy zajistit velký 

počet zájmových kroužků z různých zájmových oblastí. Do vedení kroužků se zapojily nejen paní 

učitelky, ale podařilo se nám zapojit do spolupráce se školou i rodiče a agenturu Lundonia – výuka 

anglického jazyka a EASY SPEAK – anglický jazyk s rodilým mluvčím. 

A to je jistě významný úspěch. 

Bohužel z důvodu uzavření škol na základě Nařízení vlády, se kroužky nekonaly až je vedení školy 

ve druhém pololetí zrušilo úplně.  
 

Seznam kroužků, které na škole pracovaly v tomto školním roce (lektoři): 

keramika I., II. – Skokanová 

anglický jazyk – agentura LUNDONIA 

anglický jazy s rodilým mluvčím – agentura EASY SPEAK 

výtvarný kroužek – Doubravová 

šikovné ruce – Špínová 

      

 Tradiční akce školy 

     

    Všechny již tradiční akce školy byly bohužel z důvodu uzavření škol a koronavirové pandemii 

zrušeny. 

    Letní zahradní slavnosti (pasování předškoláků na školáky a rozloučení s pátým ročníkem) se 

v letošním roce konaly odděleně a pouze za přítomnosti dětí, žáků a jejich rodičů a za přítomnosti 

vedení školy. Slavnostně jsme předali děti z MŠ paní ředitelce do ZŠ a rozloučili jsme se žáky        

5. ročníku. Popřáli jsme jim všechno nejlepší a mnoho úspěchů v dalším životě a třídní paní učitelka 

s paní ředitelkou žákům rozdaly na památku knihy, trička a několik drobností. 

    Také se podařilo všem třídním učitelkám se setkat na závěr školního roku se všemi rodiči 

a dětmi, posedět, popovídat a zhodnotit tento náročný školní rok.   

 

PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
 

Září až březen – akce se nekonaly z uzavření škol nebo nepříznivé epidemiologické situace.  

  

DUBEN 

5.4. - 21.4.   Zápis do 1.ročníku ZŠ 

 

KVĚTEN 

19.5. - Statek Slapy - 1.r. 

26.5. - Statek Slapy - 2. - 4.r. 

 

ČERVEN 

3.6.   2.r. Včely u Pípalů 

15.6.   Fotografování tříd 

21.6.   4.r. - Posezení s rodiči v Rotundě 

           3.r. - Posezení s rodiči u Kuchaříků 

24.6.   1.r. - Rozloučení se školním rokem – posezení s rodiči na školní zahradě 
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           5.r. - Rozlučka v Čími 

23. - 25.6.   2. - 3.r. Liga lesní moudrosti – pobyt v týpí 

25.6.   Rozdání vysvědčení – Ukončení školního roku, rozloučení s 5.r. 

 

   Hlavním tématem tohoto školního roku bylo zvládnutí distanční výuky, psychická podpora dětí, 

žáků, rodičů i pedagogů a všech zaměstnanců školy. K dispozici byl i školní psycholog, se kterým 

vedení školy úzce spolupracovalo.  

   

 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY  

DO ROZVOJOVÝCH, MEZINÁRODNÍCH A DALŠÍCH 

PROJEKTŮ 

 
  

   I v letošním školním roce se opět základní škola zapojila do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce 

a zelenina do škol“ – financovaného ze zdrojů ESF EU, kdy žáci prvního stupně dostávají zdarma 

dotované mléčné výrobky a ovoce a zeleninu.  

 

    V mateřské i základní škole se zaměřujeme na environmentální výchovu, MŠ je součástí 

celostátního projektu Mrkvička a dále jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“. 

V předškolní třídě od školního roku 2011-12 využíváme s dětmi pracovní sešity KULIFERDA 

od nakladatelství Raabe. K 1. 1. 2013 jsme získali titul KULIFERDOVA ŠKOLKA. 

    Paní vychovatelky, paní učitelky mateřské školy a paní kuchařky proškolené v projektu „Zdravá 

abeceda“ s dětmi a žáky i nadále pokračují v prohlubování vědomostí a znalostí týkajících se 

zdravého stravování a zdravého životního stylu. 

   Celá škola je již šestým rokem zapojena do projektu „Zelená škola“ – sběr elektrospotřebičů – 

odvoz firma REMA.  

   Další pro nás důležitý projekt, do kterého jsme zapojeni, je projekt „Bezpečně na Internetu“ od 

firmy Schindler Systems, s.r.o. 

   Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu MAS Dolnobřežansko od 1. 8. 2019 do 30. 

4. 2022: Sdílený konzultant pro inkluzivní vzdělávání v rámci projektu podpořeného z OPVVV 

„Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Černošice“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044. Školní 

psycholog – sdílený konzultant pro inkluzi pro naši školu je Mgr. Jiří Štěpo. 

 

Projekt od Nadace ČEZ byl 15.10.2020 ukončen. Díky této finanční podpoře naší školy se podařilo 

zajistit distanční výuku všemi pedagogy ZŠ i MŠ – byly jim předány notebooky, externí DVD 

mechaniky, pevné disky a flash disky k ukládání a přenosu vytvořených studijních materiálů 

a dokumentace.  
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 

ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ V ROCE 2020/2021 

 
Výchovné poradenství má na naší škole na starosti paní ředitelka, která má ukončená 

studia specializovaných činností obor Výchovné poradenství na FF UK Praha i doplňující studium: 

Rozšíření kompetencí výchovného poradce bez speciálně pedagogického vzdělání v oblasti péče 

o žáky se zdravotním postižením. Toto studium jí pomáhá zvládat na odborné úrovni všechny 

problémy daného oboru. 

     Za pomoci všech učitelů sleduje individuální rozvoj žáků, zajišťuje komunikaci se 

zákonnými zástupce dětí a doporučuje jim vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či 

u dalších odborníků. Podílí se na sestavování individuálních vzdělávacích programů, plánů 

pedagogické podpory a sleduje a koordinuje vhodný přístup pedagogů k dětem se speciálními 

potřebami. Konzultuje a komunikuje se školním psychologem, pedadogogicko – psychologickými 

poradnami, speciálně pedagogickými centry, OSPOD, výchovnými ústavy a dalšími subjekty. 

     Pomáhá rodičům na jejich žádost řešit výchovné i vzdělávací potíže s dítětem, prvopočátky 

či náznaky sociálně patologických jevů. 

      Žáci i rodiče mají možnost se domluvit s výchovnou poradkyní o svých problémech 

kdykoliv potřebují. Rodiče se také obracejí na třídní paní učitelky, které potom informují 

výchovnou poradkyni. Pokud nelze touto cestou problém řešit, je vždy možné uspořádat schůzku se 

všemi učitelkami, asistenty, v případě malých dětí i s učitelkou mateřské školy nebo vychovatelkou 

školní družiny.  

Podrobné a neuspěchané porovnání názorů a postřehů všech zúčastněných stran je vedeno 

snahou o vytvoření neohrožujícího prostředí, vstřícného k individuálním zvláštnostem každého 

žáka. Tento způsob jednání se nám velice osvědčil a ve všech případech došlo k úspěšnému 

a vstřícnému vyřešení problému nebo výraznému zlepšení situace. 

    Pokud by se dítě necítilo dobře nebo by se často ocitalo v konfliktních situacích, musíme mu 

ihned pomoci – to je naše krédo. Vede se to pouze ve spolupráci všech dospělých. Jsme velice rádi, 

že k nám valná většina rodičů i veřejnost mají důvěru a že na naší škole panuje přátelská, upřímná 

atmosféra. Rodiče dokážou ocenit náš zájem o každé dítě a snaží se s námi spolupracovat. 

 

I výchovné poradenství bylo dotčeno uzavřením škol a výchovný poradce podával pomocnou ruku 

pedagogům, dětem, žákům i rodičům na jejich žádosti. 

 

Práce s inkludovanými dětmi  

 

    V tomto školním roce výchovný poradce sledoval 11 žáků s Doporučeními pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). 

    Z tohoto počtu byli 2 žáci inkludováni s vypracovaným individuálním vzdělávacím plánem. 

     Dále bylo v péči výchovného poradce osm žáků s podpůrnými opatřeními a deset 

s vypracovaným plánem pedagogické podpory (PLPP), ostatní žáci byli sledováni bez PLPP. 
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Pedagogicko – psychologická poradna diagnostikovala jednoho žáka s velice dobrými studijními 

předpoklady. I tento žák má vytvořen individuální vzdělávací plán. 

 

    Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření škol se v letošním školním roce nepodařilo 

domluvit žádnou metodickou návštěvu ze spádové pedagogicko – psychologické poradny. 

    Vzhledem k tomu, že vystupování všech učitelek je vedeno snahou o vytvoření neohrožujícího 

prostředí, vstřícného k individuálním zvláštnostem každého žáka, rozdíl v přístupu k žákům s SPU 

není tak zřetelný, jak by mohl být při zcela tradičním frontálním způsobu práce. Pracujeme s dětmi 

skupinově, individuálně ve výuce a dle potřeby a domluvy s rodiči i po vyučování. 

Pro žáky s poruchami učení a žáky, kteří jsou integrováni či inkludováni, jsou vypracovány 

a  pravovány na žádost zákonných zástupců individuální vzdělávací či výchovné programy  

v souladu s doporučeními PPP. Dodržujeme i doporučení soukromých speciálních pedagogů, 

klinických psychologů nebo našeho školního psychologa. Tyto programy jsou prodiskutovány se 

všemi vyučujícími, kteří se podílejí na vzdělávání žáka, s výchovným poradcem, s PPP a poté jsou 

prodiskutovány s rodiči i dětmi, připomínkovány, hodnoceny a upravovány. Každá ze zúčastněných 

stran má svou nezastupitelnou roli při naplňování vypracovaných programů.  

Na žádost rodičů nebo na doporučení poradenského zařízení mohou být děti se souhlasem rodičů 

na vysvědčení klasifikováni kombinovaným nebo slovním hodnocením. 

 

   Bohužel vzhledem k uzavření škol nemohl výchovný poradce osobně seznámit rodiče s různými 

vzdělávacími institucemi, kde by žáci mohli pokračovat ve studiu. Rodičům byly zasílány odkazy 

středních škol i různých vzdělávacích aktivit, které žáky připravovaly na přijímací zkoušky na 

víceletá gymnázia. Na podzim byli rodiče upozorněni na nutnost přípravy žáků k přijímacím 

zkouškám přímo na středních školách, které pořádají přípravné kurzy i online. Bohužel většina žáků 

se připravovala dle svých možností doma.  

Výchovný poradce i metodik prevence pravidelně aktualizuje nástěnku pro rodiče. 

 

Výchovná poradkyně byla též přítomna všem přezkoušením žáků z individuálního vzdělávání 

podle § 41 školského zákona, pokud probíhala. 

 

Zpracovala: Mgr. Renata Hacaperková, výchovný poradce 

 

 

SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÝCH JEVŮ, 

PROTIDROGOVÁ PREVENCE V ROCE 2020/2021 
 

Hodnocení prevence sociálně patologických jevů a podpora zdravého životního 

stylu za rok 2020/ 2021 

  

1. Naplňování prevence sociálně patologických jevů a podpory zdravého životního stylu 

     V současné době na škole působí výchovný poradce i metodik prevence pro děti 

s problematikou specifických vývojových poruch učení a chování, pro žáky integrované 

i inkludované. Každý rok třídní učitelky vypracují IVP pro integrované, či inkludované žáky. 
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Vyučující jsou výchovným poradcem seznámeni se závěry s vyšetření žáků se SPCHU a při 

jejich hodnocení ve škole se řídí PPP nebo SPC. Ředitelka školy, metodička prevence i ostatní 

vyučující v průběhu celého školního roku pečlivě dbají na prevenci rizikového chování, stejně 

tak i na včasné řešení krizových situací.  

     V ZŠ je realizace MPP naplňována v rámci předmětů ČaS, Přírodověda, Vlastivěda, Tělesná 

výchova a v Českém jazyce, zejména pak v komunikační a slohové výchově a v literární 

výchově.  

     Při ranním setkávání v komunikativním kruhu, dbáme na otevřenou a vstřícnou komunikaci 

se žáky, žádný problém není tabu, každý žák má prostor se svěřit, vyprávět a podělit se o své 

zkušenosti. Pokud nastane situace ve škole, která si žádá intervenci učitelů, pedagogický sbor se 

sejde a situaci řeší. S žáky je vedena diskuze a rozbor situace, děti jsou seznámeny se závěrem, 

rodiče jsou vždy informováni o probírané situaci a o jejím řešení.  

 

   Školní rok 2020/2021 navazoval na práci předchozích letech a dále jsme pokračovali v zaměření 

na témata spokojená se sebeúctou, soužití v kolektivu, kyberšikanou, chováním v dopravě, 

ochranou osobního bezpečí, zdravým životním stylem a duševní hygienou.  

   Nadále je využívána schránka důvěry, kterou děti využívají a obracejí se na metodika prevence. 

Bohužel tento školní rok byl opět pro prevenci ztížen dlouhým uzavřením škol, byl ve znamení 

lockdownu a velmi krátké prezenční výuky pro starší ročníky (3. – 5. ročník). Žáci 1. a 2. ročníku 

chodili do školy o něco více a třídní učitelky velmi obratně pracovaly s případnými problémy 

v oblasti prevence.  

      V září 2020 byli všichni žáci opětovně upozorněni na možnost využívat schránku důvěry. 

      V říjnu 2020 proběhla intervence ve u žáků 4. ročníku, kde byla mapována situace neladu ve 

třídě. 8. 10. pak proběhla hodinová intervence (zahřívací aktivity, komunikativní kroužek, 

sociogram). Závěrem bylo sdílení pocitů, a co nového se o sobě žáci dověděli. Vše je evidováno 

u metodika prevence (MP). 

      Od poloviny října 2020 byly opět školy uzavřeny. Po návratu do školy se řešily drobné 

přestupky chování v jednotlivých třídách. Ve druhém ročníku proběhla také intervence MP bez 

třídní učitelky. Veškeré šetření a závěry předány třídní učitelce a založeny u MP. Intervence 

proběhla v červnu 2021.  

      Květen a červen 2021 řešeno nevhodné chování a porušování školního řádu s novým žákem ve 

4. ročníku (opět zápis u MP), vše proběhlo ve spolupráci s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní 

a metodičkou prevence.  

 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence sociálně patologických 

jevů 

Hlavními prioritami letošního školního roku byly: 

• Bezpečnost na internetu (distanční výuka a s tím spojené časté užívání internetu) 

• Kázeňské problémy 

• Komunikace s rodiči 

• Bezpečí ve třídním kolektivu 
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Závěr: 

       Na další školní rok 2021/2022 plánujeme opět akci Tancem proti šikaně, protože se tato aktivita 

na naší škole osvědčila. Dále plánujeme návštěvy knihovny třídními kolektivy. A dle 

epidemiologické situace plánujeme i výjezd žáků 3. – 5. ročníku na zimní pobyt na Monínec, kde 

jsou ideální podmínky pro prevenci.  

   Metodička prevence úzce spolupracuje s třídními učitelkami a velmi dobrá je komunikace 

s výchovnou poradkyní a paní ředitelkou v jedné osobě. Pedagogický sbor může během školního 

roku čerpat nápady a informace z odebíraného časopisu Prevence, Psychologie nebo z Učitelských 

novin. Nadále jsme v období prezenční výuky spolupracovali se školním psychologem, který 

pomáhal dětem, rodičům i pedagogům.  

   Nedílnou součástí v naplňování prevence je a v budoucnu také bude i práce školní družiny, která 

je provázána na školní aktivity.  

   Zavření škol se negativně odrazilo na fungování zájmových kroužků, které vlastně vůbec 

nefungovaly. Škola díky lockdownu nemohla využít v rámci prevence další mimoškolní aktivity – 

podzimní slavnost, mikulášská pochůzka, vánoční besídka pro rodiče, seniory, velikonoční trhy 

apod.  

 

3. Realizátoři: Výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelky, učitelky, 

vychovatelky školní družiny, nepedagogičtí pracovníci školy. 

   Vypracovala: Mgr. Dana Fröhlichová, metodik prevence 

 

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA EVVO 2020/2021 
 

(Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta za školní rok 

2020/2021)  
 

Příklady konkrétních akcí EVVO: 

 

Přírodovědné a vlastivědné vycházky a turistika  

• Tematické vycházky a výuka v přírodě – pozorování a ochrana přírody (ZŠ, ŠD) 

• Poznávání a pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, sledování počasí (ZŠ, 

ŠD) 

• Hry, soutěže a cvičení v přírodě, turistika (ZŠ, ŠD) 

• Při distanční výuce nápady, náměty a hry, otázky o lese a okolí (ŠD) 

 

Poznávací výlety a exkurze 

• Exkurze na Statek Slapy – hospodářská zvířata a včely (1. – 3. roč., ŠD) 

• Exkurze u včelaře na Rabyni – poznávání problematiky chovu včel, turistika (2. roč.) 

• Program Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce – třídenní pobyt v přírodě, spaní v tepee, 

turistika, přežití v přírodě, zdravý životní styl (2. a 3. roč.) 
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Zapojování EVVO do výuky a výukové hodiny 

• Úspory ve škole a v domácnosti – EVVO a finanční gramotnost (ZŠ, ŠD)  

• Energie a životní prostředí (5. roč.) 

• Počítání s kaštany a fazolkami – používání přírodnin při výuce matematiky (1. roč.)  

• Hrabání listí u zámku – pomoc při úklidu parku (ŠD) 

• Výuková hodina - Třídění odpadů v ZŠ i doma - koordinátor EVVO (sběrová místa a třídění 

v budově školy, značky důležité pro roztřídění, význam třídění). 

• Poznávání jehličnatých a listnatých stromů (ŠD) 

• EKOSYSTÉMY – ochrana přírody, přírodní zdroje, životní prostředí, výroba vlastní knihy 

„Příroda mýma očima“ (Př – 4. a 5. roč., ŠD) 

• Výtvarné a ruční práce s přírodními materiály, recyklace materiálu (Vv, Pč, - ZŠ,ŠD) 

• Země ve Vesmíru (5. roč.) 

• Krajina v rukou člověka – videoprojekce, beseda (3. roč.) 

• Výuková hodina – pozorování a poznávání stromů v okolí školy a v parku, pozorování 

živočichů a hmyzu, zápis výsledků pozorování (1. roč.) 

• Ovoce do škol – ochutnávka exotického ovoce, mapa světa - výskyt (ZŠ) 

• Žákovská EKO - služba – úspory energie a hlídání správného třídění  

• Mandala dětem – duševní hygiena, relaxace – zapojení se do výtvarné soutěže (ŠD) 

Jednodenní a dlouhodobé projekty 

• Dlouhodobé projekty: 

- Lidské tělo – hygiena, výživa, zdraví a nemoc, posilování imunity (ZŠ, ŠD) 

- Sad a les – poznávání plodů stromů a keřů na zahradě a v lese, ochutnávka ovoce, 

výtvarné tvoření (1. roč.) 

- Výroba krmítek a krmení ptáků na školní zahradě (1., 2. roč., ZŠ) 

- Foto přehlídka – Ptáčci na krmítku, fotografie žáků a rodičů, vlastní pozorování (1. roč.) 

- Stopy zvěře – poznávání stop, vycházka do zimní přírody, odlévání stop, výstavka 

odlitků (1. a 2. roč.) 

- Výstava kostí a paroží zvířat – beseda, poznávání lesní zvěře, čtení časopisu Ahoj 

divočino, video – skrytá kamera u krmelce (2. roč.) 

- Práce na projektu poznávání přírody, tvoření vlastní knihy o přírodě (3., 4. a 5. roč.) 

- Příroda České republiky, Horniny a nerosty – ekofilmy, „poznávačky“, tajenky bojovka 

v přírodě (3. ročník) 

- Vynášení Morany – výroba Morany, písnička a bubnování, házení Morany do Vltavy, 

kreslení zážitků (1. roč.) 

- Klíčení – klíčení semen a sázení rostlin, pozorování, získávání a zapisování poznatků 

Brouci a hmyz – sledování, pozorování, výzkum, práce s encyklopediemi, atlasy  

a zpracovávání informací z internetu (2. roč.)  

- Vodní ptactvo – ekofilm, zpracovávání informací (2. roč.) 

- Vejce – životní cyklus (2. roč.) 

- Slunovratové tajemství – setkání s babkou kořenářkou, výroba látkových pytlíčků, 

poznávání bylin a jejich použití, vycházka do lesa s orientační hrou (1. roč.) 

- Výstava výtvarných prací žáků na Statku Slapy (1. roč.) 

- Fotodokumentace vlastní práce – Pč, ČaS při distanční výuce (3.,5. roč.) 
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- Pletí a úprava skalky u školy (ŠD) 

- Ukliďme Česko – úklid v parku u školy (ŠD) 

 

• Projektové dny: 

- České lidové svátky a tradice – Dušičky, Mikuláš, Vánoce, Masopust, Velikonoce, 

Slunovrat 

- Den zvířat – mazlíčci a drobné zvířectvo ve škole, Slepice v nouzi, spolupráce s rodiči 

- Vaření a příprava Pikniku pro rodiče, odpolední piknik s rodiči s občerstvením, závěr 

školního roku 

- Výroba vlastní „kuchařky“ (3. a 4. roč.) 

 

Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty – konkrétní akce 

• Výroba keramických vodníků pro odměňování nejlepších pracovníků vodních elektráren  

a slavnostní předání vodníků zástupci ČEZ (ZŠ – J. Skokanová) 

• Piknik pro rodiče, setkání s rodiči a dětmi s pohoštěním na závěr školního roku (1. – 5. roč.) 

• Exkurze Statek Slapy – pan V. Plavec  

• Srdce z lásky darované – darování srdce zaměstnancům a sponzorům školy, některým 

občanům Slap  

• Exkurze Chov včel – pan O. Pípal (Rabyně) 

• Sběr kaštanů – pan A. Černý 

• Slepice v Nouzi – p. Drobílková 

• Ekocentrum Loutí – plánování výukového programu – pan Šarapatka 

• ČSOP Vlašim – konzultace a nové informace v oblasti EVVO 

 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

• spolupráce s firmou ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. v zastoupení  

panem V. Plavcem 

• ČSOP Vlašim – poradenství v oblasti EVVO 

• ČEZ  

• Obecní úřad Slapy 

• Ekocentrum Loutí 

 

Školní slavnosti, akce pro veřejnost, spolupráce s MŠ a rodiči žáků ZŠ, 

další akce, vztahující se k lidovým zvykům a tradicím: 

 

Nekonaly se z důvodu uzavření škol a nepříznivé epidemiologické situace. 

 

Třídění odpadu 

• Na chodbách a ve třídách jsou rozmístěny sběrné nádoby pro třídění plastů, plastových 

víček, papíru, biologického odpadu a vaječných skořápek, odpad třídí i zaměstnanci školy, 

děti ve školní jídelně a školní družině. 
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• Jsme přihlášeni do programu pořádaného firmou REMA a získali jsme certifikát Zelená 

škola. Připojili jsme se ke sběru drobného elektroodpadu ze školy i domácností. Firma 

REMA nám poskytla sběrový kontejner a zavázala se k odvozu shromážděného materiálu. 

• Snažíme se o znovuvyužití tříděného odpadu, např. děti s těmito materiály pracují při 

výtvarné výchově (výrobky z novinového papíru, plastu, plastových víček apod.) 

• Děti vedeme k přemýšlení při využívání materiálu a k úsporám energie a vody doma 

i ve škole 

 

Sběrové akce 

• Sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř – odvoz na hájovnu 

• Sběr elektroodpadu ze školy a domácností 

• Sběr skořápek od vajíček a zbytků sušeného pečiva 

• Sběr papíru ze tříd 

 

Motivace a metodická pomoc pro pedagogy 

Motivace a pomoc pedagogům i nepedagogickým pracovníkům v průběhu celého roku pro další 

rozvoj práce EVVO ve škole – provádí školní koordinátor EVVO. 

• Společné tvoření plánu EVVO  

• Průběžně podávány a konzultovány nové možnosti a informace v oblasti EVVO, předávány 

pracovníkům školy, dětem i rodičům   

 

Školní jídelna 

• Ve školní jídelně jsme znovu odebírali ovoce a zeleninu a mléčné výrobky pro žáky 

financované evropským grantem Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol 

 

Materiální zabezpečení  

• Pro žáky ZŠ a ŠD byla zakoupena velká farma s hospodářskými a domácími zvířaty 

s ohradami, zemědělskými stroji, kobercem s motivy farmy a dalšími potřebami farmáře  

• Škola je dobře vybavena vhodným nářadím pro práci na zahradě a v parku v dostatečném 

množství 

• Ve škole máme knihovnu s materiály pro potřeby environmentálního vzdělávání, které jsou 

průběžně dokupovány a nabízeny pedagogům i dětem 

• Ve třídách jsou soustředěny podle ročníků další knihy, atlasy, klíče k určování rostlin a další 

publikace 

• Škola vlastní kapesní mikroskopy, USB mikroskopy a vizualizéry k interaktivním tabulím, 

žáci tak mají možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti i při výuce ČaS a Př ve třídě 

• Na chodbě školy je nástěnka EVVO    

• Těšíme se na dokončení altánu a ekozahrady na školním pozemku k výukovému 

i relaxačnímu využití           

 

Osvěta veřejnosti 

• Rodiče jsou formou školních webových stránek a letáčků informováni o environmentálních 

akcích  
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• V průběhu roku sbíráme a odvážíme elektroodpad ze školy a domácností. Rodiče jsou 

informováni vyvěšením certifikátu Zelená škola ve vestibulu školy a zprávami od dětí 

 

 

Plán EVVO 2020/2021 a akční plán EVVO pro školní rok 2021/2022 

 

   I když nám do školní docházky a výuky nepříznivě zasáhla epidemiologická situace, přesto za 

námi v oblasti EVVO zůstal kus smysluplné práce. 

   V tomto nelehkém období pokračovaly děti, pod vedením paní učitelek, v environmentální práci. 

Proběhla řada přínosných činností a akcí viz. výše. 

   V nastávajícím období se budeme snažit formou hlubšího poznávání regionu podporovat u dětí 

lásku k místu, kde žijí, odpovědnost jednotlivce a angažovanost v ekologii, dobré mezilidské 

vztahy, v neposlední řadě správné ekologické návyky a kladný vztah k přírodě.  

   Budeme se snažit absolvovat další zajímavé besedy a exkurze, tvořit nové projekty k rozšiřování 

obzorů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na naší škole. 

 

   Hodnocení období školního roku 2020/2021 proběhlo podle Školního programu EVVO, který byl 

zpracován na základě zkušeností z ročního studia pro školní koordinátory EVVO, pořádaným 

ČSOP Vlašim, financovaným z fondů EU, pod odborným vedením PhDr. Kateřiny Jančaříkové. 

 

Sestavila: Vanda Šimonová, koordinátor EVVO pro ZŠ 

 

ICT VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU  

(ŠVP) ZA ROK 2020 
 

   Pedagogové využívají IT efektivně ke své učební činnosti a organizaci práce, vedou žáky 

k porozumění toku informací, k zodpovědnému a etickému přístupu k nim, ukazují a vedou žáky 

k využití PC jako prostředku pro prezentaci výsledků a k hledání nových informací.  

   Pedagogové mají podporu u správce sítě, ICT koordinátora a ředitele školy. 

   Škola podporuje zavádění různých metodických postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům 

odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení výukových cílů.  

   Sdílení nápadů a příkladů dobré praxe mezi učiteli je začleněno do chodu školy. 

 

Profesní rozvoj 
 

   ICT koordinátor (s vystudovanými specializačními studii k výkonu specializační činnosti – 

koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle vyhlášky č. 317/ 2005 Sb.). 

   ICT metodik a koordinátor pokračuje v dalším vzdělávání: online kurz zaměřený na ICT ve škole:  

• ICT metodik pro chytrou školu pořádanou vzdělávací společností Seminaria,  

• bezpečně na internetu, práce v prostředí Google Workspace  - Google Classroom,  

• práce s kalendářem, Google Meet, tvorba prezentace a dokumentů, sdílení, porovnání 

s jinými online prostředími. 
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   Dále spolupracuje se správcem sítě, ředitelem školy a ostatními pedagogy např. plánuje společná 

setkávání, kde si kolegyně sdílí své zkušenosti z online výuky, řeší společně se správcem sítě 

konkrétní příklady v online prostředí a vzájemně si předávají informace potřebné ke zkvalitnění 

výuky. 

 

   Všichni zaměstnanci školy jsou ředitelem školy a správcem sítě stále informováni a vedeni 

v problematice GDPR. 

   Interaktivní učebnice – hledání nových trendů a jejich zavádění do školních lavic, i toto téma je 

stále aktuální, celý pedagogický sbor se věnuje této problematice, hledá, diskutuje, zkouší si 

novinky od různých nakladatelů.  

    ICT koordinátor a metodik, vedení školy a správce sítě sledují knižní i internetové novinky, 

učebnice, nové výukové materiály a robotiku k předmětu Informatika. 

    S ředitelkou školy sleduje změny ve vzdělávací oblasti Informatika, které se mění v RVP ZV, 

diskutují o vizi a inovaci v digitální oblasti, plánech ve vzdělávání, získání finančních prostředků 

a efektivních nákupech IT techniky. 

 

   Dalšími oblastmi, kterými se ICT metodik a koordinátor zabývá je organizace a koordinace aktivit 

pro žáky, sledování vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky, webináře k online výuce 

např. Matýskova matematika, Nová škola apod. 

   ICT koordinátor spolu s vedením školy a správcem sítě sleduje novinky v rozvoji informatického 

myšlení s využitím robotických hraček na 1. stupni základní školy, možnosti programování a jejich 

budoucí smysluplné využívání v hodinách Informatiky. 

   Spolupracuje s metodikem prevence, výchovným poradcem, třídními učiteli a správcem sítě. 

   Plánované besedy ve škole zaměřené na kyberšikanu, důsledky nevhodného chování na internetu, 

využívání mobilních telefonů, způsob komunikace tento rok neproběhly z důvodu uzavření škol. 

 

 

Technologie IT, spolupráce 
  

   Všechny prostory školy a všechny počítače jsou připojeny do lokální sítě a jejím prostřednictvím 

na internet. WiFi síť je přístupna všem pedagogům, proběhlo rozšíření její dostupnosti. Správce sítě 

spolu s ICT koordinátorem monitorují využívání, údržbu i obměnu technologií, podporují 

smysluplná rozhodnutí při pořizování nového vybavení. 

 

   Filtrování obsahu a ochrana nezletilých je řešeno bezpečnostní internetovou bránou pro školní síť, 

konfigurací dle stanovených bezpečnostních pravidel (blokování obsahu přístupu v rámci projektu 

i-bezpecne.cz). 

   Veškerý software je legálně zakoupený, nebo má volnou licenci, aktualizovaný je podle potřeby 

a nabídek. Je zajištěno standardní pracovní prostředí uživatele: operační systém MS Windows 7, 

kancelářský balík MS Office 2010, antivirový software Avast. 
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   Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizovány a upravovány webmasterem. Správce sítě 

pracuje v prostředí Google Workspace pro vzdělávání, ve spolupráci s vedením školy a metodikem 

ICT navrhl rozšířit používanou platformu Google pro distanční vzdělávání – Google Meet, Google 

učebna, Gmaily, kalendář, prezentace… 

Toto prostředí je pro školy bezplatné, bezpečné, s neomezeným počtem účtů. 

Správce sítě zajistil vlastní školní doménu, emailové adresy pro zaměstnance a žáky.  

 

Správce sítě provázel a vedl pedagogický sbor a tvořil pro pedagogy webináře zaměřené na Google 

prostředí ,,krok za krokem“ např. jak sdílet dokumenty, pracovat v kalendáři, vytváření formulářů, 

zadávání práce a její hodnocení a poskytoval veškerou technickou podporu všem pedagogům. Také 

připravil informační videa pro rodiče pro zvládnutí práce v Google prostředí. 

 

Školní aktivity 

Práce ve třídách u PC  

   Děti byly předem připravovány v rámci vyučování na distanční výuku v prostředí Google – 

přihlašování do Gmailu, orientace v Google Classroom, sdílení, práce s Diskem ve svém účtu, 

tvorba Google prezentace, dokumentu, odevzdávání splněných zadání. 

   Práce byla přizpůsobována věku a potřebám žáků v jednotlivých ročnících. 

 

   Bobřík informatiky je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena 

na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich 

učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání 

počítače. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídají 

na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení 

problémů a digitální gramotnosti.  

Jiné soutěžní aktivity bohužel z důvodu plošného uzavírání škol neproběhly. 

 

Distanční výuka 

   Pedagogové připravili rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd, poté jej ověřovali a podle potřeb 

a uzavírání škol, rozvrhy videohovorů upravili. 

Žáci i zákonní zástupci byli poučeni o pravidlech povinné distanční výuky např. včasné připojování 

na videohovory, omlouvání žáků, plnění zadání, … 

   Komunikace se žáky a rodiči probíhala v prostředí Google – pravidelné odesílání emailů rodičům 

– zadávání úkolů, postupů práce pro žáky, podpora rodin, pravidelné aktuální informace na webu 

školy. 

   V průběhu distanční výuky probíhaly i porady pedagogického sboru v prostředí Google. 

Škola zapůjčila notebooky a tablety žákům k distančnímu vzdělávání. 

 

Prezentace školy na webu  

Akce školy jsou zdokumentovány (fotografická dokumentace všech aktivit) - fotografování, výběr 

fotografií, úprava, prezentace na webu školy probíhá dle GDRP. 
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Co se podařilo 

Za podpory Nadace ČEZ jsme nakoupili v hodnotě 200 000 Kč. pro školu 7 ks notebooků pro 

pedagogický sbor + Microsoft Software školám Office Standart 2019, 1 ks dataprojektoru a externí 

DVD mechaniky. Další vybavení: externí pevné disky, flashdisky pro pedagogy. 

 

Dotace MŠMT na pořízení technického vybavení základních škol – v rámci podpory MŠMT škola 

obdržela 119 996,- Kč. Škola zakoupila 10 ks tabletů, 4 ks notebooků + Microsoft Office Standart, 

1 flashdisk. 

 

Cíle pro další období  

 

   Zapracování změn ve vzdělávací oblasti Informatika, které se mění v RVP ZV do ŠVP. 

Nové možnosti IT ve školním prostředí – další vybavení pro zkvalitnění online výuky v naší škole. 

Doplňovat a zároveň vyměňovat zastaralé či nefunkční IT vybavení. 

Hledat možnosti financování nového vybavení, pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem školy. 

   Pravidelný upgrade stávajícího SW vybavení pro 64 bit PC, tvorba vlastních dokumentů 

a materiálů pro výuku, hledání výukových materiálů a programů volně přístupných na internetu 

(online programy, bezplatné verze…) 

   Webové stránky od roku 2020 běží na zabezpečeném protokolu https. 

   Pokračovat v dalších školeních dle potřeb pedagogů i školy např. Google Classroom, bezpečná 

komunikace na PC, informační systém školy, tvorba úprav ŠVP. 

   Hledat další přístupy a možnosti k novým informacím, zkušenostem a příkladům dobré praxe. 

Sledovat knižní publikace, nové výukové materiály.  

 

Zpracoval/a: Mgr. Michaela Vacková, metodik a koordinátor ICT, Jan Hacaperka, správce sítě, 

webmaster, IT specialista pro práci s Google prostředím pro distanční výuku 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Slapy v roce 2020  

A/ výnosy 

celkem: 13 681 340,00 

z toho: 

dotace MŠMT UZ 33353 11 995 579,00 

UZ 33070 (plavání) 18 120,00 

dotace obce 970 000,00 

stravné 342 188,00 

Nadace ČEZ – příspěvek na nákup ICT 200 000,00 

poplatky od rodičů příspěvek MŠ 67 913,00 

příspěvek ŠD 33 310,00 

ZŠ – ztráta ŽK 20,00 

kroužky 33 300,00 
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sponzorské dary ZŠ 7 596,00 

sponzorské dary MŠ 13 138,00 

úrok 176,00 

B/ náklady 

celkem: 13 670 550,69 

z toho: 

mzdové náklady, ONIV (UZ 33353) 11 995 579,00 

doprava plavání (UZ 33070) 18 120,00 

spotřeba skladu šj 334 353,07 

nákup ICT (Nadace ČEZ) 200 000,00 

kroužky – mzdové náklady 34 080,00 

sponzorské dary ZŠ-užití fondu 7 596,00 

sponzorské dary MŠ-užití fondu 13 138,00 

neinvestiční náklady 1 067 684,62 

Výsledek hospodaření: 10 789,31 

 

C/ informace o výsledcích kontrol hospodaření 

Kontrolní orgán zřizovatele (obec Slapy) provedl dne 4. 12. 2020 veřejnoprávní kontrolu 

hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ,  

IČ 71006656, se závěrem: Veškeré kontrolované doklady byly řádné zaúčtované a nebyly zjištěny 

žádné závady, proto není navrhované žádné nápravné opatření. 

 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ, 

SPONZOŘI 
 

Nadace ČEZ -200 000,00 Kč – využití viz. zpráva ICT koordinátora 

 

    I v tomto roce nám byli nakloněni rodiče a celková výše finančních prostředků – sponzorské dary 

ZŠ 7 596,00 Kč, sponzorské dary MŠ 13 138,00 Kč. Finanční dary byly využity na odměny, drobné 

dárky pro děti za soutěže, knihy pro děti, hry, výtvarné pomůcky, hračky, hry, občerstvení, akce 

a dopravu pro děti a rodiče.      

    Všem sponzorům velice děkujeme. 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA + hodnocení koordinátora EVVO  

v MŠ za školní rok 2020-2021 
 

Charakteristika tříd  

 

V naší mateřské škole jsou děti rozděleny podle věku do dvou tříd. 
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    Starší děti – Sovičky – v tomto oddělení jsou děti ve věku 5-6 let a děti s odkladem školní 

docházky.  Děti se učí pracovat samostatně. Z toho také vychází třídní vzdělávací program. Děti 

mají dostatek prostoru pro hru a současně jsou postupně motivovány k záměrnému učení. Třída je 

zaměřena na ekologické projekty – do některých částí projektů jsou zapojovány děti z obou tříd. 

Děti mají k dispozici velkou hernu, kde mají možnost využít prostor ke zdravotní tělesné výchově  

a pohybu vůbec.  
    Zaměřujeme se na environmentální výchovu, jsme součástí celostátního projektu Mrkvička, 

projektu Zelená škola – svoz nebezpečného odpadu, Motýlí zahrádka – pozorování celého 

procesu líhnutí motýlů přímo ve škole. 

V této třídě se v letošním roce vzdělávaly tři děti v inkluzi, kterým se věnovaly dvě asistentky 

pedagoga. 

 

    Mladší děti – Vlaštovičky – v tomto oddělení jsou děti mladší věkové kategorie, které se 

postupně začleňují do dětského kolektivu.  Snažíme se zde vytvořit kamarádské prostředí, blízké 

rodině. Děti se učí vzájemně komunikovat, zvládat sebeobsluhu a pracovat individuálně i ve 

skupině. Z těchto požadavků vychází třídní vzdělávací program. Děti jsou motivovány především 

hrami, písničkami apod. Postupně si přivykají na společná pravidla pro soužití v mateřské škole.  

 
    Charakteristickým znakem mateřské školy je těsná spolupráce a společné soužití se základní 

školou, přátelská atmosféra – děti z mateřské školy znají učitelky základní školy a rodinné 

prostředí, které spoluvytvářejí všichni zaměstnanci školy spolu s žáky, rodiči a veřejností.  

 

    K pobytu venku využíváme zahrádku s herními prvky pro děti.  A také navštěvujeme okolní 

krásnou přírodu a různé ekosystémy (louka, lesy, rybník, řeka a další místa).  

 

Spoluúčast rodičů  

 

    Jsme moc rádi, že se rodiče zapojují dle možnosti do našich programů – v letošním roce to byla 

pomoc při organizování indiánské stezky. Další akce se z epidemiologických důvodů nekonaly. 

Rodiče se mohou průběžně informovat o vývoji svého dítěte. 

    V červnu je každoročně pořádána informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, v září 

schůzka všech rodičů. 

    Škola pravidelně informuje rodiče dětí o dění ve škole a to pomocí školních vývěsek, emailových 

zpráv, denního kontaktu a webových stránek školy. Někteří rodiče podporují školu sponzorskými 

dary. 

 

Preventivní programy 

 

    V letošním roce jsme z epidemiologických důvodů neuskutečnili screening očních vad 

společností Prima vizus v rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku 

předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ diagnostickým přístrojem PlusoptiX, ale v příštím 

roce se opět chystáme tuto akci uskutečnit.  

    V rámci projektu MAS jsme uskutečnili logopedickou depistáž s Mgr. Jirsovou, která v mateřské 

škole vyšetřila děti se souhlasem rodičů. V pravidelné logopedické depistáži budeme pokračovat  

i v dalším školním roce.  
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    Protože epidemiologická situace nebyla příznivá, tak jsme se v letošním roce nesetkávali 

s mateřskou školou v Korkyni, kde obvykle máme několik společných programů ekocenter 

zaměřených na bezpečné chování v přírodě a na ochranu přírody.   

 

Psychosociální podmínky 

 

Atmosféra mezi zaměstnanci MŠ je přátelská 

 

• všechny pracovnice spolupracují a dodržují dohodnutá pravidla chování (přivítání, 

rozloučení, bezpečnost dětí v umývárnách, na chodbách, v šatně i na zahradě, …) 

• kolektiv je tvůrčí a společně připravuje projekty a akce. V přístupu k dětem uplatňují 

učitelky důslednost a cit podle společně stanovených pravidel.  

• nově příchozím dětem se snažíme tuto změnu v životě co nejvíce usnadnit – rodiče mohou 

s dítětem docházet do MŠ, nechávat je kratší dobu a tuto dobu postupně prodlužovat 

• potřeby dětí jsou ze strany zaměstnanců respektovány, je s nimi jednáno citlivě  

a v klidu 

• postavení dětí je rovnocenné, dbáme na to, aby nebyly podceňovány ani přetěžovány 

• záměrně formujeme prosociální vztahy, učíme děti navzájem se respektovat, snažíme se 

předcházet patologickým jevům (Projekt Policie, metodik prevence ZŠ – spolupracuje 

s pedagogy MŠ, …) 

• pravidla třídy jsou vytvářena společně s dětmi, které jsou vedeny k jejich respektování. Tato 

pravidla jsou vyvěšena ve třídě a pro rodiče také na nástěnce. Řídí se jimi nejen děti, ale 

také všichni zaměstnanci MŠ. 

• snažíme se o to, aby dítě bylo spokojené a cítilo se jistě a bezpečně 

 

Organizace 

• máme pružný denní řád, který přizpůsobujeme podle aktuálních potřeb dětí  

• pokud je to možné, zařazujeme pohybové aktivity i aktivity nad rámec běžného dne – 

výlety, exkurze, návštěvy ekocentra) divadla, vycházky (do lesa, k řece, na statek), soutěže 

(Den dětí, Indiánský den, Dýňová slavnost) a další akce 

• snažíme se o pocit klidu a bezpečí, necháváme čas na hru, tvoříme podmínky pro 

experimentování a pokusy, organizaci některých činností necháváme na dětech, čímž 

rozvíjíme jejich kompetence  

• nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí  

 

Personální a pedagogické zajištění 

• pedagogický sbor má všechny učitelky kvalifikované a dvě asistentky též se splněným 

studiem 

• všechny učitelky se průběžně a ochotně vzdělávají na seminářích, k práci přistupují aktivně 

• v MŠ pracuje koordinátorka EVVO pro MŠ 

• týmová spolupráce – keramika, výlety a některé vycházky, akce školy, projektové dny – 

Indiánská stezka, Karneval atd. 
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• logopedie a péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována ve spolupráci 

s PPP, klinickými logopedy, výchovným poradcem a nově využíváme sdíleného klinického 

logopeda na průběžné depistáže  

• výchovným poradcem pro MŠ i ZŠ je paní ředitelka s vystudovaným specializačním 

studiem 

 

Cíle a záměry předškolního vzdělávání  

 

    Naším záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby 

na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou 

zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně 

běžně kladeny v prostředí rodiny a školy i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.  

 

Proto při své práci sledujeme tyto rámcové cíle (záměry):  

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své 

okolí  

 

Formy a metody práce  

 

    Pracujeme podle námi vypracovaného Školního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. 

Styl našeho vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky,  

na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.  

    Zařazovány jsou aktivity spontánní i řízené, které jsou provázané, pedagogem motivované, 

probíhající zpravidla ve skupinkách či individuálně, formou prožitkového učení či experimentace. 

Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, ve kterých jsou obsaženy všechny vzdělávací 

oblasti a které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. 

Obsah bloků vychází ze života dítěte, poskytuje mu širokou škálu aktivit a nabízí mu hlubší 

prožitek.  Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují, a proto je 

třeba, aby pedagog realizoval propojení všech oblastí vzdělávání.  

Tyto oblasti jsou: 

– Dítě a jeho tělo – oblast biologická 

– Dítě a jeho psychika – oblast psychologická 

– Dítě a ten druhý – oblast interpersonální 

– Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní 

– Dítě a svět – oblast environmentální 

 

V mateřské škole probíhaly tyto pravidelné akce:  

 

Keramika v rámci MŠ  

Každý měsíc si v rámci programu MŠ vyrobíme výrobek z keramické hlíny, naglazujeme  

a vypálíme v keramické dílně základní školy – vedou učitelky MŠ. 
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Nabídka kroužků v roce 2020-21 

V letošním školním roce jsme kroužky nenabízeli. 

 

AKCE MŠ 2020-2021 

 

ZÁŘÍ 

10.9.                 Schůzka s rodiči  

22.9.                 Indiánská stezka ve spolupráci s rodiči 

  

ŘÍJEN    

1.10.  Divadlo v MŠ – Tancem letem světem 

13.10.   Keramika v MŠ  

15.10.  Malá technická univerzita pro Sovičky – Stavitel města 

16.10.   Dravci a sovy – společnost Teir – na hřišti  

dle počasí  Zamykání řeky PODZIMNÍ 

 

LISTOPAD  

6.11.             Fotografování ve školce   

10.11.         Keramika v MŠ 

11.11.             Pohádka o svatém Martinovi  

24.11.       Malá technická univerzita pro Sovičky – Stavitel mostů 

 

PROSINEC 

8.12.                  Keramika v MŠ 

4.12.      Mikuláš ve školce  

15.12.              Vánoční setkání s rodiči 

              Vánoční divadlo  

 

LEDEN     Tři králové  
 

ÚNOR 

17.2.    MTU – Stavitel věží 

23.2.    Prima vizus 

 

BŘEZEN 

4.3.   Karneval   

17.3.   MTU – Zpracovatel odpadů  

17.3.   Logopedická depistáž 

 

DUBEN 

23.4.   MTU – Stavitel města 
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KVĚTEN – žádná akce 

- akce, které se nekonaly, jsou označeny kurzívou 

 

ČERVEN 

1.6.  Den dětí – každá třída po svém, v poledne zmrzlina, vypouštění motýlů 

8.6.  MTU – pro Sovičky – Stavby věží – nekonalo se – nemoc lektorky 

15.6. Fotografování tříd  

16.6.  Pasování předškoláků – s princeznou, účast rodičů 

17.6.  Logopedická depistáž – pro předem objednané děti – Mgr. Jirsová 

24.6.  Výlet na rozhlednu – Sovičky  

  

      Letošní rok byl opět přerušován virem Covid 19 – akce, které se nekonaly, jsou označeny 

kurzívou. S dětmi jsme se snažili užít si čas, když jsme byli ve školce.  

Fotografie z akcí jsou na webových stránkách naší školy. V obou třídách jsme pozorovali líhnutí 

babočky kopřivové a na Den dětí jsme motýlky vypustili do přírody. U Vlaštoviček proběhla 

„bojovka“ o poklad, děti si vytvořily lesní galerii a na zahrádce si připravily slavnostní tabuli na 

oslavu Dne dětí.   

Sovičky každý den trénují dovednosti pro úspěšný vstup do první třídy. „Bojovka“ s úkoly 1. 6. děti 

bavila. Za odměnu a k svátku všechny děti ve školce dostaly zmrzlinu. Děti jsou velmi kreativní,  

a tak máme školku vyzdobenou krásnými obrázky, které děti nakreslily.  

 

Hodnocení práce MŠ z hlediska EVVO 
 

    EVVO se prolíná každým naším dnem, kdy se za každého počasí vydáváme s dětmi na zahrádku 

či na vycházky do okolí. Pozorujeme měnící se přírodu, sbíráme různé plody a dary přírody, ze 

kterých potom tvoříme. Venku experimentujeme s různými přírodními materiály. 

    Poznáváme ekosystémy v okolí, které opakovaně navštěvujeme v různých ročních obdobích. 

Pozorujeme jednotlivá místa dlouhodobě a společně žasneme nad každodenní proměnou míst.  

    Denně s dětmi využíváme krásnou okolní přírodu. Střídáme ekosystémy a pozorujeme jejich 

proměnu během celého roku. Nejoblíbenější jsou místa v lese, kde děti mají své úkryty, překážky, 

stromy a oblíbená místa. Občas vyrážíme k řece, která má zase své jiné kouzlo. 

Pro určování rostlin a živočichů používáme lupy a další pomůcky, které nosíme v batůžku s sebou. 

Ve školce máme několik určovacích klíčů, které také nosíme i do přírody.  

Přes zimu krmíme ptáčky – lojové koule a krmítka za oknem. Na zahrádce máme domeček pro 

hmyz a krmítko pro motýly.  

    Aktivně třídíme odpad. Na chodbách a ve třídách jsou rozmístěny sběrné nádoby pro třídění 

plastového odpadu, víček od lahví, papíru a biologického odpadu. 

    Odpad třídí zaměstnanci i děti. Jsme přihlášeni do programu pořádaného firmou REMA a získali 

jsme certifikát Zelená škola – sběr drobného elektroodpadu ze školy i z domácností. Firma REMA 

nám poskytla sběrový kontejner a zavázala se k odvozu shromážděného materiálu. 

Snažíme se o znovu využití tříděného odpadu, např. děti s těmito materiály pracují při pracovní 

výchově (výrobky z novinového papíru, plastu, plastových víček apod.) 

Děti vedeme k přemýšlení při využívání materiálu a k úsporám energie a vody. 
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    Na jaře proběhlo čištění a oprava budek na školním pozemku. K využití máme čtyři budky pro 

drobné pěvce.  

    Rádi bychom, aby návyky a poznatky získané výchovou a výukou EVVO v mateřské škole děti 

přenášely i do svých rodin. 

 

Zpracovala: Magdaléna Kupková, zástupce ředitele školy pro MŠ, koordinátor EVVO pro MŠ 

     

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Ve školním roce 2020/2021 bylo přijato do školní družiny 54 žáků z první až páté třídy ZŠ. Během 

školního roku se školní družina snažila plnit veškerá vládní nařízení, zajistit provoz školní družiny, 

a to i za neustále měnících se podmínek. ŠD dodržovala veškerá hygienická pravidla a zajistila 

homogenitu skupin.  

 

ŠD pracuje podle vlastního vzdělávacího programu a plánů práce, který se stále doplňuje a upravuje 

dle potřeb a zájmů uživatelů. Tento rok se naše družina zaměřila hlavně na účelné trávení volného 

času a snažila se rozvíjet všechny klíčové kompetence. 

 

 

ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 

 

   I letos se školní družina snažila trávit volný čas co nejvíce venku na zahradě nebo v parku před 

naší školou. Zde žáci mohli malovat na beton křídou, hrát vzdělávací hry a poznávat přírodu.  

   Naučili se i o tento park starat a udržovat ho v čistotě v rámci projektu UKLIĎME ČESKO. 

Školní družina se již po třetí zapojila do soutěže „Mandala dětem“. V této soutěži se děti znovu 

velmi úspěšně umístily. 

   Školní družina měla možnost několikrát navštívit místní statek, kde se děti seznámily se spoustou 

domácích zvířat, jejich chovem, péčí o ně i s jejich využitím. Tento školní rok se školní družina 

věnovala i výrobě obrázků z různých druhů kartonů a vyráběla také dárečky pro prvňáčky. 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A DISTANČNÍ VÝUKA: 

 

Vychovatelky zasílaly třídním učitelům podklady a zábavné materiály pro žáky naší školy. 

Připravily třídním učitelům vzdělávací kurz PŘÍRODA MÝMA OČIMA. Vychovatelky 

komunikovaly s žáky z 1. - 4.ročníku pomocí zábavného kurzu HRY A ZÁBAVA. Žáci na 

distanční výuce mohli odpovídat a plnit úkoly na téma příroda. Cílem tohoto kurzu bylo žáky dostat 

co nejvíce ven, do přírody. ŠD se podílela ve spolupráci se Slapským kulturním spolkem na 

přípravách velikonoční akce VELIKONOČNÍ ROŠTÍ u naší školy. Vychovatelky připravovaly také 

hry a aktivity pro školní družinu na dobu pro znovu otevření družiny i na příští školní rok.  
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PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA PŘÍŠTÍ ROK 

 

Plánem naší družiny je, aby děti trávily více času venku, chtěla by je učit, jak efektivněji trávit 

volný čas. ŠD by ráda využila přírodu a les v okolí naší školy k vycházkám a k hraní naučných 

a tematických her. Chceme s dětmi i nadále vyrábět výrobky ze všech dostupných materiálů, a také   

chceme využívat keramickou dílnu k práci s keramickou hlínou a vytváření drobných dárků pro 

rodiče i veřejnost. 

 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021 

 

1.9. – 13.10. školní družina otevřena, odd. I., 1.ročník, odd. II., 2.-5.ročník  

14.10. – 17.11. školy uzavřeny 

18.11. – 30.11. nástup jen 1. ročník, I. odd., 2.ročník odd. II., ostatní účastníci na distanční výuce  

30.11.  nástup do ŠD I. odd.,1.ročník, II.odd.2.ročník, 3. – 5.ročník odpolední ŠD ve s třídách. 

21.12. a 22.12  školy uzavřeny  

23.12. –1.1.2021 Vánoční prázdniny  

4.1.- 26.2. nástup do ŠD I. odd.,1.ročník, II.odd.2.ročník , 3.-5.ročník distanční výuka  

1.3. – 9.4.  školy uzavřeny  

12.4. – 16.4. družina otevřena od 12.00-16.00 pro děti rodičů pracující v IZS, 

                    ostatní účastníci ŠD z 1. a 2. ročníku na distanční výuce. 

                      Nástup žáků z 3. – 5. ročníku do školy na prezenční výuku bez ŠD nebo s využitím 

dohlednu ze strany třídních učitelů 

19.4. – 23.4.2021 družina otevřena pro 1. ročník  I. odd., 2. ročník II. odd. 3. – 5. ročníku, 

                       3. – 5. ročníku na distanční výuce. Pomoc ŠD při ranním testování žáků (Po, Čt). 

26.4. – 30.5.2021 2021 družina otevřena od 12.00-16.00 pro děti rodičů pracující v IZS. 

                     ostatní účastníci ŠD z 1. a 2. ročníku na distanční výuce.  

                        Nástup žáků z 3. – 5. ročníku do školy na prezenční výuku bez ŠD nebo s využitím 

dohlednu ze strany třídních učitelů 

3.5. – 7.5.2021 družina otevřena 1. ročník I. odd., 2. ročník II. odd., 

                      3. – 5. ročník na distanční výuce.  

                      Pomoc ŠD při ranním testování žáků (Po). 

10.5. - 14.5.2021 školní družina otevřena od 12.00-16.00 pro děti rodičů pracující v IZS.  

                       ostatní účastníci ŠD  z 1. a 2. ročníku na distanční výuce.  

                       Nástup žáků z 3. – 5. ročníku do školy na prezenční výuku bez ŠD. 

17.5.2021 všichni účastníci v ŠD, I. odd.,1.ročník, II. odd. 2. ročník, 3. – 5.ročník odpolední ŠD ve 

třídách pod dohledem třídních učitelů 

 

Ranní družina byla otevřena pro všechny účastníky ŠD v kmenových třídách po celý školní rok 

2020/2021. Ranní ŠD nebyla otevřena z organizačních důvodů jen ve dnech testování žáků.               

 

Zpracovala: Tereza Čermáková, vedoucí vychovatelka 
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HODNOCENÍ ŠKOLY – FILOZOFIE ŠKOLY 

 

Z čeho vycházíme:   

 

Celková filozofie školy je ve shodě s evropskými vzdělávacími trendy, podle nichž ve škole 

umožňujeme: 

 

1.  Učit se poznávat 

 

Rozvíjet nástroje poznávání, myšlenkové procesy, pracovat s informacemi, kriticky myslet, rozvíjet 

a podporovat zvídavost a chuť něco se naučit. 

 

2.  Učit se jednat 

 

Získávat dovednosti potřebné pro pracovní, osobní a občanský život, komunikativní dovednosti, 

umění argumentovat, obhájit se, naslouchat druhým a reagovat na okolní svět. 

 

3.  Učit se žít společně 

 

Získávat sociální dovednosti – být citlivý, rozvíjet schopnost empatie, tolerance  

k odlišnosti, schopnost spolupracovat. 

 

4. Učit se být 

 

Žít, být sám sebou, cítit a nést odpovědnost sám za sebe. 

 

Letošní školní rok byl rok náročný, ale pro nás pro všechny přínosný. Náš kolektiv pedagogů se 

ještě více stmelil. Jsme si vzájemně oporou, dokážeme se povzbudit, pomoci si, zastoupit se, když 

už je někdo vyčerpaný, dokážeme si dodat síly, energie a dobré nálady, která se přenáší i na naše 

žáky a rodiče. 

 

 

 

Děkuji všem pedagogům, všem zaměstnancům školy, rodičům a přátelům za to, 

že společnými silami vytvářejí školu, která je jen tou naší školou. Která není jen 

kapkou v moři, ale je vlnou, která hýbe a bude hýbat našimi životy a donese nás 

ke spokojené budoucnosti. 
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ZÁMĚRY PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022 
 

Hlavním cílem bude zvládat nedostatky při distanční výuce všech žáků. 

Bude nutné upravit výstupy u jednotlivých předmětů dle doporučení ministerstva školství. 

 

Budeme stále zlepšovat a prohlubovat kladné vztahy mezi dětmi a žáky ve třídách, pedagogů 

s dětmi, žáky, rodiči a veřejností. Stále budeme pracovat v oblasti primární prevence na oblast 

interpersonálního chování – příjemné klima ve třídách, agrese, šikana, kyberšikana, vandalství 

a nevhodné chování na veřejnosti a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, 

násilí, intolerance.  

     Zlepšujeme prezentaci školy na veřejnosti prostřednictvím webu školy a úzkou spoluprací 

s obecním úřadem, který nám umožňuje naši prezentaci i na obecních webových stránkách. 

     Budeme udržovat vysokou úroveň GDPR ve spolupráci s naším pověřencem pro GDPR 

a bezpečnost webu školy – pravidelně ho budeme aktualizovat tak, aby rodiče i veřejnost měli vždy 

aktuální informace a aby práce v naší škole byla prezentovaná. 

     Budeme respektovat nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví a školství. Bohužel se asi 

nepodaří uskutečnit mnoho akcí či nabídnout dětem a žákům mimoškolní aktivity – kroužky. 

Jakmile to epidemiologická situace umožní, opět toto vše dětem, žákům, rodičům a veřejnosti 

nabídneme. 

 

    Celý pedagogický sbor se i nadále bude seznamovat s dalšími metodami a formami práce pro 

distanční výuku a formativní hodnocení. Vzhledem k tomu, že projekt sdílený školní psycholog 

bude v dubnu 2022 končit, pan Štěpo připraví celý pedagogický sbor na zvládnutí tzv. Bálintovské 

skupiny – skupinová metoda řešení problému. 

 

    V celé škole budeme udržovat jednotnost vystupování, jednání s dětmi i veřejností ve shodě 

s naší filozofií a vytvořenými školními vzdělávacími programy pro MŠ, ZŠ i ŠD.   

 

    Ve spolupráci se zřizovatelem je škola zabezpečena před vstupem nepovolaných  

ev. nebezpečných lidí tak, aby se rodiče, děti, žáci i zaměstnanci školy cítili v bezpečí. A budeme 

i nadále pracovat na bezpečí dětí, žáků a rodičů a i zaměstnanců tak, že budeme veřejnost nabádat 

k opatrnosti při vpouštění lidí do budovy školy.  

 

    Postupně budeme dovybavovat nový kabinet, učebny např. nástěnnými obrazy k výuce. Budeme 

spolupracovat se zřizovatelem při dovybavení nové sportovní haly, kterou vybudovala obec Slapy 

a škola ji může po celou dobu svého provozu využívat. 

 

    Se žáky a pedagogy participujeme na realizaci úprav naší nové školní zahrady. 

 

    Již se pro náš školní život stalo samozřejmostí, že mezi nás chodí do výuky, na hodnocení, jezdí 

s námi na různé akce děti a rodiče z „domácí školy“. Máme je rádi a věříme, že i oni jsou u nás 

spokojeni. Proto je budeme ještě více motivovat k návštěvám přímo ve výuce i na různých akcích 

školy, pokud to dovolí epidemiologická situace. Jako každý rok jsou pro nás rodiny „domácích 
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školáků“ inspirací a jejich zkušenosti z různých aktivit a návštěv muzeí, výstav atd. využíváme i pro 

naše žáky přímo ve škole. 

 

   Nadále budeme budovat a rozvíjet partnerské, kamarádské a pohodové klima ve škole, kde se děti 

budou moci od svých pedagogů učit upřímnosti, toleranci, ohleduplnosti a přátelství. 

 

     Veškeré naše snažení má jediný cíl – vychovat vzdělané lidi, kteří dokážou hodnotit a měnit 

k lepšímu sami sebe i svět kolem sebe a umí pomoci tomu, kdo to potřebuje.   

   

 

 

 

    Mgr. Renata Hacaperková 

                                                                                     ředitelka školy 

Ve Slapech 13. 10. 2021 

Rozdělovník: 

1x ZŠ a MŠ 

1x OÚ Slapy 

1x Školská rada 


