
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
                          
 

       
„Až si příště bude někdo stěžovat, že jste udělali chybu, tak mu řekněte, že je to možná 

dobře. Protože bez nedokonalostí a chyb bych neexistoval ani já ani vy.“ —  Stephen 

Hawking 

Na Františku 75, 294 02 Kněžmost 
skola@zsknezmost.cz 

326 784 166, 739 028 084 

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, 
okres Mladá Boleslav 

Výroční zpráva 

2020/2021 
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Ohlédnutí za dalším covidovým rokem 

Když jsem v červnu 2020 psala článek s nadpisem Ředitelka v době koronaviru, doufala jsem, 

že dobu, kdy učíme žáky „na dálku“ už máme za sebou a od září začneme „normálně“. Jak se 

později ukázalo, zůstalo jen u přání. I tento školní rok jsem byla ředitelkou v době 

koronavirové. A napsat, že doufám, že naposledy, by asi bylo dost troufalé a možná i hodně 

naivní. Bohužel se musíme všichni vyrovnat s tím, že naše životy se v mnoha ohledech změnily, 

a že pojem distanční výuka nás bude provázet i nadále.  

Máme za sebou školní rok, který se z velké části odehrával distančně, tedy z domova. Byli jsme 

ale na tuto situaci připraveni lépe, než v roce minulém. Podle zpětné vazby, kterou jsem od 

žáků i rodičů dostala, myslím, že se nám podařilo se s danou 

situací poprat se ctí a mám z toho velikou radost. Vidím i řadu 

věcí, které musíme ještě vylepšit, abychom byli připraveni, 

pokud by se podobná situace v budoucnu opakovala.  

V dubnu jsme z naší krásné lípy před školou udělali Strom 

přání našich žáků a jsem moc ráda, že alespoň některá se 

vyplnila. 

S ohledem na situaci jsme neměli možnost ani tentokrát 

ukončit školní rok společně v naší krásné aule. Chtěla bych 

tedy alespoň touto formou poděkovat všem svým kolegům 

v základní i mateřské škole za všechnu práci, za obrovské 

nasazení a úsilí, se kterým se k náročné situaci postavili. Jak 

už jsem řekla několikrát, jsem na svůj tým pyšná, vím, že 

mnozí z nich končili letošní školní rok s pocitem naprostého 

vyčerpání. Chtěla bych zároveň poděkovat všem rodičům, kteří s námi komunikovali a snažili 

se pomoci v nelehkém typu učení jak nám, tak svým 

dětem. Vím, že řada z nich měla po dobu 

nekonečných měsíců několik zaměstnání najednou.  

I jim tedy patří velký dík. A děkuji i vedení obce za 

spolupráci s naší školou. 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 
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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy 
Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá 
Boleslav 

Adresa školy Na Františku 75, 294 02 Kněžmost 
skola@zsknezmost.cz, 
www.zsknezmost.cz 
326 784 166 

Zřizovatel školy Obec Kněžmost  

Adresa zřizovatele 
Na Rynku 51, 
294 02 Kněžmost 

obec@knezmost.cz 

Identifikátor právnické osoby 600 049 167  

IČO 71 008 446  

Ředitelka školy Mgr. Michaela Řeháková Černá 
reditelka@zsknezmost.cz 
723 028 084 

Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí brixi@zsknezmost.cz 

Výchovný poradce 
Mgr. Alena Brixí – kariérové 
poradenství 
Mgr. Zdeněk Chlup  

 
 

chlup@zsknezmost.cz 

Metodik prevence Mgr. Tomáš Breň bren@zsknezmost.cz 

Koordinátor ICT Mgr. Jiří Lehečka lehecka@zsknezmost.cz 
 

Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: 

Základní škola IZO 102326819 350 

Mateřská škola IZO 107514486 84 

Školní jídelna IZO 102802629 300 

Školní družina IZO 113600151 90 

Školní klub IZO 181049821 30 

 

Kód oboru Popis oboru Forma 
vzdělávání 

Délka 
vzdělávání 

Kapacita oboru 

79-01—C/01 Základní škola Denní 9 roků 350 
 

Název ŠVP Číslo 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání základní školy Kněžmost 

129/2016 
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http://www.zsknezmost.cz/
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mailto:reditelka@zsknezmost.cz
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Od 2. 9. 2019 probíhá výuka pouze v budově školy na adrese Na Františku 75. Na této adrese 

vykonává činnost i školní družina a školní klub, je zde také výdejna obědů. 

Objekt školy se skládá z původní školní budovy, zrekonstruovaného a zmodernizovaného 

školního pavilonu, školní zahrady s amfiteátrem a tělocvičny.  

Původní školní budova je dvoupodlažní objekt, který je využíván pro výuku žáků 1. stupně školy 

a v průběhu užívání byl několikrát modernizován, aby odpovídal současným požadavkům. Je 

v něm pět učeben a jídelna se zázemím pro výdej jídel. V této budově byla vyměněna okna 

a zároveň došlo k propojení této části s novou školou a školní tělocvičnou. 

Nová budova školy je třípodlažní objekt, který byl zkolaudován v srpnu 2019. Je v něm deset 

odborných učeben, všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo projektory. Dále je 

zde jedna kmenová třída pro 30 žáků, 3 oddělení družiny. Kmenovou třídu využívá školní klub. 

Škola má bezbariérový přístup. Prostředí školy je velmi moderní, nová budova splňuje nároky 

na pasivní stavbu. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře učitelé a také žáci, převážně svými  

výtvarnými pracemi. 

Jsme jednou ze škol, které byly mezi prvními v budování učeben vybavených počítačovou 

technikou. Od počátků v roce 1992 dosud jsme v tomto směru dosáhli, možno říci, 

nadstandardního vybavení. Počítačovou techniku učitelé funkčně využívají ve výuce většiny 

vyučovacích předmětů, každý učitel má k dispozici notebook a iPad. Celá škola je pokryta wiffi 

připojením. Také jsme zpřístupnili webovou aplikaci školy pro rodiče, která obsahuje 

průběžnou a pololetní klasifikaci. Rodiče mohou komunikovat se všemi pedagogy 

prostřednictvím služebních emailů. Provozujeme funkční internetové stránky 

(www.zsknezmost.cz), které jsou pravidelně aktualizované. 

Velmi dobré jsou podmínky pro výuku tělesné výchovy. Škola má k dispozici fotbalové hřiště,  

venkovní plavecký bazén a svoji tělocvičnu přímo u školy. V zimě jsou zde vhodné přírodní 

podmínky pro bruslení i pro běžecký lyžařský výcvik.  

Ve škole je k dispozici i keramická dílna s moderní elektrickou pecí. Je využívána převážně pro 

zájmovou činnost žáků. 

Pro výuku je možné využívat také cvičnou kuchyňku se dvěma kuchyňskými linkami, venkovní 

amfiteátr a rozlehlou zahradu, vnitřní aulu. 

Všechny třídy a učebny na škole jsou vybaveny novým nábytkem. 
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2. Personální zabezpečení činnosti školy 

2.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 
Ve školním roce 2020/2021v personálním obsazení došlo k následujícím změnám – na pozici 
asistentky pedagoga nastoupila paní Ivana Šturmová, na pozici uklízečky vystřídala paní Evu 
Blažkovou paní Lucie Harazimová.  
 
 

Základní škola 17 pedagogů s plným úvazkem 
1 pedagog s částečným úvazkem 
5 asistentek pedagoga s částečným 
úvazkem 
1 hospodářka s plným úvazkem 
2 uklízečky s plným a 1 s částečným úvazkem 
1 školník s plným úvazkem 

Mateřská škola 6 pedagogů s plným úvazkem 
1 uklízečka s plným úvazkem 
1 uklízečka s částečným úvazkem 
1 školnice s plným úvazkem 

Školní družina 2 vychovatelky s plným úvazkem 
1 vychovatelka s částečným úvazkem 

Školní klub 2 vychovatelky s částečným úvazkem 

Školní jídelna 6 pracovnic s plným úvazkem 
1 pracovnice s částečným úvazkem 
 

 

2.2 Seznam pracovníků školy ve školním roce 2020/2021 
 

Ředitelka školy  Mgr. Michaela Řeháková Černá 

Zástupkyně ředitelky  Mgr. Alena Brixí 

Třídní učitelé 

I. A třída Mgr. Aneta Šoltysová 

  I. B třída Mgr. Tereza Černá 

  II. A třída Mgr. Vendula Svobodová 

  II. B třída Mgr. Soňa Hemalová 

  III. A třída Mgr. Michaela Volfová 

III. B třída Mgr. Veronika Nováková 

  IV. A třída Mgr. Eva Exnerová 

  IV. B třída Mgr. Květa Havlíková 

  V.A  třída Mgr. Marta Pažoutová 

  V. B třída Mgr. Kristýna Kofránková 

  VI. třída Mgr. Tomáš Breň 

  VII. třída Mgr. Tereza Jindrová 

  VIII. třída Mgr. Jiří Lehečka 

  IX. třída Mgr. Alena Brixí 
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Netřídní učitelé 
 Lucie Brothánková 

Mgr. Zdeněk Chlup 

Asistentky 

 Ivana Šturmová 

Ing. Věra Jakubcová 

Mgr. Kateřina Pospíšilová 

Alena Hušková 

Lucie Brothánková 

Vychovatelky 

Školní družina 
Šárka Svobodová, Iveta Jirčíková, 
Ing. Věra Jakubcová 

Školní klub 
Lucie Brothánková 

Ivana Šturmová 

Provozní zaměstnanci 
ZŠ 

Hospodářka Jana Kubová 

Uklízečky 
Lucie Harazimová, Jana Černá, 
Renata Kovářová 

Školník Jiří Malík 

Zástupkyně ředitelky 
pro předškolní 
vzdělávání 

 
Květa Kobrlová 

Učitelky MŠ 
 Lucie Bejrová, Radka Pelantová, 

Dagmar Eisová, Jana Kabátková, 
Vladimíra Bejrová  

Provozní zaměstnanci 
MŠ 

Školnice Jaroslava Exnerová 

Uklízečka a kuchařka Eva Honcová 

Uklízečka a pradlena Marta Bayerlová 

Vedoucí školní jídelny  Hana Hemzalová 

 
Kuchařky 

 Marcela Kolářová, Jitka 
Svobodová, Lenka Bartášková, Eva 
Honcová, Tereza Salamatina, Lucie 
Kolářová 

3. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 1.–8. dubna 2021, poprvé online formou. 

Celkem podalo žádost prostřednictvím svých zákonných zástupců 50 dětí, bylo vyhověno 9 

žádostem o odklad. Vzhledem k  počtu přijatých dětí (41) můžeme i v následujícím školním 

roce otevřít dvě první třídy.  Těšit se na ně budou Mgr. Michaela Volfová a Mgr. Anna 

Urbanová. 

4. Výsledky vzdělávání žáků 

Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací 

program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost. Integrovaní žáci byli vzděláváni 

podle Individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které byly na základě žádosti zákonných 

zástupců a doporučení pedagogicko-psychlogické poradny vytvořeny. Celkem bylo na naší 

škole ve školním roce 2020/2021 vzděláváno podle IVP 15 žáků. 6 žáků mělo přiděleného 

asistenta pedagoga (jeden byl sdílený pro dva žáky 2. ročníku). Výsledky vzdělávání žáků – 
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výsledná klasifikace za obě  pololetí byla velmi ovlivněna distanční výukou, která od poloviny 

října 2020 do června 2021 v kombinaci s prezenční výukou probíhala. 

4. 1. Přehled o prospěchu 2020/2021 

třída 1. pololetí                     2. pololetí 

počet 

žáků 
průměr 

třídy 
prospělo s 

vyznam. 

prospělo neprospělo/ 

nehodnoceno 
počet 

žáků 

s AP 

počet 

žáků 
průměr 

třídy 
prospělo s 

vyznam. 

prospělo neprospělo/ 

nehodnoceno 
počet 

žáků 

s AP 

I. A 18 1,000 18 0 0 0 18 1,000 18 0 0 0 

I. B 16 1,000 16 0 0 1 15 1,000 15 0 0 1 

II. A 21 1,136 19 2 0 1 21 1,197 19 2 0 1 

II. B 23 1,089 22 1 0 1 22 1,095 20 2 0 1 

III. A 23 1,016 23 0 0 0 23 1,136 23 0 0 0 

III. B 20 1,119 18 2 0 1 20 1,150 18 2 0 1 

IV.A 17 1,226 13 2 2 0 17 1,444 11 4 2 0 

IV. B 19 1,111 18 1 0 0 19 1,179 18 1 0 0 

V. A 17 1,497 11 5 1 0 17 1,542 8 8 1 0 

V.B 16 1,458 8 8 0 0 16 1,382 9 7 0 0 

celkem 

I. st 

190 1,165 166 21 3 4 188 1,212 159 26 3 4 

% 68,11 x 87,36 11,05 1,81 x 67,87 x 84,57 9,38 1,09 x 

VI. 19 1,549 9 9 1 1 19 1,648 6 12 1 1 

VII. 28 1,924 6 12 10 0 28 1,919 7 20 1 0 

VIII. 26 1,667 10 9 6 1 26 1,638 12 12 2 1 

IX. 16 1,829 3 12 1 0 16 1,734 4 11 1 0 

celkem 

II. st 

89 1,742 28 42 18 2 89 1,734 29 55 5 2 

% 31,89 x 31,46 47,19 20,22 x 32,13 x 32,58 61,79 5,62 x 

Celkem 

I + II st 

279 1,425 194 63 21 6 277 1,473 188 81 8 6 

% 100 x 69,53 22,58 7,52 x 100 x 67,87 29,24 2,89 x 
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Počet žáků neprospívajících a obzvláště pak nehodnocených, byl velmi ovlivněn distanční 

výukou, která během celého školního roku 2020/2021 probíhala. Na naší škole jsme měli 

celkem 9 žáků, kteří měli výraznější problémy při distanční výuce. Snažili jsme se být ve všech 

případech v kontaktu s rodiči, nabízeli jsme možnost osobních konzultací ve škole (když to bylo 

umožněno), nabízeli jsme zapůjčení elektronických zařízení. 

4. 2. Testování žáků V. třídy – SCIO testy 

I ve školním roce 2020/2021 proběhlo na naší škole testování žáků 5. ročníku v rámci projektu 

Národní testování 5. tříd, který připravila společnost SCIO. Žáci byli testováni ve třech 

oblastech: obecné studijní předpoklady (OSP), český jazyk a matematika. Dále podstoupili žáci 

test  anglického jazyka SCATE (Scio Computer Adaptive Test of English), který jim ukázal jejich 

dosaženou úroveň z angličtiny. Do Národního testování jsme se zapojili pošesté, pro 

zajímavost uvádím přehled výsledků v jednotlivých letech (zpracovala Mgr. Marta Pažoutová). 

Souhrnný percentil  a procenta úspěšnosti 5. ročníku ve Scio testech – přehled 

  ČJ M OSP Žáci s percentilem 90 a více 

2015/2016 
29 žáků 

57,86 
 
55% 

48,62 
 
40% 

48,28 
 
46% 

XX           ČJ 95, M 99, OSP 98 

XX           ČJ 97, M 96, OSP 96 

XX           M 92, OSP 94 

XX           ČJ 95 

SCATE A0 15 žáků A1 12 žáků A2 2 žáci  

2016/2017 
19 žáků 

38 
 
33% 
 

40,79 
 
40% 

49,21 
 
44% 

XX           Ma 95, OSP 96           

SCATE A0 11 žáků A1 7 žáků   

2017/2018 
26 žáků z 27 

50,08 
 
33% 

59,5 
 
44% 

64,88 
 
49% 

XX           Čj 98, M 91, OSP 90   
XX           Ma 93, OSP 95 

XX           ČJ 93 

XX           Ma 95 

XX           OSP 92 
 

SCATE A0 11 žáků A1 12 žáků A2 2 žáci B1 1 žák 

2018/2019 
32 žáků 

50 
 
30% 

59 
 
52% 

50 
 
37% 

XX           Čj 96, M  100, OSP  94 

XX            Čj 94, OSP 95 

XX            Čj 94, OSP 93 

XX            Čj 99, M  100, OSP 100 

XX            M 91 

XX            OSP 91 
 

A 
14 žáků 

44 
26% 

59 
51% 

48 
33% 

A0   3 žáci 
A1   8 žáků 
A2   3 žáci 
 

B 54 59 51 A0   6 žáků 
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18 žáků 34% 52% 39% A1   10 žáků 
A2   2 žáci 
 

SCATE A0 9 žáků A1 18 žáků A2 5 žáků  

2019/2020 
27 žáků z 28 

 48 
 
60% 
 
 

 59 
 
69% 

 68 
 
77% 

XX            Čj 97, OSP 95 
XX            OSP 91 
XX            M 100, OSP 91 
XX           Čj 90,  OSP 95 
XX           OSP 92  

 

SCATE A0 1žák A1 11 žáků A2 5 žáků B1 1 žák 

2020/2021 
32 žáků 

42 
 
32% 

51 
 
38% 

51 
 
36% 

XX            Čj 93, M 100, OSP 96 
XX            M 90, OSP 94 
XX            M 96, OSP 91 
XX            OSP 93 
XX            M 93, OSP 96 
 

A 
17 žáků 

41 
32% 

51 
39% 

51 
36% 

A0  2 žáci 
A1  11 žáků 
A2  3 žáci 
B1  1 žák 

B 
15 žáků 

42 
32% 

50 
37% 

51 
36% 

A0  7 žáků 
A1  4 žáci 
A2  1 žák 

SCATE A0 9 žáků A1 15 žáků A2 3 žáci B1  1 žák 
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4.3. Zpráva výchovného poradce 

Začátkem školního roku proběhla celková kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP a SPC. Byla 
provedena evidence všech integrovaných a zohledněných žáků, ale také žáků, kteří byli 
vyšetřeni a doporučení k integraci nezískali. Problematika kariérového poradenství byla 
probírána v rámci PČ, VO a VZ. Dále na naší škole probíhalo pravidelné a intenzivní doučování 
ČJ a M a příprava na přijímací řízení. Kariérový poradce se postaral o předvyplnění přihlášek 
na SŠ na základě poskytnutých informací od rodičů žáků. Rodičům žáků byly předány zápisové 
lístky a byla provedena jejich evidence. V průběhu školního roku byly postupně upravovány 
IVP a začleňovány na společný internetový prostor cloud. Byly vytvářeny nové IVP na základě 
zpráv z PPP. Naše škola úzce spolupracovala s PPP a jinými soc. organizacemi. 

Mgr. Zdeněk Chlup, výchovný poradce 

Přehled žáků přijatých na střední školy a odborná učiliště: 

 

Škola Maturitní obory Učební obory bez 
maturity 

Škoda AUTO a. s. 2 0 

Zdravotní škola Mladá Boleslav 2 0 

Obchodní akademie, MB 1 0 

Střední průmyslová škola, Jičín 1 0 

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav 2 0 

Gymnázium Mnichovo Hradiště 1 0 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 0 0 
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Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Jičínská, Mladá Boleslav 

1 0 

Integrovaná střední škola Turnov 0 1 

Stř. průmyslová škola stavební Pardubice 1 0 

Střední odborné učiliště Hubálov 0 2 

ISŠ Na Karmeli MB 0 1 

Střední škola podnikatelská Hermes 0 1 

Víceletá gymnázia (žáci V. třídy) 7 0 

 

5. Prevence sociálně patologických jevů 

Zpráva metodika prevence 
Letošní školní rok, tedy 2020/2021, byl z hlediska primární prevence nestandardní vzhledem 
k uzavření škol a následné situaci, kdy se děti do školy vracely částečně a postupně. 
 
Na naší základní škole probíhala primární prevence především prostřednictvím Centra 
primární prevence Středočeského kraje SEMIRAMIS z. ú. a zapojováním vhodných témat do 
výuky. 
 
Semiramis prováděl primární prevenci ve 4.–9. ročníku, a to v podobě dvou tříhodinových 
bloků, které byly zaměřeny na zdravý životní styl a vytváření a udržování zdravého sociálního 
klimatu. 
 
V prvním pololetí proběhla primární prevence on-line formou. Ve druhém pololetí byla možná 
již fyzická přítomnost lektorů. 
 
V 1.–3. ročníku probíhala primární prevence v rámci hodin běžné výuky doplňováním 
a začleňováním vhodných témat. Vzhledem ke skutečnosti, že pedagogové jsou vyškoleni 
v programu Kočičí zahrada, byl tento v nižších ročnících využíván. (Program Kočičí zahrada je 

s maturitou

bez maturity

víceletá gymnázia

PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ
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primárně preventivní program určený dětem prvního stupně, kdy se pomocí pohádek o 
kočkách a následné diskuse nad nimi učí, jak reagovat v určitých životních situacích – úmrtí 
někoho blízkého, schopnost postavit se zlu apod.). 
 
Dokud to bylo možné, snažila se většina třídních učitelů děti stmelovat v rámci školních 
i mimoškolních akcí, společným zájmem bylo prohloubit vztahy nejen mezi dětmi, ale i mezi 
dětmi a pedagogy, k čemuž obecně výborně slouží především vícedenní školní výlety 
a adaptační pobyty. Vzhledem k situaci letos bohužel neproběhly klasické několikadenní školní 
výlety na konci školního roku. 
 
V letošním školním roce byly největšími problémy z pohledu primární prevence mezilidské 
vztahy mezi dětmi na prvním i druhém stupni. Problémy se řešily průběžně individuálními 
konzultacemi s dětmi i jejich rodiči. V průběhu roku jsme byli několikrát ve spojení 
s OSPODem. V rámci primární prevence spolupracovali všichni pedagogové, velmi důležitou 
se ukázala osoba školní psycholožky, Mgr. Ivy Březinové, přestože je momentálně na mateřské 
dovolené. 
 
Mgr. Tomáš Breň, metodik prevence sociálně patologických jevů 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Výběr programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) vycházel 
z potřeb a zaměření školy. Jak je obvyklé na většině základních škol, výběr je velmi často 
podmíněn finančními možnostmi školy. Velké poděkování patří zřizovateli za jeho velkou 
podporu. 

DVPP bylo zaměřeno na prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání vyplynulo 
z aktuální situace školy. 

Velmi si cením pedagogů, kteří jsou ochotni rozšiřovat svoji kvalifikaci i přehled o nových 
metodách ve výuce, leckdy na úkor svého volného času. 

 

6.1 Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 

 

jméno a příjmení název akce termín instituce forma 

Tereza Černá 

Kurz základů rizikového chování 
na internetu 

25. 1. 2021 
Národní úřad pro 
kybernetickou a 
informační bezpečnost 

e-learning 

40h - Úvod do prevence 
založené na důkazech  

10. 12. 2020 - 
23. 1. 2021 

Karlova Univerzita, I. 
lékařská fakulta, Klinika 
adiktologie 

Distanční e-
learningový 
kurz 

Podpora duševního zdraví dětí 
v době distanč.výuky 

22. 4. 2021 Semiramis webinář 

Michaela Řeháková 
Legislativní novinky školního 
roku 2020/2021 

10. 11. 2020 
Národní pedagogický 
institut 

webinář 
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Rapidní změny ve financování 
pedagogické intervence od 1. 2. 

15. 3. 2021 Eduardo webinář 

Bezpečnost v tělocvičnách a na 
školních hřištích 

3. 2. 2021 Seminária webinář 

Gabriela Hronová 

Bloggers a základy mCourseru 24. 9. 2020 Klett webinář 

Pokročilé funkce mCourseru 30. 9. 2020 Klett webinář 

Distančně koncepčně, kreativně 
a inspirativně 

5. 10. a 19. 10. 
2020 

Inspiromat - Urbanová, 
Švecová 

webinář 

1st PARK Conference, Brno 7.  11.2020 Jazyková škola PARK webinář 

Online aplikace + hry 21. 11. 2020 
Inspiromat - Urbanová, 
Švecová 

webinář 

Vánoční speciály 
27. 11. a 30. 

11. 2020 
Inspiromat - Urbanová, 
Švecová 

webinář 

Doplňkové materiály do Aj na 
ZŠ 

2. 2. 2021 Životní vzdělávání webinář 

Aj činnostně ve 4.ročníku 3. 2. 2021 Tvořivá škola webinář 

Digitál.technologie ve výuce 
cizích jazyků 

2. 3. 2021 Wocabee webinář 

HRY, jak je neznáte 1-2 23. 3. 2021 
Inspiromat - Urbanová, 
Švecová 

webinář 

Online Cambridge Day 27. 3. 2021 
Cambridge University 
Press Czech Republic 

webinář 

HRY, jak je neznáte 3-4 1. 4. 2021 
Inspiromat - Urbanová, 
Švecová 

webinář 

Podpora duševního zdraví dětí 
v době distanč.výuky 

22. 4. 2021 Semiramis webinář 

Co je pro žáky ve 4.ročníku v 
matem. nejpodstatnější? 

27. 5. 2021 H-edu webinář 

Informatika s Emilem 15.  6. 2021 H-edu webinář 

Michaela Volfová  
Učíme se venku  

březen–květen 
2021 

organizace Tereza  online kurz  

Ivana Šturmová 
AMOS - soubor vzd.materiálů 
pro 1.ročník 

19.– 30. 4. 
2021 

Nová škola 
online 
seminář 

Soňa Hemalová 
Učíme se venku  

březen–květen 
2021 

organizace Tereza  online kurz  

Alena Brixí 
Zacházení s chemickými látkami 
a směsmi ve školách 

20. 4. 2021 NPI 
online 
seminář 

Iveta Jirčíková 

Agrese a agresivita, kde se to v 
dětech bere 

17. 9. 2020 Životní vzdělávání webinář 

Zdeněk Chlup 

Pohybová příprava dětí - Filip 
Raptopulos 

29. 3. 2021 Daniel Franc webinář 

Sportovní výkon a zdravý 
životní styl - Radek Mlýnek 

27. 4. 2021 Daniel Franc webinář 
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Květa Havlíková 

 
Aktivizační metody na začátek 
hodiny 

2. 3. 2021 
MAP 
Mnichovohradišťsko 

webinář 

Reflexe na konci hodiny 17. 3. 2021 
MAP 
Mnichovohradišťsko 

webinář 

Formativní hodnocení I.-III. 
6. dubna/ 28. 

dubna/ 18. 
května 2021 

MAP 
Mnichovohradišťsko 

webinář 

Robot Emil - úvod do 
konstruktivistické výuky 
informatiky na 1. stupni 

9.–10. února 
2021 

H-Edu webinář 

Matematika nás baví 9. 11. 2020 Životní vzdělávání webinář 

Naučme žáky přemýšlet 25. 11. 2020 Životní vzdělávání webinář 

Dinstančně koncepčně, 
kreativně a inspirativně - 
vánočné speciál 

27. a 30. 11. 
2020 

Inspiromat - Urbanová, 
Švecová 

webinář 

Formativní hodnocení 
16.– 17. 8. 

2021 
MAP 
Mnichovohradišťsko 

letní škola 
prezenční 

Poznávání geometrie na 1. 
stupni ZŠ rukama a 
manipulacemi 

červen–srpen 
2021 

letní online škola Sypo webinář 

Jak rozvíjet porozumění 
zlomkům na 1. stupni ZŠ 

červen–srpen 
2021 

letní online škola Sypo webinář 

Pojmy obsah a obvod, objem a 
povrch v učivu matematiky na 
1. st. ZŠ 

červen–srpen 
2021 

letní online škola Sypo webinář 

Zlomky beze strachu na 2. 
stupni ZŠ 

červen–srpen 
2021 

letní online škola Sypo webinář 

Rozvíjíme informatické myšlení 
unplugged (1. stupeň ZŠ) 

červen–srpen 
2021 

letní online škola Sypo webinář 

Věra Jakubcová 
Základy točení na kruhu srpen 2021 

Keramická škola 
Kohoutov 

 
soustředění 

 

Zpráva metodika ICT 

Vedení školy má za svoji prioritu ICT techniku a rozvoj ICT dovedností učitelů.. Všechny 

prostory školy jsou zasíťované a také pokryté školní wifi. Ve všech učebnách 2. stupně jsou 

nové interaktivní tabule. V nové počítačové učebně je nainstalováno 28 PC pro žáky. Všichni 

učitelé mají potřebné vybaveni počítačovou technikou, kterou využívají ve výuce. Technika se 

průběžně udržuje v provozuschopném stavu a postupně se pořizují nové notebooky pro nové 

i stávající učitele.  

Mgr. Jiří Lehečka 
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7. Česká školní inspekce 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na naší škole šetření ČŠI.  

8. Základní údaje o hospodaření školy 

Čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno s ředitelkou školy, hospodářkou 
školy, mzdovou účetní a v neposlední řadě se zřizovatelem. Finance byly investovány podle 
plánu, aktuální situace a potřeb školy, s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím 
provozu i rozvoji. Velkou pomocí je pro naši školu pomoc zřizovatele při drobných i větších 
opravách spojených s provozem školy.  Letošní školní rok bylo hospodaření školy z velké části 
podřízeno výdajům plynoucím z plánované přestavby školy. 
 

Přijaté příspěvky a dotace  
Za rok 2020 

1. pol. 2021 

1. Přijaté dotace z rozpočtu obce celkem  
3 513 454,79 

1 615 721,54 

 

z 

toho 

- na provoz (672 01)  
3 350 000,00 

1 500 000,00 

- školné (602 40)  
154 323,00 

 73 350,00 

- úroky (662 )  
3 740,79 

  521,54 

 - ostatní  
5 391,00 

41 850,00 

2. 
Tržby VHČ – doplň. činnost (pronájem, stravné 

pro cizí) 
 

101 780,00 

 14 272,00 

3. 

Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze  

stát. rozpočtu (NIV) – platy, odvody, ONIV, 

FKSP 

UZ 33353 

+UZ 33079 

 

26 309 876,00 

11 720 912,76 

 

Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze  

stát. rozpočtu (NIV) – plavání 

- šablony OPVVV  

 

UZ 33070 

UZ 33063 

15 444,00 

        0 

635 770,79 

        124 845,00 
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4. Stravné (na potraviny) ZŠ + MŠ 
1 065 375,00           

606 299,00 

 

 

 

Za rok 2020 (k 31. 12.) 

 

Za 1. pol. roku 2021 

(k 30. 6. 2021) 

 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

 Náklady celkem 31 293 486,77 131 336,00 14 013 534,96  14 252,00 

 Výnosy celkem 31 641 949,08 155 880,00 14 360 550,75  14 272,00 

 

Výsledek 

hospodaření 

za činnost 

 348 462,31 24 544,00 347 015,79     20,00 

 

Výsledek 

hospodaření  

CELKEM 

373 006,31 347 035,79 

 

 

Náklady 

2020/ 

      1. pol. 2021 

Hlavní činnost 
 Doplňková 

činnost 

PROVOZ MŠMT 
projekty a 

refundace 

ŠD,ŠK,MŠ 
VHČ 

Spotřeba 

materiálu a covid 

a potravin 501 

468 774,16 

134 640,84 

127 696,90 

1 047 749,54 

  607 901,80 

284 639,11 

27 688,00 

        102 018,11 

50 808,24 

13 086,00 

5 587,0 

Spotřeba energie 

502 
586 103,42   

 
6 777,00 
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ostatní 503 

 

247 274,12 

462 244,86 

270 917,00 

       0 

9 789,00 

0 

Opravy                a 

udržování 511 

117 302,10 

 80 806,00 
  

 
 

Cestovné 512 
15 593,00 

 1 106,00 
  

 
 

Služby 518 

 907 291,94 

 

339 558,08 

 

50 818,00 

 

  5 757,00 

 

254 326,00 

 

94 845,00 

 11 889,00 

 

2 265,00 

Mzdové náklady 

521, refundace 

241 870,00 

187 290,00 

 

18 919 614,00 

8 632 863,00 

161 022,00 

30 000,00 

 89 795,00 

  6 400,00 

Zákon. soc. poj. 

524 

         0 

 0 

 

6 316 288,24 

2 847 815,00 

34 153,00  

 

Jiné           sociální 

náklady 

525+527+528 

       0 

 34 479,67 

 

454 203,45 

205 398,76 

1 391,00 

2 020,00  

 

Daně + poplatky + 

ostatní 

547+548+549 

+553 

187 871,35 

40 978,55 

 

  

 

 

Odpisy 

dlouhodobého 

majetku 551 

 56 444,00 

24 442,00 
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Náklady majetku 

558 

  139 123,50           

21 269,00 

299 757,20 

         0 

184 249,79  
 

Náklady 

za činnost 

4 230 367,87 

 

2 116 968,96 

 

26 325 320,00 

 

11 720 912,76 

635 770,79 

 

124 845,00 

102 028,11 

 

50 808,24 

131 336,00 

 

 14 252,00 

Náklady celkem 
31 293 486,77 

14 013 534,96  
 

 136 180,00 

 14 252,00 

 

Přijaté příspěvky a dotace  
Za rok 2019 

1. pol. 2020 

1. Přijaté dotace z rozpočtu obce celkem  
4 754 398,27 

1 754 208,69 

 

z 

toho 

- na provoz (672 01)  
2 896 320,00 

1 675 000,00 

- školné (602 40)  
247 440,00 

 77 490,00 

- úroky (662 )  
2 247,77 

1 718,69 

 - na investice ( 672 05) - nábytek  1 432 153,50 

 - refundace – pronájem sokol. (672 03)  
 88 893,00 

 

 - refundace - chůva  26 500,00 

 - refundace - strava – dovoz (672 10)  
 60 844,00 

 

2. 
Tržby VHČ – doplň. činnost (pronájem, stravné 

pro cizí) 
 

167 444,00 

137 138,00 
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3. 

Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze  

stát. rozpočtu (NIV) – platy, odvody, ONIV, 

FKSP 

UZ 33353 

 

22 164 666,00 

11 064 974,29 

 

Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze  

stát. rozpočtu (NIV) – plavání 

- šablony OPVVV (čerpáno až v r. 2019) 

 

UZ 33070 

UZ 33063 

30 350,00 

        0 

538 263,00 

        0 

4. Stravné (na potraviny) ZŠ + MŠ 
1 884 673,00           

519 323,00 

 

 

Za rok 2019 (k 31. 12.) 

 

Za 1. pol. roku 2020 

(k 30. 6. 2020) 

 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

 Náklady celkem 30 018 522,52 136 180,00 13 147 025,46 114 904,00 

 Výnosy celkem 29 802 370,27 167 444,00 13 397 506,72 137 138,00 

 

Výsledek 

hospodaření 

za činnost 

-216 152,25 31 264,00 250 481,26 22 234,00 

 

Výsledek 

hospodaření  

CELKEM 

-48 949,80 272 715,26 

 

Náklady 

2019/1.pol.2020 

Hlavní činnost 
 Doplňková 

činnost 

PROVOZ MŠMT 
projekty a 

refundace 

ŠD,ŠK,MŠ 
VHČ 

Spotřeba 

materiálu a 

potravin 501 

916 333,64 

203 065,41 

228 824,74 

86 069,00 

5 000,- 253 635,00 

54 809,74 

40 731,00 

6 685,0 
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1 744 099,56 

  519 323,31 

Spotřeba energie 

502 

ostatní 503 

 

546 174,97 

373 316,31 

376 201,40 

299 041,00 

  

 0 

6 399,00 

0 

9 243,00 

Opravy                a 

udržování 511 

271 686,17 

 39 384,42 
  

 
 

Cestovné 512 
29 619,15 

14 293,00 
  

 
 

Služby 518 

1 361 810,34 

140 582,00 

368 462,18 

 

52 760,90 

 

138 226,00 

 

353 663,00 

4 500,00 

 

 9 059,00 

8 977,00 

Mzdové náklady 

521, refundace 

172 610,00 

124 000,00 

 

16 188 530,00 

7 903 365,00 

20 000,00  86 390,00 

83 600,00 

Zákon. soc. poj. 

524 

41 140,00 

 0 

 

5 341 406,76 

2 636 401,00  

 

 

Jiné           sociální 

náklady 

525+527+528 

2 420,00 

0 

 

383 493,60 

189 153,50  

 

 

Daně + poplatky + 

ostatní 

542+569+549 

62 474,00 

39 812,00 
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Odpisy 

dlouhodobého 

majetku 551 

128 094,00 

 
  

 

 

Náklady majetku 

558 

1 233 863,29           

46 543,80 

 

111 759,79 

159 600,00  
 

Náklady 

za činnost 

7 027 108,52 

 

2 027 241,43 

 

22 195 016,00 

 

11 064 974,29 

538 263,00 

4 500,00 

 

253 635,00 

 

54 809,74 

136 180,00 

 

114 904,00 

Náklady celkem 
30 018 522,52 

13 147 025,46  
 

 136 180,00 

114 904,00 

 

9. Projekty realizované z cizích zdrojů 

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony 

II OPVVV ZŠ a MŠ Kněžmost“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké 

školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní 

kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity realizované na naší škole v rámci 

tohoto projektu jsou zaměřeny především na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů 

prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a personální posílení o školního 

asistenta. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013856 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_18_063 

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

Rozpočet projektu celkem: 1 665 901 Kč 

Naše škola se zapojila do následujících šablon: 
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10. Spolupráce s organizacemi 

Na naší škole není odborová organizace. 

10.1 Školská rada 

Spolupráce se školskou radou probíhá v rámci platné legislativy. Školská rada pracovala ve 

školním roce 2020/2021 ve složení: 

 zástupci rodičů: Alena Hušková, Lenka Bergmanová, Jana Kubíčková, Jitka Svobodová 

 zástupci školy: Jiří Lehečka, Tereza Černá, Vendula Svobodová, Šárka Svobodová 

 zástupci zřizovatele: Jan Hofmann, Petr Košek, Dagmar Pěničková, Michaela 

Kastnerová 

10.2 Obecní knihovna Kněžmost 

 
Spolupráce s Obecní knihovnou byla sice narušena průběžným omezením provozu základní 
školy, přesto v omezené míře pokračovala v celém školním roce. Velkým přínosem je možnost 
využívání prostor knihovny k vyplnění volného času žáků před odpoledním vyučováním nebo 
před odjezdem autobusů. 

 

10.3 Spolupráce Spolku rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost 
 

Školní rok 2020/21 byl specifický tím, že jej z velké části ovlivnila epidemie koronaviru. 

Pravidelné akce školy byly z velké části zrušeny /lyžařský a plavecký výcvik, školní ples aj./. 

Proto se ani řada stálých výdajů určených našim žákům nerealizovala. Před koncem školního 

roku jsme stihli zorganizovat alespoň jeden sběr starého papíru, abychom zachovali dobře 

nastavenou tradici, na účet spolku jsme si tak připsali částku přes 10 tisíc korun. Současně jsme 

uvolnili /stejně jako každoročně/ finanční příspěvek, který slouží na nákup drobného dárku 

žákům všech tříd na konci školního roku.  
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Vzhledem k absenci dalších pravidelných výdajů jsme alespoň finančně podpořili nákup 

učebnic českého jazyka pro současnou 4. třídu. Na žádost vedení školy pak členové výboru 

SRPŠ odsouhlasili nákup interaktivní tabule pro jednu učebnu naší nové budovy ZŠ.  

Ráda bych jménem SRPŠ poděkovala všem aktivním žákům i jejich rodičům a pedagogům za 

vstřícnost a ochotu spolupracovat na příjmových položkách rozpočtu SRPŠ nad rámec ročního 

příspěvku na žáka ve výši 300 Kč. Věřím, že i v dalších letech bude tato spolupráce úspěšně 

pokračovat.  

Mgr. Kateřina Pospíšilová, předsedkyně SRPŠ 

11. Školní družina a školní klub 

 
Školní družina 

 
Školní rok 2020/21 byl pro nás všechny velmi netradiční a náročný. V září jsme se společně 
všichni po prázdninách sešli ve školní družině. Čekala nás spousta omezení vzhledem 
k přetrvávající pandemii nemoci Covid-19. Celodenní nošení roušek, omezení hygienická 
a různá další opatření nám sice režim v družině narušily, ale společně jsme si zvykli a děti byly 
v tomto ohledu velmi disciplinované. Co nejvíce času jsme strávili na školní zahradě 

a vycházkami po okolí. 
 
To jsme ještě netušili, že již v polovině října 
se naše cesty opět  rozdělí a my se tak delší 
čas neuvidíme. Bohužel epidemiologická 
situace se vyvíjela nepříznivě a tak byly školy 
opět uzavřeny. 
 
Před  Vánocemi se děti na krátký čas opět do 
škol vrátily 
a my jsme 
se v družině 

mohli 
společně 

připravovat na Vánoce, povídali jsme si o tradicích a zvycích, 
také nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Vyrobili jsme si 
spoustu krásných dekorací a výrobků. 
 
Po Novém roce jsme se opět na nějaký čas viděli, stále jsme 
dodržovali epidemiologická opatření. Dokonce nám letos 
napadlo i dostatečné množství sněhu a my si společně užívali 
bobování na blízkém kopci. Bobovali jsme sice v rouškách, ale 
už jsme byli zvyklí a tak nám to ani nevadilo.  
 

Šárka Svobodová a Iveta Jirčíková 
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Školní klub  

Činnost školního klubu byla zásadně omezena covidovou situací. Z nouze se stala ctnost a o to 
více jsme si užívali společných setkání, ve kterých jsme vyráběli, malovali, hráli stolní hry, hry 
na rozvoj skupinového cítění, poslouchali Malého prince či realizovali procházky do okolí naší 
školy. Klub navštěvovalo 19 dětí ze 3. a 4. ročníku.  
 
Lucie Brothánková 

12. Asistentky pedagoga 
 

V tomto školním roce působilo na naší škole celkem pět asistentek pedagoga. Vzhledem 

k různě se měnícím epidemiologickým opatřením byla naše činnost velmi pestrá. 

V době distanční výuky se nám dařilo být ve spojení s žáky především prostřednictvím on-line 

konzultací. Pokud to bylo možné, snažily jsme se umožnit dětem alespoň částečnou 

přítomnost ve škole (dvakrát týdně). Žáci z 2. stupně se účastnili on-line výuky přímo ve škole 

s podporou asistentky. Žákům z 1. stupně jsme poskytovaly individuální osobní konzultace 

podle instrukcí vyučujícího. 

S postupným návratem dětí do škol jsme se zapojily do testování žáků, pomáhaly jsme se 

zajištěním školní družiny a dohledem nad žáky, jejichž rodiče pracují v IZS. 

Alena Hušková 

13. Výsledky výchovy a vzdělávání v mateřské škole ve školním roce 2020/2021 
 

Nedílnou součástí naší školy je i škola mateřská. O zhodnocení školního roku 2020/2021 jsem 
i tentokrát požádala svoji zástupkyni, paní Květu Kobrlovou. 
Hodnocení se opírá zejména o závěry z hospitační činnosti, o výsledky kontrol, dílčí hodnotící 
zprávy z jednotlivých tříd, záznamy v hodnotících listech dětí, analýzu dětských prací, 
vyhodnocení dotazníkových anket mezi rodiči dětí a mezi pedagogickými pracovnicemi.  
 
Hodnocení podmínek vzdělávání 

 věcné podmínky 
V letošním roce jsme zakoupili nábytek a nástěnky do chodby v hlavní budově, kopírku na A4 
a A3 papíry. Zabezpečili jsme budovu proti vniknutí cizích osob. Obohatili jsme pomůcky 
v jednotlivých třídách – žíněnky, gymnastická sestava, dřevěná sestava se žebříkem, lego 
stavebnice s různou obtížností pro jednotlivé věkové skupiny na rozvoj jemné motoriky a 
konstruktivních dovedností. Investovali jsme do nákupu námětových knih – ,,Artefiletika 1“, 
,,Artefiletika 2“, dále ,,Děti hrají divadlo“ a ,,Cvičíme s padákem“. Doplnili jsme zásoby 
dětských ručníků.  Nakoupili jsme  divadelní paravan a soubor maňásků. Vyměnili jsme věšáky 
na ručníky ve žluté a červené třídě. 
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Závěry ke zkvalitnění věcných podmínek vzdělávání: 
Renovace zašlých prostor v hlavní budově obecní úřad řeší, v plánu je rozsáhlá rekonstrukce 
odpadů, WC v červené třídě - obklady, dlažba, toaletní mísy, ve žluté a červené třídě dlažba a 
obklady v umývárně, a zároveň výměna dvojích dveří ze třídy do umývárny a do šatny. Celý 
proces bude vyžadovat umístění žluté a červené třídy do náhradních prostor v rámci obce 
Kněžmost. Dále bychom rádi pro děti vybudovali zastřešení zámkové dlažby s posezením u 
zelené třídy, zajistili opravu altánu u žluté třídy a vyměnili rolety v zelené třídě. V červené třídě 
plánujeme nákup lednice pro personál. 
 
Vzdělávací činnost chceme obohatit výukou u interaktivní tabule, vybavení plánujeme do 
všech tříd. Starý nábytek ve žluté a červené třídě bychom rádi vyměnili za modernější 
a funkční. 
 

 životospráva 
o pitný režim v průběhu dne zajišťují rodiče – děti si nosí lahvičky s vodou,   
o kvalitu stravy průběžně řešíme, ke skladbě jídelníčku se mohli vyjádřit rodiče na 

schůzce v začátku školního roku, s výsledky je seznámena ředitelka školy, KHS se k 
jídelníčku vyjádřila pozitivně, neshledala pochybení, 

o je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní a umožňuje reagovat  na 
neplánované události, 

o děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku,  
o děti mají dostatek pohybu venku i v interiéru mateřské školy, 
o děti nejsou do spánku nuceny, respektujeme i požadavky rodičů, kteří si nepřejí, aby 

dítě ve školce spalo příliš dlouho, protože pak doma špatně usíná. 
            

 psychosociální podmínky 
o učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, 
o děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány chvatem, ani nadměrnou 

náročností prováděných činností, 
o spoluúčast rodičů byla intenzivní od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021, kdy byla mateřská 

škola z důvodu pandemie covid19 uzavřena a vzdělávání probíhalo distančním 
způsobem, on-line asynchronní, 

o ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje  vzájemná důvěra, ohleduplnost, 
tolerance a zdvořilost, 

o učitelky se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je 
ovlivňují prosociálním směrem.  

 

 organizace 
o divadla, exkurze, besídky atd.  byly v tomto školním roce  zrušeny kvůli pandemii, 
o třídy od vzniku pandemie covidu19 nejsou vůbec spojovány, 
o v případě onemocnění pedagoga se zkrátí provozní doba třídy, 
o učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, jsou vytvářeny podmínky pro 

individuální, skupinové a frontální činnosti, 
o je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, 
o pokud děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného  koutku a neúčastnit se 

společných činností. 
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 řízení mateřské školy 
o mateřská škola je řízena ředitelkou základní školy, 
o je vytvořen funkční informační systém  jak uvnitř mateřské školy, tak navenek, 
o v mateřské škole je vytvořeno ovzduší vzájemné důvěry, 
o zaměstnanci mají dostatek pravomocí a je respektován jejich názor, 
o zástupkyně ředitelky podporuje a  motivuje spoluúčast  členů týmu o rozhodování 

zásadních otázkách chodu mateřské školy, 
o pedagogický sbor pracuje jako tým, od počátku pandemie covidu19 si ale učitelky 

ve třídách vzájemně nepomáhaly a třídy nejsou spojovány, ale pracují samostatně, 
o plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy se opírá o předchozí analýzu 

a využívá zpětnou vazbu a také především o aktuální situaci covidu19, 
o mateřská škola aktuálně nespolupracuje s místními organizacemi,  
o ve všech třídách jsou založeny facebookové stránky, což zajišťuje lepší spolupráci s 

rodiči.  
 

 personální a pedagogické zajištění 
Všechny učitelky jsou kvalifikované s praxí. Učitelky se vzdělávají, ke studiu přistupují 
aktivně: 
       Webinář -Polytechnická výchova v MŠ v Liberci (šablony) 

Účast – Květa Kobrlová 
termín : 7. 10. 2020 

       Webinář - Polytechnická výchova v MŠ (šablony) 
Účast – Vladimíra Bejrová, Radka Pelantová, Jana Kabátková 
termín : 23. – 24. 2. 2021 

       Webinář - Polytechnická výchova v MŠ (šablony) 
Účast – Bc. Lucie Bejrová, Dagmar Eisová 
termín : 16. – 17. 3. 2021 

       Webinář - Legislativní ukotvení vzdělávání dětí se ŠVP - poslední změny  
       v legislativě a jejich dopad. 

Účast – Bc. Lucie Bejrová 
termín : 2. 3. 2021 

       Webinář - Nedirektivní komunikace aneb jak se domluvit s dětmi. 
Účast – Bc. Lucie Bejrová 
termín : 3. 3. 2021 

      Webinář - Otevřené bádání 
Účast – Bc. Lucie Bejrová 
termín : 10. 3. 2021 

       Webinář - Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově  
Účast – Bc. Lucie Bejrová 
termín : 22. 3. 2021 

       Webinář – Leváci a příprava na psaní 
Účast – Bc. Lucie Bejrová, Květa Kobrlová, Jana Kabátková, Radka Pelantová, Dagmar 
Eisová, Vladimíra Bejrová 
termín : 15. 3. 2021 

      Webinář – Jak nastavit distanční výuku v MŠ 
Účast – Bc. Lucie Bejrová, Vladimíra Bejrová 
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termín : 18. 3. 2021 
 

 spoluúčast rodičů 
o ve vztazích mezi pedagogy a rodiči téměř ve všech případech panuje oboustranná 

důvěra, 
o rodiče se v tomto školním roce nemohli podílet na programu školy z důvodu 

pandemie, 
o učitelky se s rodiči domlouvají na společném postupu při výchově a vzdělávání, 

funguje poradenský servis stanovený na listopad, únor a květen, dle potřeby 
kdykoliv, důležité hlavně pro předškoláky, 

o s některými rodiči se setkáváme na mimořádných schůzkách,    
o vánoční besídky pro rodiče byly tento školní rok nacvičeny, nahrány na video 

a prezentovány na fb stránkách jednotlivých tříd, 
o závěrečné rozloučení s předškoláky se uskutečnilo na školní zahradě za dodržení 

všech protiepidemiologických podmínek.  
 

 průběh vzdělávání 
o integrované bloky zajišťují vzdělání ve všech tématických oblastech – živá a neživá 

příroda, sport, lidské tělo a zdraví, roční období, svátky, doprava…, 
o všechny oblasti jsme v průběhu roku splnili, většinu prezenčně, některé distančně, 
o vzdělávání bylo do 26. 2. 2021 uskutečněno prezentačním způsobem, 
o od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021 byla mateřská škola uzavřena a vzdělávání probíhalo 

distanční výukou, pro předškolní děti povinné, 
o učitelky postupovaly podle Metodického doporučení vzdělávání distančním 

způsobem, 
o od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021 bylo umožněno vzdělávání prezentačním způsobem 

pouze předškolním dětem a dětem rodičů IZS, 
o úroveň realizovaných činností vedoucí k rozvoji dítěte v daných podmínkách byla na 

vysoké úrovni, 
o pozitivem bylo větší zapojení rodičů do vzdělávání dětí. 

 

 výsledky vzdělávání  
o rodičům dětí nezralých pro vstup do zákadní školy jsme doporučili návštěvu PPP 

s posouzením školní zralosti, 
o v červené třídě pouze polovina rodičů dbala na rady učitelek, ostatní děti nastoupily 

k povinné školní docházce, 
o důvodem návrhů OŠD byla často celková nezralost, pomalé psychomotorické tempo 

a snadná unavitelnost, dyslálie, artikulační neobratnost  a nerozvinutá grafomotorika. 
 
Plán společných akcí v 1. pololetí – splněno x nesplněno 
1. Turistický výlet k suhrovickým rybníkům – splněno 
2. Fotografování – splněno 
3. Ekologická vycházka ke krmelci – splněno 
4. Vánoční focení jednotlivců a sourozenců – splněno 
5.Vánoční besídka pro rodiče (realizace dle aktuální covidové situace) – splněno 
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Plán společných akcí ve 2. pololetí – splněno x nesplněno 
1. Zimní sportovní soutěže – splněno 
2. Maškarní rej  – splněno 
3.,,Cyklistika“ – odstrkovala, koloběžky, kola“ nahrazeno ,,Lesní dobrodružství v Českém ráji“ 
- splněno 
4. Turistický výlet na Valečov – splněno 
5. Ukázka práce kněžmostských hasičů – nesplněno  
6. Rozloučení se školáky (besídka) – splněno 
7. Rozloučení se školáky – program pouze pro předškolní děti dle volby třídních – splněno 
 
Květa Kobrlová, zástupkyně ředitelky v mateřské škole 

14. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Ve školním roce 2020/2021 jsme neměli možnost nabízet mimoškolní aktivity. 

 

I přes nepříznivou situaci vzhledem ke Covid-19 jsme se snažili věnovat PR aktivitám. Všechny 

naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat, spolupracovali jsme s redakcí 

místního Zpravodaje i Novinek. Všechny články je možné najít i na našich webových stránkách 

v sekci Aktuality a Fotogalerie. 

 

Z našich akcí 

Učení venku – I. A 

Během školního roku jsme 
s prvňáčky často využívali 
možnosti učit se venku. Učili 
jsme se v přírodě v zimě na 
sněhu i v létě za slunečných dní. 
V červnu jsme si naplánovali 
celodenní učení v Důních. Děti si 
s sebou sbalily penál, svačinu 
s pitím a piknikové deky. Ještě 
za chladného počasí jsme se 
vydali s batůžky do naší nové 
„třídy“. Děti si pod stromy 
rozložily deky a mohlo se začít. 
Měli jsme český jazyk i 
matematiku a děti během 
činností ani nepoznaly, že se učí. 
Pomocí her a aktivit s kartičkami 
si děti procvičily čtení, psaní, 
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porozumění čtenému textu a počítání do 20. Zvládli jsme si i vyvodit nové písmenko G. Měli 
jsme také přestávky, při kterých bylo tolik zábavy, že si děti málem nestihly sníst svačiny. 
Dopoledne uteklo jako voda a ani se nám nechtělo vracet se do školy.  

Mgr. Tereza Černá, třídní učitelka 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře – I. B 

Školní rok 2020/2021 se pomalu chýlil ke 
konci a paní knihovnice si připravily pro žáky 
již tradiční akci Pasování prvňáčků na čtenáře. 

Děti se celý rok pilně a s velkou chutí učily číst. 
Velice si ceníme jejich snahy a těší nás jejich 
zájem o knihy. Velké poděkování patří i jejich 
rodičům. 

Svoje dovednosti si prvňáčci prověřili 
v knihovně při plnění různých čtenářských 
úkolů. Na závěr složili slib, že se budou o knihy 
dobře starat a od paní knihovnice obdrželi za 
odměnu průkazku do knihovny a krásnou 
pohádkovou knížku se záložkou. 

Přejeme malým čtenářům, aby v knihách našli poučení, informace, zábavu a aby je provázely 
po celý život. 

Mgr. Aneta Šoltysová, třídní učitelka, Ivana Šturmová, asistentka pedagoga 

 

Den dětí ve II. A 

 

Letošní den dětí si v naší třídě děti 
opravdu užily. Měli jsme objednaného 
lektora z agentury Brick by Brick, která 
se zaměřuje na stavění z kostiček lego. 
Pár dětí už s legem ve škole pracovalo 
v loňském školním roce, kdy agentura 
Brick by Brick organizovala v naší škole 
pro zájemce odpolední kroužek. Ale 
vzhledem k velké popularitě této 
stavebnice se dá říct, že to nehrálo 
žádnou roli.  
 

Nejprve si děti s lektorem povídaly o gorilách, jejich životě a prostředí, pak nastal čas na úkol! 
Děti dostaly do dvojic přehledný návod a krabice s připravenými dílky lega roztříděnými podle 
barev. Všichni se vrhli do stavění lego gorily, hledali dílky, koumali, kam přesně patří, 
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kontrolovali, zda k sobě dílky spojují správně, a když bylo potřeba, radili a pomáhali si 
navzájem. Součástí gorily byla také baterie, kterou stavitelé připojili až na závěr, takže zvířátko 
se i pohybovalo.  
 
Většina skupinek svou opici zvládla dokončit první hodinu. Ve druhé pak měly děti možnost si 
sestavit ještě vrtačku nebo jednoduchý kolotoč. Podle zaujetí pro věc a minimálního ruchu ve 
třídě se dá s jistotou říct, že děti si svou lekci legostavění patřičně užily a zadané úkoly je zcela 
pohltily.  
 
Snad se povede objednat pro ně i další lego program s novou stavební výzvou! 
 

Mgr. Vendula Svobodová, třídní učitelka, Kateřina Pospíšilová, asistentka pedagoga 

 

Zajímavosti ze II.B 

Škola v přírodě – Doksy, září 2020 
 
Náš další školní rok jsme společně začali 
v Doksech, kde jsme prožili týden plný 
dobrodružství, zážitků, nových zkušeností a 
výzev. Prozkoumali jsme Máchovo jezero, 
projeli se na lodi a samozřejmě navštívili 
muzeum Čtyřlístku. Jako jeden velký tým 
jsme hodně posílili vzájemné vztahy v naší 
třídě a samozřejmě jsme nezapomněli ani 
na učení. 

 

 

Co to je třídnická hodina? U nás ve třídě máme SRDCE NA DLANI. 
 
Aby se děti mohly dobře soustředit na učení, je důležité, aby jim ve třídě spolu bylo dobře, aby 
tam nepanovalo napětí, aby vůči sobě neměly přílišný ostych, aby se všechny děti cítily ve třídě 
vítané. Třídnické hodiny vedou k rozvíjení vzájemných vztahů mezi žáky, jejich vzájemného 
poznávání, respektu a spolupráce, komunikačních dovedností. Třídnické hodiny jsou důležitou 
prevencí patologického chování a vztahů. 
 
Paní učitelka se v třídnických hodinách mění na průvodce a parťáka, který vede diskuzi a dá 
prostor každému se vyjádřit a říci svůj názor. Děti mají čisté duše s otevřeným srdcem a je 
důležité, aby dokázaly otevřeně komunikovat své pocity, názory, nápady. 
 
Třídnické hodiny realizujeme 2x do měsíce a ačkoliv jsou velice osobní, tak vás necháme 
nahlédnout do jedné z našich hodin, kterou jsme nazvali „Srdce na dlani“. 
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Děti si obkreslily své ruce a následně 
se zamyslely, co vše dávám ostatním 
a naopak co vše od ostatních 
dostávám. Naše levá ruka (jelikož je 
od srdce) byla popsána vším, co 
dávám ostatním ve třídě, čím 
přispívám k tomu, že je nám v naší 
třídě tak dobře a pravá ruka nám 
posloužila k tomu, abychom si 
uvědomili, co naopak od všech 
dostávám. 
 
Na našich dlaních se objevila slova 
např. láska, podpora, smích, zábava, 
pomoc, zkušenosti, trpělivost, 
vědomosti apod. 
 
Aby třídnické hodiny plnily svůj úkol, je velmi důležité, aby byl tento krok podporován nejen 
vedením školy a učiteli, ale také v nemenší míře rodiči a samotnými žáky. Moc všem děkujeme. 
 

Mgr. Soňa Hemalová, třídní učitelka, Lucie Brothánková, asistentka pedagoga 

 

Ponožkový den ve III. A 

První jarní den nesouvisí jen s příchodem jara, ale také se připomíná Světový den Downova 

syndromu, o kterém jsme si se třeťáky povídali. O této nemoci většina dětí nikdy neslyšela, 

proto pro ně bylo překvapením, že si právě v tento den měly za úkol obléknout na každou 



 

 

stránka 34 

 

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 

nohu jinou ponožku. Jako naše ponožky se od sebe navzájem lišily, 

tak i my lidé, jsme každý jedinečný a bez vzájemného respektu se při 

vzájemné komunikaci neobejdeme. To byla myšlenka, se kterou 

jsme toto téma ukončili a popřáli si krásný víkend. 

Den dětí ve III. A 

Ke konci května už měla většina třeťáků zavařené hlavičky a bylo 
potřeba si od vyjmenovaných slov a násobilky na chvíli odpočinout. 
Den bez učení jsme si naordinovali na první červnový den. Nemohli 
jsme přece zapomenout společně oslavit Den dětí. Odpoledne nás 
čekaly netradiční sportovní disciplíny, před kterými se bylo nutné 
posilnit, proto jsme se dopoledne pustili do přípravy a pečení domácí 
pizzy. Podle prázdných talířů bych řekla, že dětem chutnalo. 
Nejednou zaznělo, že takový oběd by mohly začít vařit i paní 
kuchařky ve školní jídelně. Na školní zahradě paní učitelka připravila 
několik stanovišť s úkoly. Děti si vyzkoušely házet na cíl polínkem a 
špejlí, postrkovat míček mezi kužely koštětem, běžet s kufrem nebo 
přemisťovat vodu pomocí lžíce. Věřím, že takových zábavných dnů 
nás čeká do konce školního roku ještě několik.  

Mgr. Michaela Volfová, třídní učitelka 

 

Brick by Brick ve III. B 

Dne 3. června do školy zavítal lektor z kreativního centra vzdělávání Brick by Brick. Děti se na 

tuto událost velmi těšily. Někteří jedinci měli již zkušenost s příměstským táborem, jež toto 

centrum pořádá. Lektor děti seznámil s významným umělcem Leonardem da Vincim a pověděl 

jim několik málo informací o jeho životě, tvorbě a jeho vynálezech. Posléze byly děti rozděleny 

do dvojic či trojic a byly jim rozdány krabičky s kostičkami a návodem. Úkolem bylo postupovat 

podle návodu a sestavit tank, který byl pojízdný díky malé baterii. Některým jedincům šel úkol 

hravě, jiní si lámali hlavu nad návodem a postupem, popřípadě se museli vrátit o krok či dva 

zpátky. Nicméně byli všichni velmi 

šikovní a pojízdný tank zvládli sestavit. 

Na závěr se konal závod postavených 

výtvorů. Dětem se akce velmi líbila. 

Mgr. Veronika Nováková, třídní učitelka, 

Alena Hušková, asistentka pedagoga 
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IV. A – školní výlet 
 
V červnu se IV. A vypravila na 
školní výlet do Českého ráje. Při 
výuce přírodovědy si žáci říkali, 
kde pramení říčka Kněžmostka, a 
tak jsme se vypravili ke studánce 
Vřelá. Náš výlet začal u školy, a 
pak jsme vydali přes Suhrovické 
rybníky a Drhlenský rybník ke 
studánce Vřelá. Počasí nám moc 
nepřálo, a tak jsme i několikrát 
zmokli. Na závěr nás však čekalo 
občerstvení v restauraci Na 

Výsluní, kde si všichni zakoupili sladkou odměnu za zdolaných 12 km.  
 
Mgr. Gabriela Hronová, zastupující třídní učitelka 
 

Z akcí IV. B 

Tvorba animovaného filmu 

V sobotu 3. října 2020 jsme se 
sešli ve škole, abychom 
společně pod vedením paní 
Kateřiny Knappové 
(www.anideti.cz) vytvořili 
animovaný film. Již na začátku 
bylo jasné, že to nebude nic 
jednoduchého. Tomuto dni 
předcházela v průběhu 
celého září intenzivní příprava 
v hodinách čtení a slohu – 
bylo nutné domluvit se na 
hlavních postavách, společně 
vytvořit příběh a loutky. 

Dopoledne jsme se stručně dozvěděli, jak vzniká animovaný film. Poté jsme museli ještě 
dokončit všechny loutky a pozadí, aby to odpovídalo našemu obrazovému scénáři. Pak jsme 
mohli začít snímat rozpohybované předměty. Odpoledne bylo potřeba film namluvit a přidat 
různé zvukové efekty. Na závěr zbývalo nafotit děti do závěrečných titulků. Vše proběhlo bez 
problémů a tak byl po 8 hodinách na světě náš první film s názvem Ztracený pejsek. 

Všichni si to moc užili. Bohužel jsme nemohli rodičům promítnout film na velkém plátně, což 
mrzelo především malé autory, každopádně jim však moc děkujeme za podporu a přípravu 



 

 

stránka 36 

 

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 

vydatného občerstvení a paní Knappové pak za skvěle vedený workshop. Budeme se těšit na 
další spolupráci. 

Zimní střípky 

Začátkem prosince jsme se znovu sešli ve škole, abychom společně strávili sice krátký, ale 
hezký předvánoční čas. Nejdříve jsme si opravdu užili Čertí den, při kterém jsme si vyrobili 
skládáním papíru hlavu čerta, kterou si pak každý dle sebe dozdobil. Nechyběla ani návštěva 
u čerta, anděla a Mikuláše, ani čertí pohádka a vyzkoušeli jsme také malé robůtky Ozoboty, 
kteří na nás již od září čekali v krabici. Děti se s nimi rychle seznámily a parádně si to s nimi 
užily. 

V pátek 18. prosince se uskutečnila vánoční besídka. Nejprve přišla na řadu nadílka, na kterou 
jsme se všichni  moc těšili. I když jsme nebyli kompletní, tak díky spolupráci s rodiči a spolužáky 
vše dopadlo dobře, a každý si mohl rozbalit dárek, ať už byl ve škole nebo doma. Zahráli jsme 
si únikovou hru s vánoční tématikou, při níž jsme museli splnit všechny úkoly, abychom získali 
kód, který nás vypustil ven vstříc vánočním prázdninám.  Vše proběhlo v dobré náladě, kterou 
si děti sebou odnesly snad i do svých domovů. 

Od ledna jsme se znovu setkávali online. Každé ráno se objevovalo 19 hlaviček na monitoru 
většinou s úsměvem na tváři, i když se dle únavy v obličeji asi nikomu moc stávat nechtělo. 
Děti plnily zadané úkoly a spolupracovaly. Někteří měli stále problém s včasným zasíláním 
úkolů, ale vše se postupně zlepšilo. Bez problémů zvládli připojování (i když technika je 
nevyzpytatelná) a dobře se orientují i v prostředí Google Classroom (virtuální učebně), což 
v jejich věku není nic jednoduchého. Snažili jsme se hodně si povídat a zařazovali jsme 
i skupinovou práci, kdy mohli alespoň chvilku strávit čas se svým kamarádem. 

Společně jsme uskutečnili speciální hodiny  jako „online zimní procházka“, „maskovací hodina“ 
a na přání dětí  pak byla ještě „zvířátková hodina“. Tyto hodiny byly alespoň malým zpestřením 
online výuky. 

Mgr. Květa Havlíková, třídní učitelka 

Cyklovýlet do Sobotky – V. A 

 

V pondělí 28. 6. vyrazili žáci V. A místo sportovního dne na cyklovýlet do Sobotky po trase 
Kněžmost, Drhleny, Srbsko, Libošovice, Sobotka. Trasa vedla hlavně po lesních a polních 
stezkách, aby se vyhnuli provozu na silnici. Terén všichni zvládli na jedničku.  
 

Žáci vyjeli hned ráno v 8 hodin a v půl desáté 
už byli na soboteckém náměstí. Po přestávce 
s občerstvením, zmrzlině a odpočinku vyrazili 
zpět přes Dolní Bousov, Rohatsko a Obrubce 
do Kněžmosta, kde ve škole stihli oběd. 
 

Počasí jim přálo, trasu všichni zvládli a žáci si 
výlet náramně užili.  
 

Mgr. Marta Pažoutová 
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Z akcí V. B 

Den bláznivých účesů 
 
Jednoho krásného dne jsme si distanční výuku v naší třídě zpestřili velice 
kreativní a zábavnou činností. Každý si měl na své hlavě nachystat jakýkoli 
bláznivý a zábavný účes, či případně pokrývku hlavy. Nápady byly vskutku 
originální a v ten den jsme se při výuce hodně nasmáli. 
 
Velikonoční poklad 
 
Velikonoční období jsme bohužel letos museli strávit doma na distanční výuce. 
Přesto jsme se snažili si tento čas zpříjemnit a naladit se tak na svátky jara. Děti 
dostaly od paní učitelky Velikonoční výzvu (jak se dnes říká ,,challenge”) a měly v 
ní splnit pár samostatných úkolů, které je dovedly k velikonočnímu pokladu. Mezi 
úkoly patřilo například vytvoření nějaké dobroty doma v kuchyni nebo hledání 
jarních rostlin při procházce v přírodě. Poklad byl nakonec velmi důmyslně ukryt 
v blízkosti školy a děti ho musely objevit. Všem se to podařilo. 
 
Mgr. Kristýna Kubicová, třídní učitelka 
 
VI. třída 

V letošním školním roce, tedy 2020/2021, byl třídním učitelem VI. třídy Mgr. Tomáš Breň. 
S dětmi pokračoval v docela přátelské spolupráci. Za prioritní bylo vedle vzdělávání 
považováno prohlubování přátelských vazeb v kolektivu, které byly již z předchozích ročníků 
skvěle nastaveny. Výše popsané bylo podporováno a rozvíjeno společnými akcemi, jako byl 
např. dvoudenní výlet v závěru školního roku.  

Zásadním se pochopitelně ukázalo uzavření školy a následná online výuka, která sice 
umožňovala docela hladké vzdělávání, ale nebyla úplně komfortní vzhledem k prohlubování 
vztahů. 

Zřetelným zásahem byl odchod 9 dětí na víceleté gymnázium. Sociální důsledky této 
skutečnosti byly lehce zmírněny situací, kdy se děti vzdělávaly online, takže nedocházelo 
k běžnému potkávání dětí ve třídě.  
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Mgr. Tomáš Breň, třídní učitel 

Školní rok 2020/21 v VII. třídě 
 
Školní rok 2020/21 byl pro nás, stejně jako pro všechny ostatní školáky, kvůli epidemiologické 
situaci velmi netradiční a náročný. Od října až do prosince jsme se shledávali jen v rámci 
distanční výuky. V prosinci se žáci na krátký čas mohli vrátit do svých lavic. Před Vánoci jsme 
si stihli udělat společnou besídku, rozdat si dárky a strávit tak alespoň nějaký čas spolu jiným 
způsobem než vyučováním. Od ledna až do května jsme se všichni opět potýkali s distanční 
výukou, tentokrát už jsme byli zkušenější, našli jsme si svůj systém a vše nám šlo snad lépe od 
ruky. 
 
Nevěnovali jsme se ale jen standardní výuce. V rámci prvního i druhého pololetí jsme zvládli 
dvě setkání Semiramis, která proběhla online. V druhém pololetí také žáci absolvovali online 
besedu zaměřenou na dopravní výchovu. 
 
V červnu jsme se již mohli vrátit do školy. Na konci školního roku jsme si udělali výlet do 
libereckého Babylonu, kde si děti zahrály Laser Game a bowling.  
 
Závěr školního roku byl zároveň závěrem jedné celé etapy, protože třídní paní učitelka po třech 
společných letech s touto třídou odchází na mateřskou dovolenou. Děti připravily paní učitelce 
na rozloučenou spoustu krásných překvapení a paní učitelka děti obdarovala malým dárkem 
na památku. Popřáli jsme si hodně radosti a štěstí v dalších letech, a abychom se v září ve 
zdraví všichni setkali v naší škole i s novou paní učitelkou. 
 
Mgr. Tereza Šimůnková, třídní učitelka 
 

Sběr plodin pro pražskou ZOO 

Jelikož naše škola již přes 10let spolupracuje s pražskou ZOO, zapojili jsme se do výzvy vydané 

zoologickou zahradou. V době jejího uzavření v nouzovém stavu ZOO poprosila o dary 

v podobě plodin pro zvířata. Sběr 

plodin probíhal ve dnech 16.–21. 

října, kdy byla i naše škola 

uzavřená z důvodu nákazové 

situace a probíhala distanční 

výuka. Aby děti neseděly pořád 

jenom doma u počítače, v rámci 

přírodovědy a přírodopisu byly 

vyzvány, aby se v době 

povolených procházek do přírody 

zapojily do sběru plodin pro 

zvířata. Dárci ponechávali plodiny 

u vchodu školy v papírových 

obalech. O tom, jak velké 
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množství dětí i jejich rodičů se zapojilo, svědčí naše fotografie. Sebralo se přes 350 kg jablek, 

přes 300 kg kaštanů, téměř 100 kg žaludů, 12 kg šípků, 5 dýní, a dále jeřabiny, bukvice, hrušky 

a kadeřávek. Všechny plodiny byly naloženy a odvezeny do ZOO, kde se nám dostalo velké 

pochvaly za množství plodů, i jejich druhů, které jsme odevzdali. Následně pak fotografie 

zveřejněné pražskou ZOO svědčí o tom, že zvířata si na plodinách opravdu pochutnala. 

Děkujeme všem, kdo se zapojili. 

Mgr. Alena Brixí 

 

Vize pro školní rok 2021/2022 
 

I přes opětovnou povinnost testovat všechny žáky naší školy a povinnost mít zakryté dýchací 
cesty ve společných prostorách  a i přes to, že jsme nemohli školní rok zahájit společně v naší 
aule, snažili jsme se, aby začátek školního roku 2021/2022 proběhl v příjemné atmosféře. I 
v letošním školním roce se pokusíme dodržet maximum doporučení, které v našich 
podmínkách zvládneme. Budeme se snažit větrat, omezovat vzájemný kontakt dětí z různých 
tříd, připomínat dětem základy hygienických pravidel. Na druhou stranu ale nechceme a ani 
nemůžeme vytvořit sterilní prostředí, nedokážeme např. zajistit stravování žáků po 
jednotlivých třídách ani vytvořit oddělení školních družin, kde by se nepotkávali žáci z různých 
tříd a ročníků. Snažíme se nastavit pravidla výuky tak, aby byl návrat do školy pro žáky co 
nejméně stresující. Proto i letos budeme  v prvních dvou týdnech nejprve mapovat vědomosti 
žáků z doby distanční výuky. A opět bude nutná maximální spolupráce ze strany samotných 
žáků i rodičů.  
 
Výuka se rozběhne prezenčním způsobem (za přítomnosti žáků ve škole), jsme ale připraveni 
v případě nutnosti přejít na výuku kombinovanou nebo čistě distanční (výuku na dálku). 
V letošním roce už bude případná distanční výuka probíhat jen prostřednictvím aplikací 
Classroom a Meet. Jak vyplynulo z vašich odpovědí na můj dotazník, toto byla jedna z věcí, 
která rodičům v minulém školním roce při distanční výuce chyběla. Veškeré informace 
ohledně organizace školního roku budou rodiče dostávat prostřednictvím svých třídních 
učitelů do emailů. Školní e-maily budou vytvořeny pro všechny žáky naší školy (s výjimkou 
prvních tříd). Budeme se snažit, aby se s nimi všichni naučili samostatně pracovat v co 
nejkratším čase. Využívání jak emailů, tak aplikací Classroom a Meet se budeme snažit 
zařazovat, především ve vyšších ročnících, i v průběhu prezenční výuky. 
 
Žádný návštěvník školy se nebude moci, až do odvolání, po budově pohybovat bez respirátoru 
nebo jiné adekvátní ochrany dýchacích cest. Všechny případné návštěvy by měly být 
s pracovníky školy domluveny předem.  
 
Především je ale nutno, aby rodiče neposílali do základní anebo mateřské školy děti, které 
vykazují jakékoli známky respiračních nebo jiných onemocnění. 
 
Pokud nám to situace dovolí, od 1. 10. 2021 začneme opět nabízet našim žákům zájmové 
kroužky. Jak to bude s aktivitami, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí a které 
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nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné (vánoční jarmark, vánoční 
vystoupení, lyžařský výcvikový kurz atd.), ve chvíli, kdy píši tyto věty, nevím. Plavecký výcvik 
proběhne v závislosti na platném epidemiologickém doporučení v rámci jednoho ročníku, 
stejně tak budou probíhat i adaptační pobyty.  
 
V mateřské škole, která je naší součástí, budeme v září pokračovat ve stejném režimu jako na 
jaře. Každá třída tedy bude mít samostatný provoz, samostatné akce. Pokud se situace výrazně 
nezhorší nebo nepřijdou nová nařízení či doporučení, od října už chceme třídy v ranních 
a odpoledních hodinách spojovat.  
 
Věřím, že letošní školní rok zvládneme přinejmenším stejně dobře jako roky předchozí. 
Mnohému jsme se naučili a stále se snažíme učit ze situací, které pro nás nejsou vždy 
standardní.  
 
 
 
Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

Zpracovala: Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

Školské radě předloženo dne: 12. 10. 2021 

Školská rada schválila dne: 2. 11. 2021 
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