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1. Základní údaje o škole 2019/20 
 
1.1. Základní údaje o škole. 
 
Název:  Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Adresa:  Školská 103  

262 56 Krásná Hora n.Vlt. 
IČO:   750 344 25 
Školská zařízení: Základní škola IZO 114 001 596 
   Mateřská škola IZO 150 044 437 
   Školní družina IZO 114 001 600 
   Školní jídelna IZO 114 001 618 
 
Kontakty:  ředitelna   318 862 501 
         sborovna   318 862 301, mobil ZŠ  731 165 916 
   mateřská škola  318 862 306, mobil MŠ 604 111 522 
   školní jídelna  318 862 502, mobil ŠJ  734 240 760 
   mobil ŠD  734 632 632 

e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz 
 
   www.skolahora.cz 
   datová schránka j8emene 
 
Zřizovatel:  Město Krásná Hora nad Vltavou 
 
Vedení školy: Mgr.Eva Šedivá 
 
Školská rada: Zástupci zřizovatele:  

Jana Mašková, Vít Hubička, Pavel Lacina 
Zástupci pedagogů:  
Stanislava Koudelková, Veronika Zelenková, Jana Černá 
Zástupci rodičů:  
Olga Trachtová-Hadáčková, Josef Macke, Monika Voltučková 

 
Přehled oborů základního vzdělávání 

Kod  Obor vzdělávání  Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní vzdělávání RVP 1.-9.ročník 

 

1.2. Školní budovy. 
 
Škola je umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe asi 200 metrů 

- v hlavní budově jsou všechny učebny, tělocvična, školní jídelna 
- ve druhé budově je školní družina a mateřská škola 
- obě budovy se nacházejí blízko centra obce – asi 100 metrů od náměstí, kde 

je hlavní autobusová zastávka 
V roce 2010 byly budovy zatepleny, vyměněna okna a venkovní dveře. Změnil se způsob 
vytápění: budova základní školy, tělocvična a jídelna se vytápí kotlem na štěpku. Budova 
mateřské školy je vytápěna tepelným čerpadlem. Tato změna proběhla díky dvěma 
dotacím, které získala obec Krásná Hora nad Vltavou -  „Změna zdroje vytápění a 
zateplení“. Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti a 



3 

 

Státním fondem ŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP i s částečnou finanční podporou 
Středočeského kraje 
1.3.1. Vybavení školy – prostorové: 
 
Budova MŠ a ŠD: 
1.patro - herna, ložnice, pracovní místnost se stoly a židlemi, učitelský kabinet  
přízemí -  herna starších dětí, herna a kabinet ŠD, šatna  
Budova ZŠ:  
8 kmenových učeben  
1 učebna počítačů 
1 učebna pracovních činností 
školní dílna s pracovními stoly a základním technickým vybavením 
školní knihovna je součástí třídy 
ředitelna, je zároveň i kanceláří účetní 
sborovna s kuchyňkou a šatnou 
kabinet fyziky a chemie, kabinet přírodopisu 
kabinet učebnic 
šatna společná, vybavená samostatnými skříňkami pro všechny žáky 
bufet = výdej ovoce ve škole  
tělocvična ( a 2 kabinety Tv, 2 šatny, sociální zařízení) 

vybavení tělocvičny – hřiště na volejbal, házenou, basketbal, základní nářadí 
školní jídelna s kuchyní 
 
Prostory školy jsou zejména během hlavních prázdnin po dohodě se zřizovatelem 
průběžně malovány, případně doplněny obklady, opravy maleb na chodbě a postupně se 
vyměňují tělesa topení po třídách, zářivky, … 
 
Přilehlé venkovní prostory:  

• školní zahrada „U lípy“ obsahuje hrací prvek Sokolí věže se skluzavkou, pískoviště, tři 
pružinová houpadla. Doposud byl využíván hlavně dětmi z mateřské školy. 
V srpnu 2019 byla dokončena stavba kryté venkovní třídy, zatím je třída vybavena 
staršími lavicemi a židlemi, tabulí. Prostor zahrady je průběžně doplňován a osazován 
různými rostlinami tak, aby se maximálně využíval pro ZŠ a MŠ. 
Součástí zahrady je zatím několik záhonků na pěstitelské práce. 
Ve školním roce 2019/20 i ve spolupráci s rodiči byl prostor doplněn vrbovými stavbami 
– tunel, dvě iglú, a hmatovou stezkou. Byla vysázeny rostliny zčásti kolem plotu, 
rostliny budou sloužit k odstíněné zahrady i k výuce.  

• hřiště „Pod školou“  - místo pro společné akce MŠ ,ZŠ a rodičů v plánu přebudovat na 
hřiště na volejbal a vybíjenou) 

• oddychový prostor „Vedle školy“ – pro ŠD a MŠ ( sezení, prolézačka, ohniště) 
doplněno novým sezením  
 

 
1.3.2. Vybavení školy – nábytek 
 
Ve všech učebnách ZŠ, kromě jedné, jsou nastavitelné lavice a židle (2005-2018). Učebna 
pracovních činností má pevné židle a variabilní stoly 2008, v pracovně IT jsou židle z roku 
2008.  
Dále se průběžně obnovují skříně a skříňky ve třídách, archivní skříně. 
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V roce 2009 byl pořízen nový nábytek do sborovny, tj. stoly s nástavcem a židle, v roce 
2014 byla sborovna rozšířena o kabinet s kuchyňskou linkou a šatními skříněmi a dalším 
pracovním stolem. 
Ve většině učeben prvního stupně je na části podlahy koberec na sezení, společné 
povídání, práci v kruhu. 
Převážná většina tříd má nové tabule - na fixy, nebo křída. 
Šatna ZŠ je vybavena uzamykatelnými skříňkami pro všechny žáky. Stáří skříněk je 10-12 
let. 
Školní knihovna je však součástí jedné třídy, vzhledem k nedostatku prostoru. 
V ředitelně je nábytek z roku 2006 a 2009. Ředitelna nevyhovuje malým prostorem, i proto 
že je zde také pracoviště účetní. 
Ve školní družině je učitelský stůl, lavice a židle z roku 2006 a 2009. Nový nábytek a 
koberec je roku 2017. Žáci v ŠD mají k dispozici malé šatnové skříňky.  
V mateřské škole je nábytek obnovován průběžně z provozních peněz i z výběru poplatků 
MŠ. V roce 2015 byl nábytek doplněn tak, aby mohla být zřízena centra aktivit pro 
program Začít spolu.  
Větší obnova vnitřních prostor mateřské školy proběhla v roce 2017 a 2018, když předtím 
byly zrekonstruovány obojí záchody v přízemí. Byla provedena rekonstrukce stěn ve všech 
třídách, v šatně, na chodbě i v kuchyňce. Následně byly provedeny nové malby, 
vyměněno osvětlení ve třídách. Kuchyňka MŠ je vybavena novým nábytkem, obnoven byl 
i nábytek v kabinetu. Dále byl zakoupen nový koberec a nábytek do třídy předškoláků. 
Nábytek ve školní jídelně je z roku 2016. Vybavení školní kuchyně se obměňuje průběžně. 
V roce 2018 byl zakoupen nový nábytek do kanceláře vedoucí ŠJ, dále počítač a nové 
programy pro ŠJ. 
O prázdninách 2020 byla opraveny a vymalovány chodby a schody v „nové“ budově 
základní školy, zrekonstruována poslední třída, která ještě na opravu čekala, a vyměněny 
dveře ve „staré budově“. Další zásadní oprava chodeb „staré“ části budovy a celková 
rekonstrukce obou dívčích záchodů bude pokračovat v roce 2021. 
 
1.3.3. Vybavení školy – technické + základní pomůcky 
 
3 Interaktivní tabule + dataprojektor (2008, 2011, 2019) 
           (+ řada interaktivních učebnic pro přírodopis druhý stupeň, tj.celkem 4) 
2         dataprojektor + plátno + notebook ve třídě 
11 Počítače v pracovně IT (2016) + 1 dataprojektor + plátno  

(programové vybavení – Terasoft, Langmaster,Silcom, Matik, Stiefel,. 
1  Počítač v učebně HV 
12 Notebooků pro žáky (8 z 2011, 4 z 2012) 
32 Tabletů – ipady + nabíjecí kufr + notebok pro učitele    
1 DVD      
1 2 počítače + tiskárna pro učitele – sborovna 
1 Počítač + tiskárna administrativa   
1  Notebook – ředitelna (2014) 
1         Počítač + tiskárna ŠJ 
4 CD přehrávač, 5 radiomagnetofon    
2  Televize, 2 Video, 3 zpětný projektor    
1 Klávesy ZŠ + 1 MŠ 
1 Fotoaparát velký, 6x fotoaparát malý + 1x ŠD, 7x GPS, 5x dalekohled 
2 Kopírka 
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Další pomůcky, kromě již zmíněného technického vybavení. 

• kvalitní mapy, plakáty s přehledy učiva ČJ, AJ, Che, Př, Dě ..,  
Většina map a plakátů je doplněna laminovanými kartami pro skupin. práci. 

• Interaktivní učebnice k použití na tabuli  Př., Ze, Ma, .. 

• soubory karet na procvičování učiva – pro 1.stupeň 

• pexesa, doplňovací tabulky, modely těles,  

• výběr prvků Hejného matematiky 

• slovníky tištěné 

• sady stavebnice Merkur 12 sad 
 
Pomůcky jsou doplňovány a obnovovány průběžně dle aktuálních potřeb a možností 
finančních. 

• Knihy do školní knihovny dokupujeme každoročně. 

• Od roku 2015 má každá třída prvního stupně svoji vlastní knihovničku, větší 
knihovnička je i pro druhý stupeň – zde si žáci půjčují knihy sami průběžně, knihy 
se doplňují dle zájmu žáků.  

• Učebnice, které mají děti ze školy zapůjčené, jsou obnovovány průběžně, (zejména 
zničené). Pokud je třeba, obnoví se i celá řada učebnic (zastaralé, ..) 

 
Větší úpravy a nové vybavení v posledních letech - stručný přehled 
 
2017  

• rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy, vymalování - včetně ŠD 

• výměna zářivek v horních třídách (MÚ) 

• nové skříňky a koberec do ŠD 40 tis Kč 

• obnova a doplnění vybavení kuchyňky mateřské školy, která slouží i pro aktivity ŠD 
(pečení cukroví, ..) 65 tis kč 

• nové stoly v kabinetu MŠ 28 tis Kč 

• dokončena výměna topení radiátorů v hlavní školní budově (MÚ) 

• rekonstrukce mycí linky ŠJ - výměna nerezových dřezů (MÚ) 

• vymalování školní jídelny + nové lino 47 tis Kč 
 
Vybavení pořízené k 1.9.2017 pro zahájení provozu ZUŠ Sedlčany,  
pobočka Krásná Hora pro výuky hudebních oborů a výtvarného oboru 

• klávesy 14 tis Kč 

• generální oprava a servis piána 16 tis Kč 

• stolní počítač a velký stůl do učebny HV 40 tis Kč 

• 2 stojany na noty  

• skříň do výtvarné výchovy 10 tis Kč 

• keramická pec + připojení 40 tis tis Kč 
2018  

• knihovna a židle do kabinetu MŠ 19 tis Kč 

• notebook MŠ 26 tis, klávesy MŠ 10 tis Kč 

• druhá část rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy (přízemí) - oprava stěn ve 
třídě předškoláků, vymalování, výměna starých skříněk, doplnění nábytku, výměna 
koberce,  
oprava stěn a stropu v šatně, vymalování šatny + namalování obrázků na stěny 90 
tis Kč ( + MÚ) 
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• ŠJ nábytek kancelář, výměna části nerezového nábytku, počítač + nový sw, nové 
talíře 120 tis Kč 

• 2 dataprojektory a 2 plátna do dvou tříd druhého stupně 

• výměna zářivek v jedné třídě a ředitelně 25 tis Kč 

• nové židle a lavice ve dvou třídách ZŠ – prvňáci a třída u sborovny 80 tis Kč 

• nové archivní skříně 35tis Kč 

• uzamykatelná skříň do sborovny 18tisKč 

• výměna tabulí – 2x bílá fix, 2x zelená 
2019 

• přírodopis – kostra, 3 mikroskopy 17tis Kč 

• počítačový server 40tis Kč 

• doplnění nábytku MŠ 

• profesionální výsadba na školní zahradě – vrbové stavbičky 35tis Kč  

• interaktivní tabule – notebook + dataprojektor do učebny prvního stupně 
2020  

• ipady 10ks financováno z projektu EU Šablony II a navýšení financí MŠMT 2020 
 

2. Přehled pracovníků školy 2019/20 

 

2.1. Přehled zaměstnanců školy podle zařazení 

 

Mgr.  Michaela Balounová  učitelka ZŠ 

Mgr.  Radka   Čandová učitelka ZŠ  

Mgr. Marcela  Kakešová učitelka ZŠ 

Mgr. Stanislava  Koudelková učitelka ZŠ 

Mgr. Vlasta  Lhotecká učitelka ZŠ  

Mgr. Denisa  Ringesová učitelka ZŠ 

Mgr. Zuzana  Spálenská učitelka ZŠ 

Mgr. Táňa   Strýčková učitelka ZŠ 

Mgr. Eva   Šedivá ředitelka školy 

Mgr. Martin  Švec  učitel ZŠ 

Mgr. Martina  Vlčková zástupkyně ředitelky 

Mgr. Lena   Zacharová  učitelka ZŠ 

Ing. Veronika  Zelenková učitelka ZŠ 

 Jana   Čandová asistentka pedagoga ZŠ 

 Michaela  Kolínská asistentka pedagoga ZŠ 

Bc. Kateřina  Richterová asistentka pedagoga ZŠ  

 Ilona   Škochová asistentka pedagoga ZŠ 

Bc. Kateřina  Benešová  vychovatelka ŠD 

 Jana   Černá  učitelka MŠ 

 Lucie   Lacinová učitelka MŠ 

 Dana   Jirsová vedoucí učitelka MŠ 

 Olga   Hubičková učitelka MŠ 

 Pavla  Talaváňová asistentka pedagoga MŠ, vychovatelka ŠD do únor 2020 

 Lenka  Mošničková  asistentka pedagoga MŠ, vychovatelka ŠD od únor 2020   
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Provozní pracovníci: 

 Barbora  Bajerová  úklid ZŠ 

 Lucie   Palusová úklid ZŠ 

 Božena  Pítová  úklid MŠ, dovoz a vydávání jídla 

 Ludmila  Kulandová vedoucí ŠJ 

 Dana  Volfová hlavní kuchařka  

 Kristína  Kutilová kuchařka  

 Pavel   Spilka  školník 

Bc. Vladimíra  Švecová hlavní a mzdová účetní 

 Ilona   Škochová  administrativa 

 
2.2. Organizace školního roku 2019/20 - Přidělení tříd a počty žáků k 30.9.2019 

1.stupeň  

I.tř.  Mgr. Denisa Ringesová   1.roč.   12 žáků   

II.tř.  Mgr. Martina Vlčková  2.roč.   12 žáků   

III.tř. Mgr. Táňa Strýčková  3.roč.   8 žáků 
      4.roč.   7 žáků  

Michaela Kolínská, AP 
IV.tř. Mgr.Stanislava Koudelková  5.roč.   15 žáků 

 Bc. Kateřina Richterová, AP    

  

2.stupeň  

V.tř. Mgr.Martin Švec   6.roč.   7 žáků 

VI.tř. Mgr. Michaela Balounová  7.roč.  13 žáků 

Ilona Škochová, AP  

VII.tř. Mgr. Radka Čandová  8.roč.   19 žáků  

VIII.tř. Mgr. Marcela Kakešová  9.roč.  12 žáků 

 Bc. Kateřina Richterová, AP 

celkem  105 žáků, 54 1.stupeň, 51 2.stupeň 

  vzdělávání v zahraniční škole – 2 žáci 

 

Školní družina:   

Bc. Kateřina Benešová  vychovatelka 30 žáků 1.stupně 

3. Nově přijatí žáci 2019/20 

 

Žáci přijatí do prvního ročníku 
Zápis do 1.ročníku v letošním školním roce proběhl distančně. 
Zápisu se zúčastnilo    14 žáků. 
Rozhodnutí o odkladu bylo vydáno  5 žákům. 
Do 1.ročníku nastoupilo    9 žáků. 
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4. Výsledky vzdělávání žáků základní školy 2019/20 

 
4.1. Výuka probíhala ve všech ročnících 
podle ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Krásná Hora n.Vlt. čj. 210/07 
 
4.2. Souhrnné hodnocení výsledků za první pololetí 2019/20 
 

Ročník počet žáků 
1.pol  

Počet vyznam. 
1.pol 

1. 12 SH 

2. 12 12 

3. 8 6 

4. 7 7 

5. 15 5 

6. 7 6 

7. 13 6 

8. 19 6 

9. 12 5 

Celkem 105 52 

 
4.3. Hodnocení přístupu ke vzdělání 
Společně s vysvědčení dostávají žáci doplňující informace „Hodnocení přístupu ke 
vzdělávání“. Hodnocení je vypracováno samostatně a popisuje přístup žáků ke školní 
práci tak, aby rodiče byli informováni nejen o známkách, ale i o pracovním postoji dětí a 
podrobněji o chování. Hodnocení připravují vždy všichni učitelé, kteří ve třídě vyučují.  
 
Důležité okolnosti k úpravě hodnocení vzdělávání za 2.pololetí školního roku 
2019/20 v závislosti na mimořádným opatřeních MZ a MŠMT v celé ČR. 
 
Vzhledem k mimořádnému opatření MZ o uzavření škol a metodickému doporučení MŠMT 
ze dne 27.4.2020 Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních 
škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a vyhlášce MŠMT 211/2020Sb. ze dne 
27.4.2020 bylo hodnocení druhého pololetí upraveno vnitřním předpisem Hodnocení 
2.pololetí školního roku 2019/20 ZŠ a MŠ Krásná Hora n.Vlt. čj. 84/20 ze dne 4.5.2020 
(projednání pedagogickou radou). 
Žáci byli hodnoceni kombinací slovního hodnocení a známky. 
Hodnocení známkou bylo použito do 10.3.2020 (uzavření škol) 
V období distanční výuky a dobrovolné přítomnosti žáků ve škole do konce školního roku 
byl slovně hodnocen zejména přístup žáků k plnění povinností.  
Dva žáci druhého stupně (7.roč., 8.roč.) skládali opravné zkoušky s výsledkem neprospěl 
(matematika, český jazyk). 
         
4.4. Umístění vycházejících žáků – 12 žáků 

• gymnázium  žáci 1 žákyně  

• střední odborné školy 6 žáků 

• odborná učiliště   žák 5 žáků 
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4.5. Výsledky srovnávacích testů Scio 2019/20 
  

Ve školním roce 2019/20 se škola zapojila pouze do srovnávacího testování 9.ročníků. 
Ze souhrnné zprávy o testování 9.ročníků  
Průměrný celkový percentil: Obecné studijní předpoklady 53% 

Český jazyk    51% 
Matematika    48% 

 
Z porovnání  testů s výsledky testu OSP vyplývá, že:  
Studijní potenciál žáků v českém jazyce i matematice je využíván optimálně, výsledky 
žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů 
 

• 9.ročník: ČJ, MA, OSP – hodnoty percentilu za jednotlivé předměty,  
 

 OSP Ma Čj 

1 66 90 91 

2 31 22 9 

3 30 15 68 

4 86 60 75 

5 2 2 14 

6 77 52 26 

7 74 85 38 

8 91 97 85 

9 93 93 94 

10 6 7 9 

11 55 16 71 

12 6 34 50 

 
 

5. Nabídka volnočasových aktivit, 
prevence sociálně patologických jevů   

 
Kroužky ve školním roce 2019/20 
 

A) Kroužky ve škole 
Malované zpívánky    p.uč. Ringesová 
Gymnastika      p.uč. Čandová 
Logopedie     p.uč.Koudelková 
Mladý přírodovědec    p.uč. Kakešová 
Volejbal      p.uč. Zelenková 
Školní knihovna    p.uč.Koudelková  
Náboženství      p.Čandová 
 

B) Preventivní program 

• Nabídka volnočasových aktivit zajišťovaných školou je součástí  
Minimálního programu prevence soc.patologických jevů, který má škola zpracovaný.  

• Další nabídku volnočasových aktivit nabízí místní Sokol, s využitím školní 
tělocvičny -  oddíl všestranných dovedností. 

• Ve školní tělocvičně dále probíhalo cvičení pro žáky 1. až 3.ročníku. 
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• Zájemci z řad chlapců i dívek hrají fotbal v místní TJ. V zimních měsících 
tělovýchovná jednota využívá na tréninky  školní tělocvičnu.    
 

V rámci prevence sociálně patologických jevů opakovaně zajišťujeme programy pro žáky 
2. i 1.stupně. 
Ve školním roce 2019/20 absolvovali žáci tyto preventivní bloky: 
Policie ČR – Drogová závislost, trestně právní odpovědnost. Plánovaný program ve 
druhém pololetí neproběhl. 
 
Další činnosti zaměřené na osobnostní rozvoj,  prevenci patologických jevů a 

budování třídního klimatu 

a) Nastavení třídních pravidel – začátek školního roku – třídnické dopoledne  

b) Práce třídního učitele s kolektivem třídy  

- první stupeň pravidelné komunikační kruhy zejména v rámci pondělní hodiny 

češtiny 

- druhý stupeň v rámci hodin rodinné výchovy, kterou má vždy třídní učitel, vhodně 

zařazuje aktivity OSV 

c) Pravidelné bloky prevence zejména pro 2.stupeň, nově i pro 4. a 5.ročník – viz. 

výše uvedené 

d) Spaní ve škole – společná akce třídy, nebo družiny jednou až dvakrát do roka 

e) Den s třídním učitelem – na závěr školního roku 

 
V konkrétních případech se obracíme na OSPOD Sedlčany, preventivně – minimálně 
jedna pravidelná schůzka na začátku školního roku, další schůzky, či telefonické 
konzultace dle potřeby.. 
Spolupracujeme také s Policií ČR. 
 

C) Využití prostor školy k dalším aktivitám 
 
Činnosti pobočky ZUŠ Sedlčany od 1.9.2017 
Pro pobočku Krásná Hora n.Vlt. bylo povoleno 20 míst pro výtvarný obor a 20 míst pro 
hudební obor.  
Dle zájmu a výsledků talentových zkoušek ve školním roce 2019/20 žáci navštěvovali tyto 
obory: výtvarný obor – 2 skupiny 
            hudební obor – výuka hry na kytaru, klávesové nástroje, klavír 
Zřízením pobočky ZUŠ Sedlčany v naší škole jsme umožnili zejména mladším žákům, aby 
se přihlásili do základní umělecké školy a věnovali se výtvarnému, či hudebnímu oboru. 
ZUŠ Sedlčany navštěvovali žáci i v předcházejících letech, ale vzhledem ke špatné 
dostupnosti veřejnou dopravou si mohli dovolit dojíždět pouze někteří žáci.   
 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2019/2020 
 
 

Jméno 
 

Místo Téma semináře Délka 

Jana Černá  
 

Příbram  
15. 10. 2019 

Pohybové cvičení s využitím 
netradičního náčiní  

6 hod.  
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Olga Hubičková  
 

Příbram  
21. 10. 2019 

Školní zralost a připravenost v praxi 
mateřských škol  

8 hod. 
  

Dana Jirsová  
 

Příbram  
8. 11. 2019 

Poruchy pozornosti u dítěte 
v předškol. věku a možnosti zvládání  

8 hod.  
 

Mgr. Martina 
Vlčková  

Praha  
2. 12. 2019 

Tvorba tiskových sestav v systému 
Škola Online – 1. blok 

8 hod.  
 

Mgr. Martina 
Vlčková  

Praha  
5. 12. 2019 

Školský zákon  4 hod.  
 

Dana Jirsová  
 

Příbram  
6. 1. 2020  

Dítě s potřebou podpůrných opatření 
v mateřské škole  

8 hod.  
 

Mgr. Eva Šedivá  
 

Praha  
16. 1. 2020 

Komunikace na pracovišti  6 hod 
 

Sborovna  Kr. Hora 
28.2.2020 

Spolupráce učitele a AP (Rodinné 
mosty) 

4 hod  

Sborovna webinář 
18.3.2020 

Padlet – elektronická nástěnka pro 
online pro online výuku  

3 hod 

Jana Černá  webinář 
18.a19.5. 20 

Základy čtenářské pregramotnosti v 
MŠ 

8 hod 

Olga Hubičková  webinář 
18.a19.5. 20 

Základy čtenářské pregramotnosti v 
MŠ 

8 hod 

Mgr. Marcela 
Kakešová  

Praha  
20. 6. 2020 

Aktivizující výuka aneb didaktická 
strategie „líného učitele“  

8 hod.  
 

Mgr. Marcela 
Kakešová  

Praha  
21. 6. 2020 

Klima třídy  8 hod.  
 

Mgr. Táňa 
Strýčková  

Praha  
20. 6. 2020  

Aktivizující výuka aneb didaktická 
strategie „líného učitele“  

8 hod.  
 

Mgr. Táňa 
Strýčková  

Praha 
21. 6. 2020  

Klima třídy  8 hod.  

Mgr. Zuzana 
Spálenská  

Praha  
20. 6. 2020  

Aktivizující výuka aneb didaktická 
strategie „líného učitele“  

8 hod.  
 

Mgr. Zuzana 
Spálenská  

Praha  
21. 6. 2020 

Klima třídy  8 hod.  
 

Mgr. Martina 
Vlčková  

Praha  
20. 6. 2020  

Aktivizující výuka aneb didaktická 
strategie „líného učitele“  

8 hod.  
 

Mgr. Martina 
Vlčková  

Praha  
21. 6. 2020  

Klima třídy  8 hod.  
 

Mgr. Eva Šedivá Kladno 
srpen 2020 

Letní škola TOŠ – manažerské 
vzdělávání 

 
3 dny 

 

7. Aktivity školy,  
    prezentace na veřejnosti a spolupráce s rodiči 2019/20 

7.1. Přehled hlavních akcí základní školy  2019/20 

září 
2.9. slavnostní zahájení školního roku  
3.9. třídnické dopoledne  
12.9. Balónková slavnost – přivítání nových dětí v MŠ i ZŠ  
17.9.   třídní schůzky k zahájení školního roku 
20.9.   divadlo ve Společenském domě KH 
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říjen 
  2.10. zahájení činnosti všech kroužků  
  5.10. 1.schůzka žákovského parlamentu 
  7.10. exkurze Praha Národní divadlo – 2.stupeň 
 16.10  sběr papíru 
 20.10. Přírodovědný klokan 

24.10. školní kolo Pišqworky 
Listopad 
  4.11.    Scio – testování 9.roč. 
            5.11.   sportovánís Da-bou 
           11.11. testování ČŠI -  6.roč. 
           11.11. Projekt – Koruny Karla IV. – připravuje 9.ročník  
           12.11.  Úřad práce Příbram – 9.ročník – kariérní poradenství 
           14.11.  projektové odpoledne 17.listopad – 2.stupeň 
           19.11.  konzultační týden 18.- 21.11. schůzky učitel - žák – rodič 
           22.11.  Trilopark – přírodovědný program pro všechny třídy, ukázky  zkamemnělin 
           22.11.    spaní ve škole 6.roč. – společný program třídy  
  26.11.   preventivní program Policie ČR – 2 st. – odpovědné chování         

   příprava adventního hudebního vystoupení a jarmarku – listopad 
 30.11.    zahájení adventu – vystoupení žáků a dětí v kostele, jarmark u kostela  
Prosinec 

5.12. Mikuláš ve škole  
12.12. exkurze Praha – 1.stupeň 
12.12. vystoupení 7.roč. v DD Sedlčany 
 17.12. Celoškolní projekt I. - Vánoční dílny – propojení a spolupráce všech ročníků 
 20.12  Vánoce ve škole – společné dopoledne se třídou a sbírka Skutečný dárek 

leden 
  6.1. lyžařský výcvikový kurz pro žáky 6. až 9.roč. Zadov 
 13.1. Lyžařská škola Monínec 1.stupeň + MŠ 
 14.1. Ovoce do škol – ochutnávka zdravého stravování 
 23.1. Olympiáda z ČJ – okresní kolo 
 30.1. vydání vysvědčení za 1.pololetí 
únor    
 3.2.    jarní prázdniny 
 13.2. bruslení Sedlčany – v rámci výuky TV – 1.blok 
 13.2. maškarní ve ŠD 
 28.2. seminář Spolupráce učitel – asistent pedagoga (Rodinné mosty) 
březen 

 10.3. bruslení Sedlčany – v rámci výuky TV – 2.blok 
  11.3. Uzavřena škola – mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 10.3.2020 
  
Duben  Distanční výuka 
květen   Distanční výuka 
           11.5.  zahájení dobrovolných konzultací pro žáky 9.ročníku  
            22.5. zahájení výuky pro první stupeň, dobrovolně 
červen  
  8.6. návrat do školy druhý stupeň střídavě, dobrovolně 

26.6. vydání vysvědčení  
           a slavnostní rozloučení s devítkou na školní zahradě 
29., 30.6. ředitelské volno 
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Důležité okolnosti průběhu druhého pololetí školního roku 2019/2020.  
Mimořádné opatření – uzavření škol  
 
Z rozhodnutí MZ Čr ze dne 10. 3. 2020 došlo k uzavření základních škol s platností od 
středy 11. března 2020 do odvolání. Důvodem bylo vyhlášení  mimořádných opatření 
souvisejících s prevencí šíření nemoci Covid-19 
Výuka byla realizována distanční formou v naší škole takto: 

• Od středy 11. 3.2020 byly nastaveny týdenní plány ve všech třídách a ta byla 
zveřejňovány na webových stránkách školy, úkoly byly zadány v pondělí ráno na 
celý týden. 

• Od pátku 20.3. zároveň byla zřízena pro všechny třídy od druhého ročníku 
elektronická nástěnka Padlet. Zde bylo možno vkládat zadání úkolů ve formě 
pracovních listů, psát komentáře, upřesňovat zadání, klást otázky. Důležité bylo, že 
každý učitel ve třídě při zadávání úkolu zároveň viděl zadání z ostatních předmětů, 
mohl případně upravit zejména množství povinností pro svůj předmět. Přehled o 
průběhu distanční výuky zde měla i ředitelka a zástupkyně. 

• Další komunikace probíhala na emailech žáků a učitelů na druhém stupni, zpětná 
vazba probíhala zejména pomocí emailů a telefonu. Se žáky prvního stupně 
probíhala komunikace i přes maily rodičů. 

• Žáci, kteří potřebovali pracovní listy tisknout, si mohli vždy na začátku týdne přijít 
vyzvednut do školy. 

• Čtyřem žáků, kteří byli zcela bez možnosti se dálkově vzdělávat, byly zapůjčeny 
tablety s předplacenou kartou. Tyto tablety jsme získali z projektu MAP rozvoje 
vzdělávání pro region Sedlčansko II. 

• Ve druhé polovině dubna byly zavedeny online hodiny na platformě ucimese.cz 
Toto prostředí bylo zvoleno zejména z toho důvodu, že byl umožněn jednoduchý 
přístup – pro žáky pouze odkaz do emailu. Bylo možno využít kameru, či pracovat 
s dokumenty a se sdílenou obrazovkou. Zpočátku tyto hodiny probíhaly dobře a 
přenosy byly kvalitní. Později se začaly objevovat problémy se spolehlivostí 
připojení (zřejmě souviselo s přetížením sítě obecně).    
 

Od pondělí 11. 5. 2020 mohli žáci 9. ročníků ZŠ nastoupit do školy výhradně pro účely 
přípravy na přijímací zkoušky. Tuto nabídku využilo celkem 7 žáků, tj ti, co se hlásili na 
SŠ. Žáci se učili jeden den ve dvou blocích – matematika a český jazyk. 

Od pondělí 25. 5. byly školy znovu otevřeny za velmi přísných opatření pro žáky 1. – 5. 
třídy. Povinností bylo dodržovat skupiny do 15 žáků, což jsme splnili vždy, protože se 
výuky nezúčastnili všichni žáci. 

Od pondělí 8. 6. mohli přijít do školy i žáci 2. stupně. Školní aktivity byly zaměřeny 
především na třídnické hodiny, socializační aktivity, shrnutí učiva. 

Školní rok byl uzavřen pátek 26.6. vydáním vysvědčení a slavnostním rozloučením se 
žáky 9.ročníku ve venkovní třídě. 
 
Závěry a záměry z průběhu distanční výuky 2020. 
 
Pro případné další povinné zavedení výuky distančním způsobem v příštím školním roce, i 
pro využití distanční výuky individuálně např. při dlouhodobé nemoci žáka, a na základě 
pokynů MŠMT je třeba hned na začátku školního roku 2020/21 řešit následující kroky: 

• Zavedení elektronické žákovské knížky v programu DMsoftware, který již 
využíváme pro školní matriku a třídní knihy. Do systému zavést komunikaci s rodiči 
na základě jejich emailů, zajistit přístup do systému ŽK pro žáky i rodiče. 
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Naučit se využívat všechny možnosti žákovské knížky, tak to byl spolehlivý 
prostředek pro komunikaci s rodiči. 

• Pro online výuku zvolit některou z ověřených výukových platforem s více možnostmi 
využití s různými formami práce – online výuka, zadávání úkolů, ukládání 
výukových materiálů, případně testování, společná či individuální práce, práce 
s různými formáty dokumentů, .. 

• Zavedení jednotných emailových adres všech žáků, které budou v prostředí 
navazující na výukovou platformu 

• Změna poskytovatele webových stránek při zachování hostingu, protože stávající 
prostředí má velmi omezenou kapacitu pro zřízení školních emailových adres. 

Tyto systémy pak budou fungovat propojeně, a zároveň by se do systému neměl dostat 
nikdo zvenčí. 
 
 
7.2. Výběr školních aktivit, které považujeme za důležité a probíhají průběžně. 

• Aktivity, které vedou žáky k rozvoji tělesné zdatnosti: 

V naší škole máme výhodu dvou kvalifikovaných učitelů Tv a pěkné tělocvičny. Sportovní  

aktivity se snažíme zařazovat v dostatečném množství. Je to důležité nejen pro rozvoj 

tělesné zdatnosti, ale je to i návod, jak smysluplně trávit volný čas. 

Žáci se zúčastňují vybraných sportovních soutěží, kde si dle zájmu mohou porovnat svoji 

zdatnost se žáky ze sousedních škol: 

Vytrvalostní běh, velikonoční trojboj, vybíjená pro 1.stupeň, školní turnaj ve florbale, kin-

ballu. 

Pravidelné sportovní dopoledne se sportovním klubem DA-BA pro 1.stupeň 

Olympijský víceboj 

Olympijský víceboj je jedním z hlavních projektů ČOV v rámci dlouhodobé kampaně na 

podporu sportu a zdravého životního stylu - Česko sportuje. Jeho cílem je zapojit co 

nejvíce žáků ZŠ  do 6 měřitelných disciplín v rámci standartních hodin TV. Soutěž o 

nejlepší výkon je až na druhém místě. Disciplíny, ve kterých se soutěží jsou: 

 1.skok daleký z místa, 2. běh na 60m (nebo člunkový běh na 4x10m), 3. běh na 500m 

(běh na 1000m), 4.hluboký předklon, 5.výdrž ve shybu (shyby), 6. hod kriketovým míčkem. 

Žáci, kteří se do projektu zapojili, na konci školního roku dostávají vysvědčení své tělesné 

zdatnosti. 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 6. až 9.ročníku pořádáme pravidelně. Podle počtu 

zájemců každoročně nebo 1x za dva roky. Kurzy se vždy účastní dva učitelé tělesné 

výchovy a další třídní učitel. Kromě základních lyžařských dovedností žáci pod vedením 

učitelů využívají pobytu k budování vzájemných vztahů.  

Výuka lyžování pro 1.stupeň ve spolupráci s Lyžařskou školou Monínec. Výuku zajišťují 

lektoři LŠ Monínec, probíhá dopoledne 3 hodiny, pět dní v týdnu, škola zajistí pedagogický 

doprovod a dohled. Náklady hradí rodiče, letos jsme zařadili poprvé, podruhé se zúčastnili 

i starší děti z mateřské školy a všichni udělali za týden velký pokrok. 

Povinná výuka plavání formou školy v přírodě na Šumavě – Plavecká škola Srní. Výuku 

plavání jsme nabízeli a realizovali touto formou již v předcházejících letech, neboť se nám 

takto osvědčilo plnění povinného počtu hodin. Kurz je intenzivní a pokrok je za týden 

výuky plavání znát. Přínosem je i společně strávený čas, společné hry i trochu poznávání 
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Šumavy. Přínosem v letošním roce bylo, že dopravu z větší části pokryla dotace 

Středočeského kraje, takže náklady byly o něco nižší. Předpokládáme, že kurz bude 

organizován jedenkrát za dva roky. 

Výuku bruslení na zimním stadionu v Sedlčanech jsme od letošního školního ročníku 

zařadili pravidelně. V zimním období se již nelze spoléhat na přírodní led, proto jsme se 

rozhodli minimálně dvakrát během školního roku pronajmout na 1,5 hod plochu zimního 

stadionu. Těchto hodin tělesné výchovy se pak účastnili oba učitelé TV a všichni žáci 

druhého stupně.  

Outdorový výlet pro druhý stupeň 

jsme letos nerealizovali vzhledem hygienickým opatřením v červnu. 

 

• Enviromentální vzdělávání 

Ve škole se snažíme věnovat budování správného vztahu k životnímu prostředí, 

k prostředí, ve kterém žijeme. Je ustanoven koordinátor EVVO p.uč.Kakešová, která 

organizuje, nebo pomáhá metodicky při organizaci aktivit. Paní učitelka absolvovala 

vzdělávání pro metodiky EVVO.  Máme podrobně zpracovaný plán EVVO pro školní rok. 

Mezi pravidelné akce patří: Den Země jako projektový den, sběr papíru několikrát do roka, 

třídění odpadů ve škole (koše na třídění na chodbách), výběr surovin do školní jídelny 

(místní nebo české produkty, pokud lze), vycházky do okolí, exkurze s ornitologem, 

plánované práce na školním pozemku s cílem vybudovat zázemí pro možnosti výuky 

venku. 

Během prázdnin 2018 byly na školní zahradě provedeny technické práce pro výstavbu 

venkovní třídy. Nejprve bylo třeba přeložit přívod vody pro školu (stávající nevyhovoval), 

který byl nutné vést přes zahradu. Dále byl vybudován rozvod vody a elektřiny pro 

venkovní třídu. Práce na venkovní  třídě = krytá terasa s pevnou podlahou, byly zahájeny 

v květnu 2019 a třída byla dokončena v srpnu 2019. Zatím je vybavena starším školním 

nábytkem. Pro budování školní zahrady máme připraven celkový návrh,  podle kterého 

budeme postupně zahradu budovat a osazovat. V červnu 2019 jsme zahájili i spolupráci 

s rodiči při budování zahrady - na jarní i podzimní brigádě nám rodiče pomohli např. 

opravit pískoviště, připravit a natřít zásobníky vody na zalévání, připravit výsadbu keřů 

kolem plotu, vybudovat hmatovou stezku, připravit místo pro vrbové stavbičky. Část prací 

na zahradě dělají žáci v rámci pracovních činností.  

  

• Výchova k volbě povolání 

Pro žáky 8. a 9.ročníku výchovná poradkyně p.uč.Vlčková pravidelně organizuje schůzky  

k výběru povolání dle zájmu žáků. Na začátku 9.ročníku žáci společně s třídním učitelem 

navštíví Úřad práce v Příbrami, kde je zaměstnanci úřadu práce seznámí s možnostmi při 

výběru dalšího studia, podají  informace o jednotlivých povoláních, seznámí s aktuální 

situací na trhu práce, zodpovídají dotazy. 

Výchovná poradkyně nabízí poradenské schůzky pro žáky i rodiče – v průběhu 8. i 

9.ročníku. 

7.3. Prezentace školy na veřejnosti 

• Balónková slavnost – uvítací slavnost pro nováčky ve škole i ve školce. 
Zároveň jsou otevřeny, a tedy veřejnosti přístupné, obě budovy MŠ i ZŠ.  
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Žáci z devítky mají na starosti přípravu a průběh soutěže, pedagogický sbor zajistí 
občerstvení.  
Slavnosti se mohou zúčastnit všichni žáci, rodiče, prarodiče. 
Prvňáci dostali tričko školy s logem školy v barvě oranžové, děti z mateřinky balíček na 
přivítání. 

• Divadelní představení v kulturním domě. 
V tomto školním roce se škola opět ujala organizace divadelního představení ve 
Společenském domě v Krásné Hoře Šest tanečních hodin v šesti dnech. Původně 
plánovaný termín únor 2019 ale nakonec nevyšel, neboť pro nemoc herečky bylo 
představení přeloženo až na září 2019. Výtěžek z představení byl použit na financování 
části výsadby na školní zahradě, oprava laviček a nové lavičky. 
 

• Zahájení adventu a jarmark. 
Již tradiční akce pro všechny krásnohorské, vždy v sobotu před první adventní nedělí 
si společně v Krásné Hoře připomeneme, že se blíží Vánoce. 
Žáci ZŠ, děti v družině i děti v MŠ v průběhu listopadu připraví několik písní na vystoupení 
v kostele a výrobky na jarmark, který se letos přesunul před kostel. Několik ochotných 
maminek nám vyzdobí kostel, některé maminky pomáhají i s výrobou věnců. Paní 
kuchařky napečou štrůdl, připraví čaj – k občerstvení se podává i káva a čaj. Kostel bývá 
obvykle zcela zaplněný a většina připravených výrobků se rychle prodá. V letošním roce 
jsme snížili počet výrobků na jarmark, tak abychom přípravu zvládli více v klidu. 

• Projekt pro předškoláky Náš školáček 
Pravidelný program před nástupem prvňáků do první třídy se letos v původním termínu 
nemohl uskutečnit, protože termín spadal do doby, kdy už školy byly uzavřeny. 
V náhradním termínu na konci června jsme rodičům a dětem připravili krátký náhradní 
program ve škole, aby se děti seznámili s prostředím školy ještě před prvním září. 

• Květinový den  
Naše škola je tradičně zapojena do celostátní sbírky Český den proti rakovině. Žáci 
9.ročníku s p.uč. Kakešovou mají na starosti „prodej“ kytiček měsíčku zahradního, což je 
symbol této sbírky. Přispět mohou jak žáci školy, tak i část obyvatel města, neboť deváťáci 
vždy obejdou celou Krásnou Horu. Květinový den z obvyklého květnového termínu byl 
přesunut na 30.9.2020 
 

• Spolupráce se ZUŠ Sedlčany, pobočka Krásná Hora  
I v letošním školním roce probíhaly třídní koncerty žáků ZUŠ ve škole, na koncerty se 
mohli přijít podívat i žáci naší školy, což přispívá k poznání, že snaha a píle se vyplácí 
v různých oborech a přináší hezký kulturní zážitek. Žáci výtvarného oboru průběžně 
vystavují své práce v prostorách školy, přispívají ke zkrášlení prostředí, ale sklízejí 
zasloužený obdiv. 
 
7.4. Spolupráce s rodiči 
www.skolahora.cz 
Webové stránky naší školy se snažíme používat jako informační prostředek hlavního dění 
ve škole – školní akce, jídelna, fotografie z akcí, .. 
Informační schůzka pro rodiče proběhla na konci září 2019, jak bychom ji chtěli 
organizovat každoročně. Rodiče zde dostanou základní informace k předpokládanému 
průběhu  školního roku, mají možnost dotazů a návrhů.  
Konzultační týden k výsledkům čtvrtletí proběhl po pedagogické poradě v listopadu. 
Rodiče v průběhu tohoto týdne, většinou společně se svým dítětem, se odpoledne 
v předem domluvený čas přišli informovat o průběhu vzdělávání za dané čtvrtletí.  
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Třídní schůzky proběhly podle potřeby samostatně pro jednotlivé třídy. 
Všichni učitelé mají zřízenou svoji pracovní e-mailovou adresu, takže je možno, aby  
rodiče komunikovali s třídními i e-mailem.  
 
7.5.Tradiční akce pořádané výborem SRPDŠ  
 

dětský maškarní karneval  
SRPDŠ pořádá obvykle v březnu ve Společenském domě v Krásné Hoře dětský 
maškarní karneval nejen pro děti naší školy. Přípravu a hudbu si berou na starost 
rodiče, žáci 9.ročníku připravují aktivity v průběhu karnevalu tak, aby se všichni 
dobře bavili. 
 

oslava Dne dětí  
Malování na asfalt, soutěže v různých oblastech a oborech tak, aby se mohly 
zúčastnit mladší i starší děti. Letos se soutěžemi pro mladší děti pomáhali i žáci 
9.ročníku. Součástí odpoledne je i opékání buřtů. Dětské odpoledne je určeno 
dětem mateřské školy i žákům základní školy i rodičům.  

7.6.Prezentace v tisku: 
Zpravodaj obce Krásná Hora n.Vlt. – pravidelně 
Sedlčanský kraj a Příbramský deník – příležitostně 
 

8. Zapojení v celostátních projektech 
Šablony MŠ a ZŠ II 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování         
z Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT – zaměřeno na rozvoj ICT ve 
školách – zakoupení ipadů a noteboků pro ZŠ, pravidelnou realizaci hodin s využitím ICT, 
vzdělávání učitelů ZŠ i MŠ, odborná setkávání rodičů dětí z MŠ i ZŠ bude realizováno 
v průběhu roku 2019 a 2020. 
Scio – Národní testování   
Využíváme pravidelně pro žáky 5.a 9.ročníku srovnávací testování v předmětech český 
jazyk, matematika, angličtina pro získání nestranné zpětné vazby.  
Scio – Mapa školy 
Využíváme pro získání informace o klimatu ve škole. Dotazníkového šetření se zúčastní 
žáci, rodiče i zaměstnanci školy, vyžíváme vždy po několika letech. 
Ovoce a zelenina do škol 
Projekt SZIF zaměřený na podporu zdravé výživy 
Občanské sdružení Trvalá obnova školy (TOŠ) 
Škola je členem sdružení TOŠ, které je akreditovanou organizací v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. TOŠ, o.s. pořádá vzdělávací akce pro pedagogické 
pracovníky a vedení školy, které pravidelně využíváme. Další přínosem členství v tomto 
networku je možnost sdílení zkušeností škol po celé republice. 
 
9. Údaje o inspekční činnosti 
Ve školním roce 2019/20 neproběhla. Ve škole proběhlo testování žáků 6.ročníku. 
 
10. Zpráva o činnosti mateřské školy 2019/20 

• Do mateřské školy v září docházelo 33 dětí, 1 dítě s PO 3 s asistentem pedagoga 

• V horních třídách byly doplněny žaluzie, v přízemí u vchodu byla pořízena větší 
čistící zona, aby se více zamezilo znečištění spodní chodby 
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• Je třeba stále pracovat na větší samostatnosti dětí, je třeba o tom mluvit s rodiči, 
vysvětlovat přínos pro děti, .. 

• Asistentka pedagoga začala pracovat s chlapcem s podporou, který zároveň 
pochází z nepodnětného prostředí, takže je třeba maximálně využít možností školky 
pro jeho rozvoj. Z důvodů odchodu na mateřskou dovolenou se uprostřed roku 
asistentky vyměnily, a navíc část druhého pololetí byla školka zavřená, takže ke 
konci roku bylo třeba znovu navázat potřebný kontakt, nastavit pravidla. 

• Velmi se osvědčilo vzdělávání dětí venku, při dobré přípravě a znalosti terénu je pro 
děti záživnější, bohatší, komplexní a děti si více pamatují. 

• Děti zaujala ta témata, při kterých jsme právě učení, poznávání, smyslové vnímání, 
objevování uskutečňovali v terénu, v různých provozech, exkurzích 

• Součástí enviromentální výchovy byla i péče o bylinkové záhonky na zahradě. 

• Opět se osvědčila práce ve skupinách, děti jsme motivovali k vzájemné spolupráci, 
ke schopnosti ohodnotit svoji společnou práci. 

• V druhém pololetí v době uzavření mateřské školy od 13.3.2020 byly předškolním 
dětem poskytnuty náměty na procvičovací a rozvíjecí úkoly na doma v prostředí 
webových stránek školy. 

• Tradičně dobrá je spolupráce se SRPDŠ. 
 

• Akce mateřské školy 2019/20  

 
12.9.  Balonková slavnost 
3.10.  Schůzka s rodiči 
22.10. Brigáda  s rodiči na obnovu školní zahrady 
31.10. Ekologický program, když se barví listí 
5.11.  Hry a hračky minulosti – program Hornického muzea Příbram 
11.11. Hrátky rodičů a dětí – ubrousková technika 
1.11.   Výstava – Koruny Karla IV – prezentace žáků ZŠ 
12.11. Ekologický program Zlatá chaloupka 
13.11. Poruchy chování – přednáška paní M.Veselé 
18.11. Ateliérové focení dětí a rodičů 
25.11. Písničky z pohádek 
30.11. Adventní zpívání v kostele 
5.12.  Mikulášská nadílka a dětská čertovská pohádka 
10.12. Hry v MŠ  s p.V. Vrzalovou 
16.12. Vánoční nadílka – krátký program u stromečku 
18.12. Koledování – program dětí pro pečovatelský dům, návštěva MěÚ, sponzorů             
13. – 17.1. Lyžování s Lyžařskou školou Monínec 
23.1.  Vyšetření očí  
29.1.  Konzultace s rodiči 
24.2.  Návštěva knihovny 
26.2.  Konzultace s rodiči 
3.3.  Konzultace s rodiči  
3.3.  Hry pro mateřskou školu 
11.3.  Ekologický program, kod mě chytí, kdo mě sní  
5.5.  Sportování s Pevag gymem 
16.6.  Vletická stezka  
24.6.  Rozloučení se školáky. 
25.6.  Piknik na školní zahra 
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11. Zpráva o hospodaření školy 2019 
 
Výběr hlavních ukazatelů: 
 
3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy                                                                         v Kč                                                                                                                

Ukazatel  Rozpočet 
schvál.  

Rozpočet 
upravený  

Skutečnost 

Provozní dotace     1 300 000 1 190 000 1 190 000 

Provozní dotace mzdy   350 823 350 823 

Dotace na mzdy,ONIV, ICT     12 318 194 
11 904 882 

11 904 882 
365 124 

MŠ – příspěvky   45 000 65 470 

ZŠ – nájem tělocvična  35 000 29 160 

ZŠ – sběr papíru+výtěžky  70 000 88 862 

ŠJ – stravné   820 000 835 875,73 

ŠD – příspěvky   25 000 27 900 

Kroužky   20 000 21 800 

Příjmy z úroků   1 000 779,26 

Zúčtování fondů  100 000 119 255,20 

Celkem příjmy     13 618 194 14 561 705 14 999 929,19 

 
4) Tabulka č. 2 – Rozpočtové výdaje                                                                      v Kč 

Ukazatel  Rozpočet 
schválený  

Rozpočet 
upravený  

Skutečnost 

MŠ        2 158 981 2 158 981 2 158 981 

ZŠ        9 787 278 10 680 789 11 119 013,19 

ŠJ        1 174 054 1 174 054 1 174 054 

ŠD         497 881           497 881    497 881 

Ostatní výdaje             50 000    50 000 

Celkem  13 618 194 14 561 705     14 999 929,19 

 
 
5) Tabulka č. 1 Celkový přehled                                                                          v Kč 

Příjmy celkem:  
 

             14 999 929,19 

Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského 
kraje 
na mzdy, učební pomůcky a školení          

  
11 904 882 

365 124 

Dotace provozní od obce  
Dotace na mzdy od obce  

              1 190 000 
                 350 823   

Poplatky od zák. zástupců dětí z toho:  MŠ        65 470 
                                                               ŠD        27 900 

93 370 

Kroužky            21 800 
 

Tržby za služby – ŠJ stravné  
                              Nájemné tělocvična 

              835 873,73 
               29 160 

Ostatní příjmy – úroky  
                           Výtěžek + sběr papíru                         

                 779,26 
               88 862              
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Zúčtování fondů 
 

119 255,20 

Příjmy z hospodářské činnosti 
 

                        0 

Výdaje celkem:  
 

        15 005 009,46 

Investiční výdaje celkem:                      0 

Neinvestiční výdaje celkem:  
 

        15 005 009,46 

Z toho:  

a) mzdové náklady            (platy)             8 946 278 

b) ostatní osobní náklady  (dohody)                  97 746 

c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,)             3 214 861 

d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace   
    Středočeský kraj 

               88 620 
              
 

e) nemoc                27 240 

f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce) 
    ostatní náklady (vlastní prostředky) 
    ŠJ – potraviny  

           1 190 000 
              585 946,46 

854 318 

g) odpisy DHIM                          0 

Náklady hospodářské činnosti                          0 

Výsledek hospodaření  
 

5 080,27 

 
Finanční zprávu zpracovala 25.2.2020 Bc.Vladimíra Švecová.  


