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1. Úvodem 

Školní rok 2017/2018 byl rokem, do kterého škola vstoupila částečně s jinou tváří a vydala se tak 
na cestu integrace a stabilizace změn do stávajícího systému. Na rozdíl od minulých let, kdy byla základní 
i mateřská škola pod jedním vedením, došlo k osamostatnění jednotlivých subjektů. Od konce předešlého 
školního roku získala škola nové jméno, Základní Škola Amos. Částečně se proměnila i personální skladba 
zaměstnanců a do pedagogického sboru nastoupilo několik nových kolegyň a kolegů. Vedení školy převzal 
nový ředitel Mgr. Daniel Kohout. 

Velkým tématem celého školního roku bylo netrpělivě očekávané započetí výstavby, nové pasivní 
budovy školy, která přinese žákům možnost centralizovaného vyučování v jedné budově, v moderním a 
inspirujícím prostředí. Škola se tak stane součástí komunitního života spádových obcí. Stavba byla úspěšně 
zahájena v měsíci březnu a zbývá už jen trpělivě sledovat, jak kousek po kousku získává nové obrysy, a 
důvěřovat všem, kdo se na stavbě podílejí. 

 

 

 

Dalo by se tedy říci, že slovní spojení “Škola na cestě změny” naprosto vystihuje proces, ať už 
dokončování stavby, nebo novou koncepci a vizi směřování školy, jíž byla, a bude i v dalších letech, Základní 
škola Amos součástí.  
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2. Charakteristika a směřování školy 

Vzhledem k tomu, že v průběhu uplynulého školního roku jsme se jako škola stali několikrát 
mediální hvězdou, nezbývá, než se zmínit o netradičním uspořádání školy, které redaktory a novináře 
právě přilákalo. 

I ve školním roce 2017/2018 byla naše škola rozmístěna v rámci obce celkem ve čtyřech budovách. 
3.A využívala spolu s jedním oddělením školní družiny prostory v budově MŠ Štědřík. 3.B spolu s 2.A a 2.B 
a dvěma odděleními ŠD, využívali tzv. zelenou budovu v ulici Pražská 795. 1.A a 1:B spolu s dalšími dvěma 
odděleními ŠD, sdíleli objekt Hlavní 13. Zbytek naší prvostupňové školy, tedy dvě čtvrté a dvě páté třídy, 
obývali budovu oficiálního sídla školy v Hlavní 12. Kromě zmíněných prostor se k výuce využíval pronájem 
sportovní haly, fotbalového hřiště a využívali jsme i zeleň v okolí školních budov. 

 

 

 

Protože nová budova nám díky uspořádání prostoru školy i jeho vybavení v budoucnu přinese 
možnost využití pestřejších metod a forem práce, snažili jsme se postupně zařazovat některé z nich již v 
tomto školním roce. Protože vnímáme, že s novým je dobré začít od začátku a postupně do změn společně 
vrůst, nabídli jsme porci drobných inovací právě našim prvňáčkům, kteří měli možnost se setkat 
s podobnými prvky práce již v mateřské školce.  

Do výuky jsme zařadili každý měsíc integrovanou tematickou výuku, kde si žáci tříbí poznatky 
formou projektových dní. Probranou látku jsme se samozřejmě snažili doplnit rozsáhlou škálou akcí 
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navazujících na výuku (exkurze, kulturní akce, odborné besedy, kurzy). V případě příznivého počasí žáci 
vyučovali část témat v exteriéru. 

 

 

 

Sdílení a komunikaci žáků jsme podpořili pravidelným ranním komunitním kruhem, propojení 
paralelních tříd v ročníku společnými aktivitami nejen v rámci projektů, ale např. i lyžařským a in-line 
kurzem. Součástí kooperativního vyučování byl a je přechod na matematiku profesora Hejného. Snadnější 
přechod od předčtenářských dovedností ke čtení a dostatek času na dozrání grafomotoriky podpořili 
využitím genetické metody čtení a psaní. Vztah k literatuře a čtení je rozvíjen v pravidelně realizovaných 
čtenářských dílnách na bázi metody kritického myšlení. V rámci kritického náhledu na svět okolo sebe, 
ale i sám na sebe, jsme se snažili vést žáky k sebehodnocení, které probíhalo nejen jako pravidelná součást 
každodenního vyučování, ale i např. formou práce se sebehodnotícím dotazníkem a práce s portfoliem 
na individuálních třídních schůzkách tzv. tripartitách. 

Prostorové uspořádání tříd v tzv. centrech zase umožnilo žákům i učitelům navýšit poměr 
skupinové práce, při které se děti učí základním sociálním dovednostem. Protože rodiče vnímáme jako 
partnery a stojíme o komunikaci s nimi, realizovali jsme jednou za dva měsíce v uplynulém školním roce 
v prvních třídách tzv. Rodičovské kavárny, ve kterých byla možnost společně probrat a zažít některé nové 
formy práce se třídou. Novinkou nejen pro prvňáčky, bylo zavedení pravidelné komunikace s rodiči formou 
zasílání informativních dopisů o dění a atmosféře ve třídě, stavu probrané látky a organizačních 
záležitostech. Individuální konzultace i nadále probíhaly dvakrát ročně formou trojstranných třídních 
schůzek. 
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Proč vlastně všechny ty postupné změny? Rádi bychom totiž, aby žáci naší školy dostávali 
v průběhu vzdělávání nejen odborné znalosti, které samozřejmě patří k náplni vzdělávání, ale aby také 
uměli tyto nabyté informace propojit napříč předměty, využít v praktických činnostech, sdílet se 
spolužáky, diskutovat o nich. Aby pro ně škola nebyla synonymem sezení v lavici, sledováním zad 
spolužáka před sebou a frontálního výkladu u tabule, ale aby třídu vnímali jako partu spolužáků 
s pedagogem, který jim rozumí a otevírá možnosti vzdělání. No a školu jako místo, kam se těší, kde znají 
více, než jen spolužáky ze třídy, kde vnímají jako přínos to, že jsme každý jiný, ale jsme schopni se společně 
doplňovat a respektovat. 

 

 

 

Vzájemné poznávání žáků napříč školou jsme v minulém školním roce podporovali kromě 
mezitřídních projektových dní v rámci paralelních ročníků, například Noc s Andersenem, i celoškolními 
projekty, jako byl např. branný den v rámci oslav MDD, ale i společný celoškolní výjezd na školní zotavovací 
akci v přírodě. 
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Protože komunikace školy s rodičovskou veřejností je nutnou podmínkou správného 
fungování školy, je třeba iniciovat zájem rodičů o aktivní přístup k řešení problémů školy a motivovat 
rodiče k tomu, aby jejich zájem o dění ve škole nezačínal a nekončil třídní schůzkou a vytvořit nástroje, 
s jejichž pomocí to bude možné. K tomu by měla velkou měrou přispět: 

• podpora otevřené komunikace, dny otevřených dveří, možnost přijít po předchozí domluvě 
do vyučování 

• pružnější komunikace mezi školou a rodiči (doplňujeme rodičovské schůzky o možnosti 
elektronické komunikace, na webových stránkách školy poskytujeme maximum informací, 
umožňujeme rodičům i veřejnosti návštěvu ve vyučovacích hodinách, pravidelné konzultační 
hodiny, elektronickou žákovskou knížku, pravidelné dopisy rodičům …) 

• pravidelně rodičům i ostatní veřejnosti ukazujeme, co děti dovedou (dny otevřených dveří, 
vystoupení na trzích) 

• zapojujeme rodiče do výuky, snažíme se zainteresovat je na chodu školy (asistent učitele, 
vedení kroužku, účast na mimoškolních akcích, školy v přírodě) 

• poskytovat poradenské služby (výchovné poradenství, školní psycholog, speciální pedagog, metodik 
prevence sociálně-patologických jevů, logoped,…). 
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3. Součásti základní školy 

Součástí základní školy bylo v důsledku specifické lokalizace školních budov, minulém roce pět 
oddělení školní družiny. Školní družina, kromě toho, že pečuje o děti přihlášené k pravidelné 
každodenní docházce, také občas organizuje aktivity pro ostatní žáky školy a veřejnost např. 
organizaci dílniček na pravidelných trzích v obci. 

 

 
 

Stravování je v současné době řešeno ve školních budovách pouze výdejnami obědů, ale snažíme 
se o pravidelnou zpětnou vazbu vztaženou ke kvalitě, množství a skladbě jídla 

V rámci školského poradenského pracoviště jsme v minulém roce nabízeli speciálně pedagogické 
služby, a to zejména v rámci individuální podpory žáků s IVP a koordinaci asistentů, část roku byly 
realizovány také služby logopeda, výchovné poradenství bylo směřováno převážně na testování žáků (Scio 
testy, Matematický klokan) a podporu přechodu na víceletá gymnázia. Školní metodik prevence realizoval 
a koordinoval programy pro třídy na podporu atmosféry ve třídě a prevenci sociálně patologických jevů. 
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4. Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 

Změna ve vedení školy ovlivnila i počet pedagogických a správních zaměstnanců. Nové vedení 
školy, které bylo jmenováno do funkce 1. 8. 2017 řešilo v průběhu srpna poměrně vysoký počet 
neobsazených pracovních míst, kromě jiného i oba pedagogy do 1. tříd. Naštěstí se podařilo k 1. 9. 2018 
všechna pracovní místa obsadit. Přestože bychom rádi do školy vybírali z velkého počtu kvalifikovaných a 
aprobovaných zájemců, na některé pozice nebyl počet uchazečů vyšší než jeden.  S jedním pedagogem 
jsme se ve zkušební době vzájemně domluvili na ukončení pracovního poměru a jeho místo bylo 
operativně rozděleno mezi dvě kolegyně s nižším úvazkem. Ke konci školního roku nastoupila nová 
kolegyně na 1. stupeň, která postupně převzala 1. třídu, do té doby vedenou paní zástupkyní- Čtyři 
kolegyně a jeden kolega se na závěr školního roku rozhodli vydat jinou profesní cestou, jedna kolegyně 
odešla do důchodu. Příjemnou zprávou ke konci školního roku byla informace, že se do školy od září vrátí 
dvě kolegyně, které v rámci změn v minulém roce odešly pracovat jinam. 
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Přestože je naším cílem postupně vybudovat kvalifikovaný a angažovaný tým školy, který má chuť 
jít moderní cestou vzdělávání, nezbývá nám než respektovat i změny ve složení zaměstnanců, které přináší 
rozdílnost názorů na filosofii školy a použité metody. Doufejme, že budou postupně tyto změny ubírat 
na kvantitě a budeme mít možnost stavět na kvalitě stávajícího týmu a vybírat si z širší nabídky zájemců 
o práci v nově budované, moderní škole. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků v roce 2017 a v roce 2018 

 < 31 31 až 40 41 až 50 51 až 60 61 a více 

Počet ZŠ 2 1 6 6 11 13 3 3 0 0 

Počet ŠD 1 1 1 1 3 2 1 0 0 0 

 

 

 

Poměr počtu žen a mužů v roce 2017a v roce 2018 

 ženy muži ženy muži 

ZŠ 86,4 % 13,6 % 95,66 % 4,34 % 

ŠD 100 % 0 % 100 % 0 % 

  

stav  
k 1. 9. 2017 

Pedagogičtí pracovníci 

stav  
k 1. 9. 2018 

Fyzicky Přepočtení s odbornou 
kvalifikací 

bez odborné 
kvalifikace 

Základní škola  

učitelé 

13 12,86 

 

69,24% 30,76% 

13 12,86 53,85% 46,15% 
Základní škola  

asistenti ped. 

 
 

9 5,5 66,6% 33,4 % 

10 6,27 80 % 20 % 

Školní družina 

vychovatelé 

6 5,2 100 % 0 % 

4 3,45 100 % 0 % 
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5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků je hrazeno z rozpočtu školy, jen některá studia si hradí 
účastníci sami z vlastních prostředků. České školství ovšem dlouhodobě sužuje nedostatek finančních 
prostředků ze státního rozpočtu určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tomu tedy 
přizpůsobujeme i plán dalšího vzdělávání a snažíme se, aby se na různé úrovni účastnili všichni pedagogičtí 
pracovníci naší školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo vzděláváním celé 
sborovny formou kurzů „na míru“ přímo pro naši školu. Tyto vzdělávací aktivity jsme organizovali zpravidla 
samy nebo ve spolupráci s ověřenými odborníky a institucemi.  

V uplynulém školním roce u nás realizovala tradiční vzdělávání bezpečnosti práce, ale třeba i školení 
elektronické třídnice v programu Bakalář. Další vzdělávání sborovny v prvním pololetí realizovala Proxima 
Sociale s tématem “Proč to nedodržujete, aneb práce s pravidly v třídním kolektivu”. V druhém pololetí 
proběhlo školení Čtenářské gramotnosti a čtenářských dílen pod vedením lektorky Dity Nastoupilové. Třídní 
učitelky se zúčastnily společně semináře na téma Herní prvky v hodinách českého jazyka a matematiky. 
Vedení školy se proškolilo v lektorském kurzu instruktora plavání, které se realizovalo v rámci intenzivního 
žákovského plaveckého výcviku na škole v přírodě. Protože o rozšiřování znalostí nemají zájem jen učitelé, 
ale i asistenti pedagogů, v loňském roce se někteří z nich zúčastnili např. školení o inkluzi, či práci s žáky 
s ADHD. Příkladem dobré praxe bylo sdílení individuálně absolvovaných kurzů mezi pedagogy, velký ohlas 
měl např. kurz Kritického myšlení, na jehož základě se začaly realizovat nejen v 1. třídách pravidelné 
čtenářské dílny. 
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6. Vzdělávací program školy 

Ve všech ročnících a ve všech třídách je realizován původní Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání, podle kterého se škola řídila i v minulých letech. Nejen v prvních třídách je postupně navyšován 
poměr skupinové práce a implementovány metody kooperativního vyučování. Vzhledem k rozšíření školy 
na školu druhostupňovou, které proběhlo od září 2018, jsme věnovali čas přípravě nového vzdělávacího 
programu, kterým s dalším školního roku bude určen 1. a 6. ročníkům. 

K tomu, aby mohly být výsledky vzdělávání zhodnoceny, je potřeba je formalizovat (známky, body, 
slovní hodnocení…), systematicky evidovat a po určitém čase i vyhodnocovat. Teprve vyhodnocením 
těchto výsledků vzdělávání, včetně stanovení cílů pro další období, lze získat smysluplnou zpětnou vazbu 
o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem. 
 

Metody zahrnujících v sobě úkolové situace, prostřednictvím kterých získáváme evidenci 
o dosažení stanovených cílů vzdělávání jsou např. rozhovor se žákem; písemná práce; didaktický test; 
domácí úkol; úkol k řešení prostřednictvím praktické činnosti; sportovní či umělecký výkon; individuální 
žákovský projekt; skupinový žákovský projekt.  

 

 

 

V této souvislosti podporujeme učitele v zakládání tzv. žákovského portfolia jako nástroje 
systematické evidence vývoje vzdělávání, které žáci využívají k prezentaci svých výsledků nejen na 
tripartitách, ale i jako podklad k sebehodnocení a vizualizaci vývoje svých schopností a dovedností.  
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7. Zápis žáků do 1. tříd a přijímací řízení 

Zápis k povinné školní docházce probíhal v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na zápise kooperoval celý 
pedagogický sbor a díky dobré organizaci práce a rozvržení rolí, se nám společně během tří hodin 
povedlo vytvořit příjemnou a neformální atmosféru, ale i zpracovat poměrně náročnou agendu 
písemností. Na rozdíl od loňského roku, kdy byl počet žáků na jednu první třídu 26 dětí, se nám 
podařilo udržet počet žáků na 20-21. 

Při rozdělení dětí do jednotlivých tříd se snažíme respektovat zpravidla přání rodičů a 
přihlížíme i k složení třídy vzhledem k specifikům žáků s IVP s nárokem na asistenta. Stejně jako před 
zápisem jsme připraveni kdykoliv zodpovědět rodičům všechny dotazy týkající se nástupu dětí do 
školy a ukázat jim, jak to u nás funguje. Nedílnou součástí přístupu k prvňáčkům je nejen návštěva 
prvních tříd v rámci exkurze skupin dětí z mateřské školy, ale také v průběhu června tzv. Škola před 
školou, kdy připravily budoucí paní učitelky pro své budoucí žáky, vždy hodinu odpoledního 
zážitkového školního vyučování. S rodiči mohou děti přijít také nasát atmosféru školy a styl výuky v 
rámci dne otevřených dveří, popř. kdykoliv na základě dohody. 

. 

 
Celkem  
u zápisu 

Přijatí Nepřijatí 
Udělen 
odklad 

Počet 
tříd 

Počet žáků  
k 1. 9. 2017 

59 51+2* 0 8 2 

Počet žáků 
k 1. 9. 2018 

56 46 + 1* 0 10 2 

 

Poznámka:  Počet zvýšen o děti, které se přihlásily během hlavních prázdnin a nebyly u zápisu na naší ZŠ 
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Odchod žáků z páté třídy ovlivnila nejistá situace s otevřením šesté třídy v následujícím roce, 
která byla postupně komunikována rodičům i žákům nejen vedením školy, ale i svoláním schůzky se 
starostou obce. Několik žáků přešlo na jiné základní školy v okolí, tři žáci se dostali na základní školy 
s rozšířenou výukou a několik žáků absolvovalo přijímací řízení na gymnázia. Nakonec se však větší 
část žáků pátých tříd rozhodla pokračovat v šesté třídě na naší škole. 

 

Stav žáků 5. tříd k 30.6.2018 

 jiná ZŠ ZŠ s rozšířenou výukou víceleté gymnázium  zůstávají na ZŠ 

5.A 1 1 0 13 

5.B 3 3 2 9 
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8. Školní družina a školní klub 

Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace dětí 
po absolvování výuky ve škole. Školní družina je mezistupněm mezi výchovou ve škole a výchovou 
v rodině. Školní družina má svůj vlastní školní vzdělávací program, který navazuje především na učivo 
1. stupně. Vychovatelky vytvářejí měsíční plány práce a programy k jednotlivým ročním obdobím, 
různým výročím a svátkům. Vychovatelky dbaly na vytváření týdenních plánů, a přes drobné problémy 
pramenící z nutnosti přizpůsobit program vrtochům počasí, převážnou část plánované činnosti splnily. 

V loňském roce byly děti v rámci školní družiny rozděleny do 5 oddělení, která sídlila na třech 
rozdílných budovách. Vzhledem ke skromným prostorovým podmínkám byla vice než polovina prostor 
ve třídách, kde se děti učily. Vychovatelky hojně využívaly pobytu v exteriéru. Pro pobyt venku 
je družina vybavena sportovními potřebami (obruče, míče, švihadla…) a věcmi na zahradu (lopatky, 
kyblíky, trakaře, bábovky…). Materiální vybavení je velmi bohaté a poskytuje vychovatelkám kvalitní 
zázemí pro výkon své činnosti. K vycházkám využívali žáci různé dostupné zahrady, parky či hřiště na 
území obce. Součástí program byly i pravidelné měsíční akce jako např. Drakiáda, sportovní 
odpoledne, Čarodějnice, nebo přednášky např. Hadů se bát nemusíme, nebo Beseda s polárníkem. 
Velkou oporou jsou zaměstnanci družiny při realizaci rukodělných dílen v rámci jarmarků obce, kde se 
pokaždé pochlubí nevysychajícím zásobníkem výrobků pro děti ze školy i okolí. 
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Přes veškerou snahu a ochotu vyjít vstříc všem zájemcům jsme v uplynulém školním roce 
nemohli pokrýt zájem všech žáků, a to zejména z organizačních důvodů souvisejících s množstvím 
budov školy a jejich rozmístění po obci. Žákům a jejich rodičům byla nabídnuta možnost navštěvovat 
klub Mozaika, který je právě obecní alternativou školního klubu, na který ve škole není dostatek místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Školní 
družina 

Přijatí žáci Počet oddělení 
Průměr žáků 
v oddělení 

Počet žáků  
k 1. 9. 2017 

118 5 24 

Počet žáků 
k 1. 9. 2018 

103 4 26 
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9. Zájmová činnost 

Vzhledem k nedostatečné prostorové kapacitě byla zájmová činnost v loňském školním roce 
realizována velmi omezeně. Ve třetí třídě probíhal kroužek hry na zobcovou flétnu, další nabídkou 
z hudební oblasti byly individuální lekce hry na piano. Ostatní mimoškolní činnost byla realizována 
formou pronájmů prostor soukromým subjektům. Ve škole tak žáci měli možnost navštěvovat 
výtvarný kroužek a bojový sport. Nedostatečnou nabídku zájmové činnosti se snažila suplovat svým 
programem školní družina. 
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10. Školské poradenské pracoviště 
 

Výchovné poradenství / speciální pedagog 

Výchovné poradenství bylo zajišťováno výchovným poradcem a speciálním pedagogem v jedné osobě. 
Tento plně kvalifikovaný pracovník spolupracovals odbornými pracovišti mimo školu: 

 

• pedagogicko-psychologické poradny, 
 

• speciálně pedagogická centra, 
 

• orgány sociálně-právní ochrany dětí příslušných městských úřadů, 
 

• městská policie a policie ČR, a další. 
 

 

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především o: 
 

• řešení studijních a výchovných otázek, 
 

• poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s TU), 
 

• poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti využití informačních služeb 
poradenských středisek, 
 

• vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu 
návrhů na další péči o tyto žáky, 
 

• zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a interních činností 
pro žáky se SVP, 
 

• přípravu podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinaci poskytování 
poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci 
vzdělávacích opatření u těchto žáků,  
 

• poskytování služeb kariérového poradenství žákům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím 
potřebám, 
 

• poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, 
o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným 
zástupcům. 

 

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje: 
 

• dohled nad zpracováním přihlášek ke studiu, 
 

• péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané, 
 

• přednášky pro žáky, 
 

• metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti kariérového rozhodování žáků, 
integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod., 
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• předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP 
pedagogickým pracovníkům školy. 

 
 
 
 

V součinnosti s třídními učiteli: 
•  

• pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování,…), 
 

• pečuje o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,…), 
 

• zajišťuje konzultace, odborná vyšetření, 
 

• metodicky pomáhá při tvorbě IVP, 
 

• stará se o talentované žáky a žáky mimořádně nadané. 
 
 
 
 

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou: 
 

• posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického, o volbě povolání, aj.), 
 

• zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření, 
 

• spolupráce při tvorbě IVP. 
 
 

Logoped 

Externí logopedka docházela v prvním pololetí pravidelně pečovat o žáky s poruchami řeči 
v návaznosti na práci z mateřské školy. Rodičům bylo doporučeno pokračovat individuálně v korekci 
řečových vad. 

 

Školní metodik prevence 

 Spolu s výchovným poradcem a vedením školy v rámci pravidelných setkání školského 
poradenského týmu docházelo ke sdílení nejen problémových situací a hledání vhodných řešení. 
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11. Prevence sociálně patologických jevů 

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik prevence sociálně patologických jevů stará o: 
 
 

• předcházení sociálně-patologických jevů 
 

• poradenství zákonným zástupcům, individuální konzultace 
• poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o dopadech sociálně patologických jevů 

 

• spolupráci s rodiči žáků, u nichž došlo k projevům sociálně patologických jevů 
 

• odkazuje na instituce, které mohou poskytnout odbornou pomoc, spolupráci, poradenství 
 

• přípravu podmínek pro společné a bezproblémové fungování žáků na půdě školy  
 
• metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti sociálně-patologických jevů 

 

• předávání informací z oblasti sociálně patologických jevů pedagogickým pracovníkům školy. 
 

 

V součinnosti s třídními učiteli: 
 

• pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, šikana, alkohol, kouření, drogy apod.) 
 

• zajišťuje konzultace 
 

• metodicky pomáhá při práci s problémovými žáky 
 

• spolupracuje i s rodiči problémových žáků 
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Prevence krizových jevů byla prováděna dvěma způsoby. Programy zaměřené na prevenci byly 
zařazovány jako součást běžné výuky v rámci průřezových témat osobnostně sociální výchovy. Dále 
pak byly realizovány programy prostřednictvím vnitřních zdrojů v rámci uceleného preventivního 
program Kočičí zahrada nebo externích organizací a institucí, např. Proxima Sociale, Zdravá pětka 
Albert, Zaps atd. V případě nutnosti poskytnout třídě nadstandartní podporu pro stabilizaci vztahů, 
jsme spolupracovali se Selektivní prevencí Proxima Sociale. 

Metodik primární prevence se v průběhu roku pravidelně účastnil vzdělávacích seminářů a následně 
zajišťoval aktualizaci přístupů a předával informace pedagogickému sboru. 

Tabulka realizovaných aktivit PP v roce 2017/2018 

Měsíc Třída 
/skupina 

PP interní PP externí Realizátor 

Září 1. - 5. Celoškolní sportovní den – 
vztahy 

  

Říjen 1.- 5.  Zdravá 5 Albert – zdravé 
stravování 

Zdravá 5 

 Ped. sbor Teambuilding - loď   

Listopad 1.- 5. Blok Kočičí zahrada – 
téma tříd 

  

Prosinec Ped. sbor  Metody a formy práce se 
třídou 

Proxima 
Sociale 

Leden   Bezpečný internet Proxima 
Sociale 

Únor Ped. sbor Teambuilding - bowling   

Březen 1.- 5. Blok Kočičí zahrada – 
téma tříd 

  

 5.A  Program selektivní prevence  Proxima 
Sociale 

Duben 1.- 5.  Cyklista v dopravě ZaPS 

Květen 1.-3.  Finanční gramotnost Divadlo pod 
kloboukem 

Červen 1.-5. Branný den Hasiči, policie, vetaráni, 
červený kříž, asistenční pes 

 

 1.-5. Celoškolní ŠVP – vztahy, 
první pomoc 

  

 Ped. sbor ŠVP teambuilding učitelů   
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12. Spolupráce s dalšími partnery 
 

 

Naše škola vychází z intenzivní spolupráce se zřizovatelem, poskytování základních a objektivních informací 
o škole a informování o zásadních rozhodnutích je samozřejmostí. Strategickým partnerem školy 
a zřizovatele je i nadále by měla být i nadále školská rada.  

 

Snažíme se pokračovat a rozvíjet spolupráci s okolními školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti 
vzdělávání. Hlavními tématy jsou výměna zkušeností, příprava společných vzdělávacích projektů a soutěží, 
participace na různých mimoškolních akcích,…  

 

Do budoucna chceme spolupráci směřovat i za hranice naší republiky, konkrétně na získání partnerských 
škol, což povede nejen k rozvíjení jazykových znalostí žáků, ale také poznávání kultury, historie a tradic 
dané země.  
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13. Nejdůležitější termíny školního roku 2017/2019 

Srpen 
Termín Činnost 
28. 8. 2017 Úvodní porada ped. sboru 
29. 8. 2017 Školení ped. sboru na Bakaláře 
30. 8. 2017 Komisionální zkoušení žáků studujících v cizině 
31. 8. 2017 Závěrečná kontrolní porada 

 

Září 
Termín Činnost 
4. 9. 2017 Sportovní den- zahájení školního roku 
7. 9. 2017 Porada vedení školy 
11. 9. 2017 Přednáška pro žáky 1. – 5. tříd Orbita Krkavcovití 
13. 9. 2017 Porada ped. sboru 
13. 9. 2017 Úvodní třídní schůzky 2. – 5. tříd 
14. 9. 2017 Porada vedení 
20. 9. 2017 E třídnice – praktická část školení Bakalář 
21. 9. 2017 Porada vedení 
27. 9. 2017 Porada vedení, vých. poradce– IVP žáků 
28. 9. 2017 Porada vedení 
29. 9. 2017 Projektový den Sv. Václav 1.A/B 
29. 9. 2017  Ředitelské volno 
30. 9. 2017 Vystoupení tříd na Svatováclavských slavnostech v obci, dílny ŠD 

 

Říjen  
Termín Činnost 
5. 10. 2017 Rodičovská kavárna 1.A/B- 
5. 10. 2017 Porada vedení 
6. 10. 2017 Interaktivní přednáška Pes přítel člověka 1.A/B 
10. 10. 2017 Divadlo Gong 2.A/B 
10. 10. 2017 Ovoce do škol- závoz 
11. 10. 2017 Provozní porada 
12. 10. 2017 Porada vedení 
12. 10. 2017 Schůzka s rodiči žáků s IVP z 1. tříd 
13.-20.10.2017 Sběr papíru 
13. 10. 2017 Pr. prevence -lektorovaný program Zdravá 5 – zdravá třída 5.A/B 
17. 10. 2017 Zeměpisná vycházka – orientace v přírodě 3.A/B 
17. 10. 2017 Exkurze do štol sv. Josefa 5.A/B 
18. 10. 2017 Pr. prevence-lektorovaný program Zdravá 5 – zdravá třída 3.A/B 
18. 10. 2017 Školení BOZP – zaměstnanci školy 
19. 10. 2017 Porada vedení 
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24. 10. 2017 Projektový den Dušičky a haloween 1.A/B 
26. 10. 2017 Porada vedení 
26. -27. 10. 2017 Podzimní prázdniny 
30. 10. 2017 Divadlo Gong 3.A/B 
30. 10. 2017 Porada ŠD 

 

Listopad 
Termín Činnost 
1. 11. 2017 Pr. prevence -lektorovaný program Zdravá 5 – zdravá třída 4.A/B 
2. 11. 2017 Porada asistentů 
2. 11. 2017 Porada vedení 
3. 11. 2017 Pr. prevence -lektorovaný program Zdravá 5 – zdravá třída 1.A/B 
6. 11. 2017 Finanční výbor 
7. 11. 2017 Ovoce do škol 
8. 11. 2017 Čtvrtletní ped. rada, klasifikační porada 
8. 11. 2017 Třídní schůzka 5. tříd  
8. 11. 2017 Schůzka rodičů budoucích 6. tříd se zástupci obce 
9. 11. 2017 Teambuliding zaměstnanců školy 
9. 11. 2017 Porada vedení 
15. 11. 2017 Pr. prevence -lektorovaný program Zdravá 5 – zdravá třída 2.A/B 
15. 11. 2017 Celodružinová drakiáda 
16. 11. 2017 Pr. prevence -lektorovaný program Zdravá 5 – zdravá třída .A/B 
16. 11. 2017 Porada asistentek 
16. 11. 2017 Porada vedení 
20. 11. 2017 Školení asistentů na ADHD 
21. 11. 2017 Ovoce do škol 
22. 11. 2017 Porada ped. sboru 
23. 11. 2017 Projektový den Podzimnění 1.A/B 
23. 11. 2017 Porada vedení 
24. 11. 2017 Divadlo V Dlouhé 
24. 11. 2017 Porada ŠD 
28. 11. 2017 Pr. prevence –Kočičí zahrada –téma Závod 3.A/B 
29. 11. 2017 Okresní kolo soutěže ve floorbalu 
30. 11. 2017 Porada asistentů 
30. 11. 2017 Projektový den Svět financí 3.B. 

 

Prosinec 
Termín Činnost 
1. 12. 2017 Divadlo V Dlouhé 1.A/B 
2. 12. 2017 Vystoupení žáků školy na Vánočních trzích obce, dílny ŠD 
4. 12. 2017 Finanční výbor 
5. 12. 2017 Školou chodí  Mikuláš akce 5.A/B pro nižší ročníky 
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5. 12. 2017 Ovoce do škol 
5. 12. 2017 Divadlo Gong 4.A/B 
5. 12. 2017 Projektový den Čerti a andělé v nás 1.A/B 
5. 12. 2017 Primární prevence – Kočičí zahrada- Téma tajná schůzka- 2.A/B 
6. 12. 2017 Pedagogická porada 
6. 12. 2017 Školení ped. sboru – Metody a formy práce v hodinách 
6. 12. 2017 Schůzka s rodiči žáků 4.B 
7. 12. 2017 Rodičovská kavárna 1.A/B 
7. 12. 2017 Projektový den Svět financí 3.A 
7. 12. 2017 Školení asistentů, téma Žák s ADHD 
7. 12. 2017 Porada vedení 
12. 12. 2017 Exkurze na výstavu betlému , Jílové u Prahy 1.A/B 
13. 12. 2017 Primární prevence Kočičí zahrada – 4.A/B 
14. 12. 2017  Porada vedení 
15. 12. 2017 Primární prevence Kočičí zahrada–5.A 
15. 12. 2017 Třídnický blok  – vztahy ve třídě 5.A 
15. 12. 2017 Vánoční posezení s rodiči a dětmi z 5.A 
19. 12. 2017 Divadlo Gong 2.A/B 
19. 12. 2017 Projektový den 4. tříd Historie všední i sváteční 
19. 12. 2017 Ovoce do škol 
20. 12. 2017 Divadlo Gong 3.A/B 
21. 12. 2017 Porada vedení 
22. 12. 2017 Projektový den Vánoce za dveřmi 1.A/B 
22. 12. 2017 Projektový den Vánoční čas 2.A/B 
22. 12. 2017 Projektový den Čas vánoční, čas obyčejů 3.A/B 
22. 12. 2017 Projektový den Čas vánoční 5.A/B 

 

Leden 
Termín Činnost 
4. 1. 2018 Pr. prevence – Bezpečný internet 1.A/B 
4. 1. 2018 Porada vedení 
5. 1. 2018 Pr. prevence – Bezpečný internet 2.A/B 
8. 1. 2018 Odevzdání ročníkových čtvrtletních prací 
11. 1. 2018 Pr. prevence – Bezpečný internet 3.A/B 
11. 1. 2018 Porada vedení 
16. 1. 2018 Ovoce do škol 
17. 1. 2018 Klasifikační porada 
18. 1. 2018 Pr. prevence –bezpečný internet 4.A/B 
18. 1. 2018 Porada vedení 
18. 1. 2018 Porada asistentek 
19. 1. 2018 Porada ŠD 
19. 1. 2018 Exkurze s Poznáváme přírodu do Triloparku 
22. 1. 2018 Projektový den 5. tříd Podnebné pásy 
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24. 1. 2018 Školení sborovny – Třídnické hodiny a práce se třídou 
24. 1. 2018 ŠD beseda s polárníkem 
25. 1. 2018 Prim. prevence Bezpečný internet 5.A/B 
25. 1. 2018 Porada vedení 
25. 1. 2018 Projektový den 1. tříd – První pomoc 

 

Únor 
Termín Činnost 
1.2. 2018 Porada vedení 
2. 2. 2018 Porada ŠD 
5. 2. 2018 Divadlo ABC Lakomá Barka 3.A/B 
5. 2. 2018 Finanční výbor 
8. 2. 2018  Porada asistentů 
8. 2. 2018 Porada vedení 
13. 2. 2018 Ovoce do škol 
15. 2. 2018 Školní kolo recitační soutěže 
15. 2. 2018 Porada vedení 
15. 2. 2018 Edupoint ve škole – Beseda s architekty projektu školy 
16. 2. 2018 Projektový den 3.A/B – Zdraví, pečujeme o své tělo 
16. 2. 2018 Porada ŠD 
19. - 23. 2. 2018 Jarní prázdniny 
27. 2. 2018 Ovoce do škol 
28. 2. 2018 Projektový den 1.A/B – Naše smysly 
28. 2. 2018 Schůzka rodičů dětí 5. tříd 

 

Březen 
Termín Činnost 
1. 3. 2018 Porada asistentů 
1. 3. 2018 Porada vedení 
2. 3. 2018 Porada ŠD 
7. 3. 2018 Pedagogická porada 
7. 3. 2018 Bruslení 1. tříd v Kostelci u Křížku 
8. 3. 2018 Rodičovská kavárna 1.A/B 
8. 3. 2018 Porada vedení 
9. 3. 2018 Primární prevence interní – Kočičí zahrada 3.A/B 
13. 3. 2018 Ovoce do škol 
15. 3. 2018 Porada vedení 
16. 3. 2018 Matematický klokan 2. a 4. třídy 
16. 3. 2018 Primární prevence interní – Kočičí zahrada 5.A/B 
19. 3. 2018 Školení GDPR pro vedení školy 
19.-23. 3. 2018 Příměstský lyžařský kurz 1.A/B 
19. 3. 2018 Projektový den 2. A/B – Kniha je náš kamarád 



 

 Hlavní 12 
Dolní Jirčany 
252 44 Psáry 
 
tel: 241 940 657 
www.zsamos.cz 

 

25 
 

20. 3. 2018 Program selektivní prevence v 5. B – sběr dat  
20. 3. 2018 Exkurze do knihovny 2.A/B 
21. 3. 2018 Přednáška Hadi pro ŠD 
21. 3. 2018 Schůzka rodičů budoucích 1. tříd 
21. 3. 2018 Okresní kolo recitační soutěže v Rudné u Prahy  
22. 3. 2018 1. blok Selektivní prevence v 5.B 
22. 3. 2018 Projektový den 4. tříd – Tajemství smrti 
22. 3. 2018 Noc s Andersenem 3.A 
23. 3. 2018 Noc s Andersenem 1A/B a 5.A/B 
23. 3. 2018 Projektový den 1.A/B – Kniha je náš kamarád 
23. 3. 2018 Projektový den 5.A/B – Kniha a my, exkurze do knihovny 
27. 3. 2018 Den otevřených dveří Základní školy Amos 
27. 3. 2018 Den učitelů – posezení ped. sboru s vedením obce 
27. 3. 2018 Ovoce do škol 
28. 3. 2018 Primární prevence interní – Kočičí zahrada 2.A/B, 4.A/B 
28. 3. 2018 Exkurze do podzemního krytu na Folimance 5.A/B 
29. 3. 2018 Porada vedení 

 

Duben 
Termín Činnost 
4. 4. 2018 Zápis do 1. tříd 
5. 4. 2018 Porada asistentů 
5. 4. 2018 Porada vedení  
5. 4. 2018 2. blok Selektivní prevence v 5.B 
5. 4. 2018 Scio testy 3.A 
5. 4. 2018 Porada vedení 
6. 4. 2018 Porada ŠD 
6. 4. 2018 Primární prevence interní Kočičí zahrada 1.A/B 
6. 4. 2018 Scio testy 3.A 
9. 4. 2018 Termín pro odeslání návrhu ročníkových čtvrtletních prací  
10. 4. 2018 Scio testy 3. B 
10. 4. 2018 Primární prevence externí – Doprava, cyklista ZaPS 1. a 2. ročník, 3.A 
10. 4. 2018 Ovoce do škol 
11. 4. 2018 Scio testy 3.B 
11. 4. 2018 Primární prevence externí – Doprava, cyklista ZaPS 4. – 5. ročník, 3.B 
12. 4. 2018 Selektivní prevence 3. blok v 5.B 
16. 4. 2018 Finanční výbor 
18. 4. 2018 Čtvrtletní pedagogická rada 
19. 4. 2018 Porada asistentů 
19. 4. 2018 Porada vedení 
19- 4. 2018 Krajské kolo recitační soutěže 
23. 4. 2018 Schůzka s rodiči žáků 3. ročníků – volba vol. předmětu pro další rok 
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24. 4. 2018 Projektový den Den Země – 3.A/B 

24. 4. 2018 Mc Donald cup- oblastní kolo 
24. 4. 2018 Ovoce do škol 
25. 4. 2018 Divadlo .A/B – Elektrický Emil 
25. 4. 2018 Čarodejnice – akce ŠD 
26. 4. 2018 Projektový den 1.A/B Zvířata, návštěva ZOO koutku 
26. 4. 2018 Porada vedení 
27. 4. 2018 Ukončení TV hodin v kryté hale 
30. 4. 2018 Ředitelské volno 

 

Květen 
Termín Činnost 
2. 5. 2018 Divadlo Minor – Koukej svět, 1.A/B 
3. 5. 2018 Mc Donald Cup – okresní kolo 
3. 5. 2018 Porada asistentů 
3. 5. 2018 Porada vedení 
4. 5. 2018 Porada ŠD 
7. 5. 2018 Ředitelské volno 
14. 5. 2018 Focení tříd 
15. 5. 2018 Ovoce do škol 
16. 5. 2018 Školení sborovny 
17. 5. 2018 Porada asistentek 
17. 5. 2018 Porada vedení 
18. 5. 2018 Exkurze 5.A/B do Koněprus 
21 – 23. 5. 2018 Kurz inline bruslení 1.A/B  
24. 5. 2018 Projektový den 2.A/B – Pan Včelka 
25. 5. 2018 Porada ŠD 
25. 5. 2018 Pr. prev. externí – fin. gramotnost Divadlo Pod kloboukem 1. – 3. ročník 
26. 5. 2018 Májové slavnosti 
28. 5. 2018 Projektový den Země není na jedno použití 4.A/B 
29. 5. 2018 Sběr papíru 
29. 5. 2018 Interaktivní lektorovaný program Hadů se bát nemusíme-1.-5. ročník 
30. 5. 2018 Pedagogická porada 
30. 5. 2018 Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
30. 5. 2018 Schůzka s rodiči žáků 4.B 
31. 5. 2018 Rodičovská kavárna 1.A/B 
31. 5. 2018 Porada asistentek 
31. 5. 2018 Porada vedení 

 

Červen 
Termín Činnost 
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1. 6. 2018 Branný den – oslava dětského dne 
1. 6. 2018 Termín odevzdání návrhu ročníkových čtvrtletních prací 
4. - 13. 6. 2018 Období pro psaní čtvrtletních prací 
4. 6. 2018 Škola před školou – 1. setkání budoucích prvňáčků 
5. 6. 2018 Ovoce do škol 
8. 6. 2018 Porada ŠD 
8. 6. 2018 Termín pro odevzdání počtu sešitů s logem a seznamu učebnic a pracovních 

sešitů na příští školní rok 
11. 6. 2018 Finanční výbor 
11. 6. 2018 Škola před školou – 2. setkání budoucích prvňáčků1 
13. 6. 2018 Klasifikační porada, pedagogická rada 
14. 6. 2018 Porada asistentů 
14. 6. 2018 Porada vedení 
18. – 21. 6.2018 Třídnické hodiny ve třídách, zkrácené vyučování do 11,40 hod. 
18. 6. 2018 Škola před školou – 3. setkání budoucích prvňáčků 
19. 6. 2018 Třídní výlet 1.A/B a 3.B 
19. 6. 2018 Ovoce do škol 
20. 6. 2018 Odevzdání čtvrtletních prací se statistikou známek 
20. 6. 2018 Kontrola úklidu tříd, počtu převzatých učebnic, zúčtování sběru 
20. 6. 2018 Závěrečná pedagogická rada 
20. 6. 2018 Komisionální zkoušení žáků studujících v cizině 
21. -28. 6. 2018 Celoškolní výjezd na zotavovací akci v přírodě (ŠvP), ve škole výuka sběrné 

třídy v režimu příměstský tábor 
29. 6. 2018 Poslední školní den – vysvědčení, slavnostní zakončení s projevem pana 

starosty 
29. 6. 2018 Porada pedagogického sboru 
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14. Přehled kontrol ČŠI a jiných kontrol 
 

Škola prochází pravidelnou kontrolou hospodaření ze strany zřizovatele. Členové voleného finančního 
výboru kontrolují školu v intervalu cca 2 měsíců.  

Termíny kontroly ve školním roce 2017/2018 byly: 11. 9.2017, 6. 11. 2017, 4. 12. 2017, 5. 2. 2018, 16. 
4.2018, 12. 6. 2018. 

V rámci kontroly jsou členům finančního výboru k dispozici přijaté a vydané faktury, podkladní doklady, 
bankovní výpisy a další účetní doklady na vyžádání. Škola dále předkládá přehled čerpání provozních 
zdrojů od zřizovatele. 

Kontrola ČŠI v roce 2017/2018 neproběhla. 
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15. Zapojení školy do programů 
 
OPVVV Šablony I. 

Ve školním roce 2017/2018 dokončila škola projekt Šablony I- Aby se nám lépe učilo, reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002882. Celková výše alokovaných nákladů projektu činila 1 096 895,40 Kč.                                                                                                                                                                                        

V rámci projektu byla podpořena pozice speciálního pedagoga, který i po ukončení projektu dále působí 
na škole. Dále byla realizovaná tematická setkávání rodičů a pedagogů, zejména v rámci tzv. rodičovských 
kaváren. V rámci projektu proběhlo také vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi a na 
rozvoj čtenářské gramotnosti. Proběhla i tandemová výuka, jejímž cílem bylo pomoci začínajícím 
pedagogům. V dalším školním roce je naplánováno pokračování a rozšíření podpořený aktivit zapojením 
školy do Šablon II. 

 

Podpora výuky plavání  

Škola ve šk. roce 2017/2018 získala dotaci od MŠMT v rámci projektu „ Podpora výuky plavání v základních 
školách v roce 2018“., ev.č. PLAV-01-1276/2018, ve výši 29 400Kč. Dotace byla určena na úhradu dopravy 
spojené s výukou plavání. Dotace byla použita na částečnou úhradu autobusů na školu v přírodě, v rámci 
které výuka plavání ve šk. roce 2017/2018 probíhala. 

 

Projekt MAS Dolnobřežansko 

V rámci programu na podporu regionální aktivit pro rok 2018 získala škola dotaci ve výši 6 000 Kč na akci: 
Hadů se bát nemusíme, reg. č. 19/2018. Jednalo se program pro základní školy zaměřený na ucelený výklad 
o hadech. Součástí programu byla ukázka živých hadů. Cílem programu bylo odbourat u žáků zažité 
představy o hadech a vzbudit jejich zájem o tuto skupinu plazů. Program byl realizován v 06/2018. 
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16. Poskytování informací 
 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, naše základní škola o své činnost za předcházející kalendářní rok poskytla následující 
informace: 

• § 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace: 0  

• § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí podle § 16: 0  

• § 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí rozsudku soudu: 0  

• § 18 odst. 1 písm. d) výsledky řízení o sankcích: 0  

• § 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: jsou uvedeny níže v textu  

 

V roce 2017 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. vyžádány žádné informace nad rámec informací 
zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou adresu školy, za toto období se na školu ovšem 
obrátilo značné množství žadatelů, a to zejména z řad rodičovské veřejnosti, škola přijala a zodpověděla 
telefonické, písemné a e-mailové dotazy, jejichž obsah se týkal postupu v případě výhrad vůči činnosti 
školy, a na které se nevztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb.  

 

V roce 2017 se ve škole nevyskytl žádný případ korupčního jednání. 

 

Velkým přínosem při spolupráci školy s veřejností byly pravidelné páteční dopisy třídních učitelů, 
informační schůzky (kavárny), konzultace (tripartity) a dny otevřených dveří, kam se rodičovská veřejnost 
mohla obrátit se svými dotazy. Nezanedbatelnou roli při poskytování informací jistě sehrálo, že jsme 
kompletně změnili design a náplň školního webu a současně maximum informací o vzdělávání přenesli 
do elektronického školního systému, který mohou rodiče využívat na svých mobilních telefonech 
s notifikacemi v reálném čase. 
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17. Zpráva o hospodaření 
 

Financování aktivit školy je vícezdrojové.  

Na platy zaměstnanců školy získává škola prostředky od MŠMT prostřednictvím Středočeského kraje, 
pod UZ 3333 53. Dotace slouží na pokrytí nárokových i nenárokových složek platů, na příspěvek do FKSP, 
na úhradu zákonných odvodů, na pokrytí platů asistentů pedagogů a speciálního pedagoga v rámci 
tzv. podpůrných opatření. Dále lze část dotace využit na školení u zaměstnanců a na učební pomůcky 
a učebnice pro děti. 

No provozní náklady školy jako jsou energie, kancelářské potřeby, učebnice a učební pomůcky, úklidový 
materiál, opravy a údržba inventáře školy a nákup drobného vybavení vč, služeb poskytuje prostředky 
zřizovatel obec Psáry. Roční výš dotace pro rok 2018 činí 1 680 000 Kč. 

Další zdrojem příjmů školy je platba za školní družinu. Tyto prostředky jsou pak určené zejména pro nákup 
pomůcek, hraček, sportovního vybavení a výtvarného materiálu pro děti ve školní družině. 

Doplňková činnost v daném roce nebyla školou provozována. 

 
Hlavní činnost   

  
Příjmy  
příjmy od zřizovatele 1 107 772,00 
Příjmy od SR 5 103 882,00 
úplata ŠD 117 600,00 
ostatní příjmy 51 514,74 
celkem 6 380 768,74 

  
  
Výdaje  
Celkové neinvestiční výdaje  
platy KÚ 3 771 046,00 
platy obec 294 034,00 
poj. + FKSP KÚ 1 358 569,43 
poj. + FKSP obec 0,00 
účebnice, učební pomůcky 115 284,00 
ostatní provozní náklady 841 403,20 
Celkem 6 380 336,63 

  
Zlepšený HV  432,11 
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