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1. Základní škola a Mateřská škola Doksy,okres Kladno, Sokolská 

230, 273 64 Doksy 
 

IČO 709 89 583                 Tel: +420311320519         email: skoladoksy@tiscali.cz                www.skoladoksy.cz 

 

 

 

Zřizovatel 

Zřizovatel: Obec Doksy,Sokolská 305, 273 64 Doksy 

 

Charakteristika školy 

Adresa: Sokolská 230, 273 64 Doksy  

 IČO : 709 89 583 

Škola sdružuje:  

                                          IZO                  Kapacita         Kontakt       

  a) základní škola      102 086 761                62               311320519          

 

  b) mateřská škola     107 511 282                42               311320518       

 

  c) školní jídelna        102 686 971                83              311320517 

 

  d) školní družina       113 200 439               32 

 

 

Hospodaření: Právní subjekt - příspěvková organizace od 1.1.2003 

 

Druh a typ školy : 

 Základní škola s výukou I. stupně + Mateřská škola 

 

 

Ředitelka : 

 Mgr. Jana Kindlová  

 

Vedoucí pracovníci: 

Růžena Horáčková – vedoucí učitelka MŠ 

Hana Vršecká – vedoucí ŠJ 

 

 
Školská rada : 

zástupci pedagogických pracovníků školy: p. Růžena Horáčková 

zástupci zřizovatele školy:  p. Jitka Benešová, p. Šárka Holubová 

zástupci nezletilých žáků: Mgr. Olga Scheinpflugová, Ing. Marcel Evan 

předsedou rady byl zvolen Ing. Marcel Evan 

Součástí areálu školy je sportovní hala, kterou škola využívá pro hodiny TV, pro sportovní a 

kulturní akce. 
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2. Vzdělávací program 
 
Škola má pět postupných ročníků, 2 oddělení MŠ  a jedno oddělení ŠD.  

Základní vzdělávání 

Výuka probíhala v 1. až 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Při výuce se využívaly učebnice z nakladatelství Prodos, které tvoří základ fondu 

učebnic a jsou doplněny učebními texty i z jiných nakladatelství, vždy splňují požadavky 

MŠMT. Základní řadu učebnic plně hradí škola, rodiče se finančně podílejí na některých 

učebních textech a pracovních sešitech. O výši rodičovského příspěvku rozhodují rodiče na 

zahajovacích třídních schůzkách a na jednání školské rady. Rovněž počítačové výukové 

programy jsou již dnes běžně zařazovány do výuky. Škola má zakoupené licence pro všechny 

využívané programy. Také se mnohem více využívá internetu jako rychlého zdroje informací 

nejen při vlastní výuce, ale také při práci na projektech; zde je velká výhoda možnosti 

využívat PC ve všech kmenových třídách a nově je umístěn vizualizér v jedné učebně. 

Učíme děti základy mravní, estetické, pracovní, zdravotní, tělesné a ekologické výchovy. 

Vedeme je k manuální zručnosti. Žáci mohou prohlubovat a rozšiřovat své dovednosti            

a vědomosti v  zájmových útvarech, kroužcích a v neposlední řadě i v družině. Škola 

disponuje dostatečným knižním fondem školní knihovny, který je využíván při hodinách 

literární výchovy, při činnostech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, při 

environmentální výchově, při etické výchově. Texty zakoupených titulů jsou srozumitelné     

a odpovídají věku našich žáků. Žáci si mohou knížky zapůjčit i domů. Rozvoj čtenářství         

a čtenářské gramotnosti vnímáme jako dovednost, na které se podílejí všechny předměty.  

Stejnou důležitost přisuzujeme i počítačové a finanční gramotnosti. 

 

Předškolní vzdělávání 

 

Společné cíle byly opět naplňovány prostřednictvím školního vzdělávacího programu Dětský 

rok. Nosným zdrojem pro vytváření a práci s tímto ŠVP byl především  Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání.   

Mateřská škola se nadále zaměřovala na optimalizaci podmínek předškolního vzdělávání,         

na zlepšení  úrovně s polupráce  a  komunikace s  rodiči, rozvoj  lidských  zdrojů a  personální    

a ekonomickou stabilitu organizace. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pracovníci školy 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

Jméno a příjmení               Prac. zařazení                 Kvalifikace     

Mgr. Jana Kindlová           Ředitelka ZŠ                   Kvalifikovaná                                       

                                           Učitelka ZŠ      

Mgr. Eva Janáková            Učitelka ZŠ                     Kvalifikovaná                      

Lenka Chvojsíková            Učitelka ZŠ                     Nekvalifikovaná(studium VŠ)                    

Šárka Málková                   Vychovatelka ŠD            Kvalifikovaná                                                                           

                                           Učitelka ZŠ                     Nekvalifikovaná(částečný úvazek)  

Růžena Horáčková             Vedoucí učitelka MŠ       Kvalifikovaná 

Bc. Zdeňka Krumlová        Učitelka MŠ                    Kvalifikovaná 

Lenka Hrubanová               Učitelka MŠ                    Kvalifikovaná 

Jarmila Pečová                    Učitelka MŠ                    Kvalifikovaná        

( dlouhodobá prac. neschopnost, ukončen pracovní poměr k 28.2.2012) 

 

Provozní pracovníci: 

Jméno a příjmení               Prac. zařazení 

Alena Janská                       Školnice       

Hana Vršecká                      Vedoucí šk. kuch.              

                                            Kuchařka    

Zdena  Valentová                Kuchařka, uklízečka 

                                                                                                                                              

  

Účetnictví bylo zajišťováno formou služby s firmami 

Marcela Knížetová, 273 62 Družec, 

Š-servis Praha, s.r.o.,Ondříčkova 1300/48,130 00  Praha – Žižkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

Plán DVPP vycházel z priorit školy, které byly stanoveny na úvodní pedagogické radě, dále 

na provozních možnostech školy a z nabídek akreditovaných pracovišť. 

 Do plánu jsme zařadili rovněž samostudium pedagogů; jeho obsahové zaměření si stanovuje 

každý učitel sám a vždy odráží priority školy.  

 

Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků: 

Mgr. Jana Kindlová – Studium pro ředitele škol a školských zařízení – ukončeno obhajobou 

závěrečné práce 

DVPP – Mgr. Jana Kindlová, Mgr. Eva Janáková, Lenka Chvojsíková 

- Podpora matematické gramotnosti – taje magic. čtverců 

- Čtenářská gramotnost 

- Přípravu učitele na výuku s interaktiv. tabulí 

- Dovednosti pedagogů s interaktivní tabulí 

- Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce 

Lenka Chvojsíková- metodik prevence – Co dělat když…? 

- studium VŠ 

Šárka Málková – Povinná dokumentace v zájm. zařízení 

- Setkání vychovatelek – Evaluace ŠVP-ŠD 

- Výměnná burza námětů a tvoř. nápadů  pro činnost s dětmi 

Růžena Horáčková – Kvalita předškolního vzdělávání – ŠVP 

Bc. Zdeňka Krumlová – Vánoční inspirace  

- Kreativní technika – síťotisk na látku    

Lenka Hrubanová – Pohádky trochu jinak 

- Hudební a taneční výchova 

Všichni pracovníci školy – Školení první pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání  

Mateřská škola 

     
 

    

                                     Počet žáků             Předškoláků                       Vyučující 

Třída Koťátek                           21                                   0              Bc. Zdenka Krumlová 

                                                                                                           Lenka Hrubanová 

Třída Štěňátek                         21                                  15              Růžena Horáčková 

                                                                        z toho 1 odklad šk.d.             

Celkem                                     42                       

Chlapců                                    20                                   7 

Dívek                                        22                                   8 

 

 

 

Základní škola 

 

Třída      Ročník                                                        Počet žáků  

                                         celkem        chlapců      dívek       vyučující 

 II.        1.                                   7                    5               2          Mgr. E.Janáková 

 II.        2.                                   9                    8               1          Mgr. E.Janáková 

  I.              3.                                 11                   8               3          Mgr. J.Kindlová 

III.             4.                                   3                    2               1          L.Chvojsíková 

III.             5.                                   7                    5               2          L.Chvojsíková         

CELKEM:  37 žáků 

 

 

 

 Počet žáků S vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Ročník 2010-

11 

2011-

12 

2010-11 2011-12 2010-

11 

2011-

12 

2010-

11 

2011-

12 

1. 9 7 9 7 0 0 0 0 

2. 12 9 11 9 1 0 0 0 

3. 3 11 2 8 1 3 0 0 

4. 7 3 4 1 3 2 0 0 

5. 0 6 0 4 0 2 0 0 



6. Zápis dětí 

Zápis dětí do prvních tříd se konal 21.1.2012. K zápisu se dostavilo celkem 15 dětí. 1 dítěti 

byl doporučen odklad školní docházky. 1 dítě se během letních prázdnin odstěhovalo. 2 děti 

byly současně u zápisu na více škol a nastupují do jiné školy. Povinnou školní docházku v 1. 

ročníku začalo plnit 11 dětí. Rodičům bylo předáno Rozhodnutí o přijetí syna (dcery) k 

základnímu vzdělávání. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil dne 6.3.2012 v budově mateřské školy. 

Dostavilo se 33 zákonných zástupců se svými dětmi, 14 dětí bylo přijato, 19 dětí nepřijato. 

Přijímáni dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí platnou legislativou. O přijetí dětí rozhoduje 

ředitelka školy, dle zákona č.561/2004 Sb. Vzhledem k velkému počtu nepřijatých uchazečů 

v Mateřské škole, začala ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem situaci okamžitě řešit a 

obec započala přístavbu nové Mateřské školy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Aktivity školy 

ZÁŘÍ 

 

1.9. Slavnostní přivítání prvňáčků 

Plavecký výcvik – září - leden 

14.9.Trampoty Oslíka Pepíka - divadlo  Úsměv 

19.9. Kouzelnické představení 

21.9. Mach a Šebestová - divadlo Lampion Kladno 

20.-22.9. Sběr papíru 

27.9. O Koblížkovi - divadlo Úsměv 

 

 

ŘÍJEN 

 

3.10. Dopravní hřiště Kladno (pouze 4. ročník) 

5.10. Sportovní dopoledne na Sletišti (vzít si svačinu místo oběda - nepůjde celý den 

elektřina) 

10.10. Výlet Praha - Česká televize + Vyšehrad 

17.10. divadlo  Lampion – O pejskovi a kočičce 

18.10. Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi - výroba podzimních věnců 

23.10. Vystoupení na OÚ pro důchodce 

25.10. Projektový den - Lesní zvěř - ZŠ 

25.10. Halloween - MŠ 

31.10. Dopravní výchova Labyrint (3+4.ročník) 

Po celý měsíc probíhala soutěž o SKŘÍTKA KAŠTÁNKA – na konci  měsíce proběhlo 

vyhodnocení 

 

 

LISTOPAD 

 

7.11.  Vánoční fotografování 

 9.11.  Ekologický pořad BU, BU, BU  

15.11. Beseda s africkými domorodci - seznámení s africkou kulturou na téma :   

           O Africe znejte více 

18.11. Ředitelské volno 

23.11. Divadlo Úsměv - MŠ 

23.11. Třídní schůzky 

30.11. Projektový den - Domácí zvířata 

30.11. Dřevíčkování – výroba hračky ze dřeva 

 

 

 

 

 



PROSINEC 

 

1.12. – Setkání malotřídních škol v Kamenných Žehrovicích 

5.12. –  Mikulášská nadílka 

13.12.– Vánoční akademie 

14.12. - Výchovný koncert 

20.12. – posezení s rodiči v MŠ  - besídka  

 

 

LEDEN 

 

6. 1. - Zvířata polárních krajin – projektový den 

11.1. – Jak Honza přešel na červenou – prevent. program 

17.1. - Planetárium – Anička a Nebešťánek  

18.1. - Divadlo – Bába Chřipka 

26.1. - Zápis dětí do 1. ročníku 

31.1. - Kdo u nás přezimuje? – projektový den 

Návštěva dětí z MŠ v hodinách 1.ročníku ZŠ 

 

 

ÚNOR 

 

7.2.– Hudební program Jiří Bílý 

19.2. – Karneval ve spolupráci s OÚ Doksy 

21.2. - Divadlo Úsměv 

23. 2. - projektový den "Hmyzí říše" 

 

 

BŘEZEN 

 

1.3. -Vynášení Morény  

6.3. - Divadlo „ O ztraceném beránkovi“  

6.3. - Zápis do MŠ  

8.3. - Focení dětí v MŠ  

13. 3. - Svíčkárna Šestajovice - výlet 

16.3. - Celorepubliková matematická soutěž Klokan – žák 3. roč. Jakub Kopecký se umístil na 

1. místě 

20. 3. - ekologický pořad „Semínko“  

29. 3. Projektový den „ Horská zvířata“ 

  

 

DUBEN 

 

3.4.  -  Probouzení broučků s rodiči v MŠ 

4.4.  -  Přerovský skanzen - výlet 

16.4. - Dopravní výchova 

19.4. - Kino Stochov „Šmoulové“ 



23.4. -  Den Země „ Projekt v MŠ“ 

24.4. – Den Země v ZŠ – úklid okolí školy 

27.4. – Horská zvířata – projektový den 

27.4. – Plazi – projektový den 

27.4.,30.4. Čarodějnice 

 

 

KVĚTEN 

 

3. 5. Návštěva ZŠ Velká Dobrá 

9. 5. Fotografování ZŠ 

11.5. O slepičce a kohoutkovi – divadlo MŠ 

11. 5. Hasičská soutěž Kladno ZŠ 

18. 5. Šikana, preventivní program 

22.-29. 5. Škola v přírodě Hrachov 

31.5.2012 Dopolední výlet MŠ okolí obce 

 

ČERVEN 

 

4.6. Sportovní dopoledne – Trampolínky Kladno 

7.6. Výlet na hrad Točník  

11.6. – Zvěř jižních zemí – projektový den 

12.6. Divadlo v MŠ „ Z pohádka do pohádky“ 

14.6. Slavnostní  rozloučení s předškoláky v MŠ 

15.6. Dravci, sovy a lidé - představení  

18-22.6. Indiánský týden v MŠ 

27.6. – Zábavný park Beckiland – výlet Praha 

29.6. – Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku 

 

Celoročně se žáci podílí na sběru druhotných surovin. Účastníme se projektu – 

„Recyklohraní“. MŠ společně se ZŠ absolvovali plavecký kurz v Tuchlovicích. Po celý školní 

rok MŠ využívala saunu. 

 

V tomto školním roce  byla  škola nadále zapojena do programu Recyklohraní,  Ovoce do 

škol(kdy je žákům dodáváno zdarma 2x měsíčně ovoce) a nově  ještě do projektu – „Školní 

mléko“ (děti si mohou ve škole a rodiče ve školce zakoupit vybrané dotované výrobky za 

nízké ceny). 

V letošním školním roce škola předložila žádost o projekt EU peníze školám financovaný z 

rozpočtů EU a státu. Projekt byl schválen a probíhá od 1. 2. 2012 po dobu 2 školních let. 

Finance jsou rozvržené do oblastí vzdělávání pedagogů, na tvorbu digitálních učebních 

materiálů (DUM) ve všech oblastech kurikula a na nákup technického vybavení a výpočetní 

techniky (především na nové interaktivní tabule do tříd). Celková částka, která bude k 

dispozici je  433 287,- Kč, doba trvání projektu je 30 měsíců. 



Nově byl v tomto školním roce zaveden celoroční projekt „Máme rádi zvířata“ – žáci byli 

zařazeni do skupin a po celý měsíc zpracovávali úkoly k zadanému měsíčnímu tématu – např. 

Zvířata jižních krajin…  

8. Zájmové kroužky 

 

Kroužky v MŠ 

Výtvarný  kroužek   -  Bc. Krumlová , p. Hrubanová     

Sauna   -  Bc. Krumlová , p. Hrubanová                                                 

Přírodovědný    -  p.  Horáčková                                                                     

Interaktivní tabule a předškoláček  - p. Horáčková                                            

Flétna - Bc. Vodičková                                                                                                                 

Angličtina  -p. Chvojsíková                                                                                  

Kroužky v ZŠ 

 Keramický kroužek - p. Málková 

Tenis - Ing. Medonos  

Sportovní kroužek - p. Hrubanová 

 Informatika - Mgr. Janáková 

Anglický jazyk - School Tour  

 Flétna - Bc. Vodičková, Florbal - p. Walter 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Materiálně - technické vybavení školy 
 

Škola má k dispozici: 3 učebny ZŠ, 2 učebny MŠ, 1 PC učebnu s interaktivní tabulí, družinu,  

kabinet, školní jídelnu,  keramickou dílnu,  ředitelnu se sborovnou,  velké hřiště za školou. 

Materiálně - technické zabezpečení je v naší škole na dobré úrovni.    

Opravy a revize provádí najaté firmy nebo vypomohou pracovníci OÚ. Během letních 

prázdnin byly vymalovány prostory školy (kuchyň, jídelna, třída MŠ, třída ZŠ, sociální 

zařízení ZŠ + MŠ). V následujícím roce je plánována výmalba chodeb. Během školního roku 

byla vybavena 1 učebna novou interaktivní tabulí, včetně příslušenství a do sborovny byl 

pořízen nový nábytek. 

Celkový technický stav budovy s požadavky pro další období je dobrý, jen je potřeba 

postupně nechat vymalovat další prostory školy a opravit střechu školy.  

V jarních měsících začala výstavba nové třídy MŠ s předpokládaným ukončením a zahájením 

provozu na podzim roku 2012. 

Postoj obce – obec vše dle požadavků školy řeší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

V letošním školním roce nebyla školní inspekce vykonána. 

 

 

 

11. Spolupráce školy a dalších subjektů 

Škola během školního roku spolupracovala s: 

 

Pedagogicko-psychologickou poradnou (individuální pohovory o dětech a jejich problémech, 

vyšetření dětí a žáků v PPP Kladno, konzultace při nápravě vad a poruch, výběr vhodné 

literatury, učebních textů i pomůcek). 

 

 

Rodiči (třídní schůzky, webové stránky, školní notýsky, finanční výpomoc při akcích školy, 

příprava a organizace akcí, odvoz dětí na sportovní akce). 

 

Spolupráce se zřizovatelem (OÚ se stará o pozemek školy, Starosta obce se aktivně zajímá o 

činnost školy, zahajuje nový školní rok a loučí se s žáky před prázdninami, svou účastí 

podporuje žáky při besídkách, pravidelně s vedením školy projednává problémy ve škole, 

zaměstnanci OÚ provádí drobnou údržbu ve škole - drobné opravy, sečení trávy, apod., žáci se 

podílí na Vítání občánků).    

 

Školskou radou (schvalování plánu práce, rozpočtu, výroční zprávy, aj.). 

 

Okolními školami (spolupráce s řediteli, pedagogy, předávání informací, výlety, exkurze, 

sportovní aktivity). 

 

Místními drobnými podnikateli (exkurze v místní farmě, besedy, sponzorské dary). 

 

Ostatními institucemi (policie Kladno, Labyrint Kladno- zájmová činnost, Čabárna- naučné 

ekolog. Středisko, HZS – hasiči Kladno). 

 

 

 

 

 

 



12. Zhodnocení a závěr 

Celý letošní školní rok pracoval učitelský sbor na ověřování a doplňování nového, vlastního 

školního vzdělávacího programu. Rozvojem různorodé zájmové činnosti ve spolupráci 

s pedagogickým sborem, místními občany a dalšími zájmovými spolky se snažíme využít 

volný čas žáků a zamezit tím šíření nepříznivých vlivů na žáky jako jsou agresivita, kouření   

a drogy. Těmto negativním vlivům se snažíme neustále předcházet.  

Větší akcí, která letos proběhla, byla vánoční akademie, na které se podíleli téměř všichni žáci 

a učitelé. Proběhla v nové Sportovní hale školy a měla ze strany veřejnosti velkou účast. 

Jednotlivé třídní kolektivy a další skupiny žáků i jednotlivci předvedli, co vše se ve škole 

naučili. Všem žákům i učitelům patří poděkování za nácvik a provedení jednotlivých 

vystoupení. 

V závěru výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 bych chtěla poděkovat 

Obecnímu úřadu Doksy, zvláště panu starostovi Jiřímu Junkovi, za práci, kterou věnoval 

výstavbě zařízení důležitého pro naši školu, jako je nová mateřská škola, která zahájí provoz v 

nových prostorách během podzimních měsíců.  

Škola splňuje podmínky pro výuku 1-5. ročníku. Pedagogický sbor má relativně nízký věkový 

průměr, daří se stabilizovat pracovníky. V tomto školním roce nikdo neukončil pracovní 

poměr. ŠVP byl zpracován a vyučuje se dle něho v 1-5. ročníku.   

 

 

  

V Doksích 31.8.2012                                                                 Mgr. Jana Kindlová 

                                                                                                       ředitelka školy   

 

Schválena pedagogickou radou dne: 29.8.2012 

Schválena školskou radou dne: 8.10.2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


