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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Doksy, okres Kladno, 

Sokolská 230, 273 64 Doksy 

Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Doksy, okres Kladno, 

Sokolská 230, 273 64 Doksy 

IČ 709 89 583      

Telefon +420311320519 

E-mail skoladoksy@tiscali.cz     

Adresa internetové stránky www.skoladoksy.cz 

Právní forma Příspěvková organizace od 1.1.2003 
 

Druh a typ školy  Základní škola s výukou I. stupně + Mateřská škola 

Název zřizovatele Obec Doksy, Sokolská 305, 273 64 Doksy 

Součásti školy                                  IZO                              TEL:  

základní škola      102 086 761                311320519          

mateřská škola     107 511 282                311320518 

                                                                  311320520         

školní jídelna         102 686 971                311320517 

školní družina       113 200 439               311320516 
Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Jana Kindlová  - ředitelka školy 

Růžena Horáčková – vedoucí učitelka MŠ 

Hana Vršecká – vedoucí ŠJ 

Školská rada  zástupci pedagogických pracovníků školy: p. Růžena 

Horáčková, Jana Kopecká 

zástupci zřizovatele školy: p. Jitka Benešová,  

p. Šárka Holubová 

zástupci nezletilých žáků: Mgr. Ingrid Rašková, Eva 

Pešková 

předseda  rady: Mgr. Ingrid Rašková 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Předmět činnosti ZŠ je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. 
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2. Charakteristika a vybavenost  školy   

Základní škola a Mateřská škola Doksy, okres Kladno je součástí výchovně vzdělávací 

soustavy a je zařazena do sítě škol. Škola má právní subjektivitu, zřizovatelem je obec Doksy. 

Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Škola je 

příspěvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt a má 

odpovědnost vyplývající ze svého právního postavení. 

 

Základní škola je trojtřídní (1.-5.ročník). V tomto školním roce byla kapacita školy  

navýšena na 75 žáků. Škola disponuje 3 učebnami, 1 PC učebnou a keramickou dílnou. V 

roce 2013-14 školu navštěvovalo 55 žáků a vyučovalo se následovně: 1.ročník samostatně, 

2.+3. ročník a 4.+5.ročník společně v jedné třídě. V ZŠ vyučovalo celkem 5 pedagogů. 3 

pedagogové na plný úvazek a 2 na částečný úvazek. 

Počty žáků dle ročníků: 

  
Počet žáků z toho postižení žáci  z celku žáci opakující 

celkem dívky celkem dívky celkem dívky 

     Celkem 55 18 0 0 0 0 

v tom 

1. ročník 19 7 0 0 0 0 

2. ročník 12 7 0 0 0 0 

3. ročník 7 2 0 0 0 0 

4. ročník 8 0 0 0 0 0 

5. ročník 9 2 0 0 0 0 

 

Třídnictví 

1. ročník – třídní učitelka Mgr. Eva Janáková 

2.+3. ročník – třídní učitelka Jana Kopecká 

4.+5. ročník – třídní učitelka Bc. Lenka Chvojsíková 

 

Mateřská škola je také trojtřídní s celodenním provozem od 6:45 do 16.30 hodin. 

Kapacita školy 67dětí je plně využita. Nejmenší  1. oddělení „Kuřátka“ 21dětí, 2. oddělení 

„Koťátka“ 25dětí, 3. oddělení „Štěňátka“ 21dětí.  V mateřské škole pracuje 5 pedagogických 

pracovnic. 

  
Počet dětí Pedagogové 

celkem    

     Celkem 67    

v tom 

Kuřátka 21  Růžena Horáčková  

Koťátka 25  Jitka Benešová Mgr. Ivana Fousková 

Štěňátka 21  Veronika Moravcová Lenka Hrubanová 
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Školní družina - kapacita 30 žáků školní družiny byla plně využita žáky 1. a 2.ročníku. Od 

nového školního roku 2014-2015 bude navýšena kapacita ŠD na 45 žáků a otevřeny 2  

oddělení. O provoz se stará vychovatelka p. Šárka Málková. Školní družina má ranní i 

odpolední provoz. Probíhá od 6,30 do 7,45 hod. a poté od 11,45 do 16 hod. V rámci práce 

školní družiny se mohou děti pravidelně angažovat v nejrůznějších kroužcích. V činnosti 

družiny se nezapomíná ani na častý pobyt ve sportovní hale a na pobyt venku - oblíbené jsou 

nejrůznější herní činnosti v parku, v zimě pravidelné vycházky za příkrmem zvěře apod.  

Školní jídelna - školní jídelna je plně využita žáky ze ZŠ, dětmi z MŠ a zaměstnanci 

školy. Ve školní jídelně pracují 2 kuchařky na plný úvazek a 1 vedoucí ŠJ. Z důvodu zvýšení 

počtu žáků se zvýšil i počet obědů a svačin. Prostory ŠJ přestávají vyhovovat. Tento problém 

je v současné době řešen se zřizovatelem. 

 

Vybavenost školy  

 Materiální 

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami a učebnicemi, při výuce různých předmětů 

jsou využívány výukové softwary. Pro další studium a práci žáků  i pedagogů je k dispozici 

vybavená školní knihovna. Učebnice, literatura, učební pomůcky a výukové softwary jsou 

průběžně doplňovány o nové.  Disponujeme několika kopírkami, proto mohou žáci využívat 

ve výuce i namnožené materiály.  

Technické 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních  a 

komunikačních technologií. Z toho pak vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro 

výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů je určena jedna učebna výpočetní techniky. 

Pro práci žáků jsou další počítače  ve třídách. Tato technika je používána i předškolními 

dětmi. Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně. Všechny počítače na škole jsou napojeny 

na internet. Ve všech třídách je televize a video, CD přehrávač. Ve 4 učebnách jsou 

instalovány interaktivní tabule (včetně učebny MŠ). Do všech učeben je postupně dodáván 

moderní školní nábytek. V hodinách tělesné výchovy, ve družině a při mimoškolních 

aktivitách škola využívá sportovní halu, která leží na školním pozemku.  

Hygienické 

Zajišťujeme maximální bezpečnost a ochranu zdraví žáků, učitelů, a dále zajišťujeme režim 

školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví. Pro aktivní odpočinek je k dispozici školní 

družina  a  velké přestávky. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí školy (WC, sprchy). 

Veškeré hygienické normy jsou dodržovány ve školní kuchyni a jídelně, včetně skladby 

jídelníčku. 
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3. Přehled oborů vzdělávání 

Ve školním roce 2013-2014 se vyučovalo v 1. – 5. ročníku podle vlastního školního 

vzdělávacího programu, RVP č.j. 31504/2004, ŠVP č.j. 323/07. Jako povinný cizí jazyk se ve 

všech ročnících vyučoval anglický jazyk. 

Školní družina má vytvořený školní vzdělávací program zaměřený na přírodu, sport a místo, 

kde žijeme. 

  

Vzdělávací program  
 

Základní vzdělávání 

 

            21   22    24   25   26   118           9 

oblasti   Vyučovací předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Z toho DČP 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 Český jazyk a lit. 8+1 8+1 8+1 7 7 41           3 

Cizí jazyk (Aj) 0+1 0+1 3 3 3 11           2     

Matematika a 

její aplikace 

 Matematika 4 4+1 4+1 5 5 24           2 

Informační a 

komunikační 

technologie 

 Informační a 

komunikační 

technologie 

- - - - 1 1           - 

Člověk a jeho 

svět 

 Prvouka 2 2 2 - - 6  

Vlastivěda - - - 2 2 4 =14          2 

Přírodověda - - - 1+1 1+1 4  

Umění a 

kultura 

 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5=12          - 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7  

Člověk a zdraví  Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10          - 

Člověk a svět 

práce 

 Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5          - 

         

DPČ – disponibilní časová dotace je 9 hodin 
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Další vzdělávání: 

 

- Výuka plavání v 1. a 2.ročníku - 29 žáků. 

- Škola v přírodě - 40 žáků. 

      -     Dopravní výchova – 1. – 3.ročník – červen – 2 hod. – teorie+praktické ukázky  

            4.-5. ročník- září - teorie - 2 hod. v každé třídě - říjen- dopravní hřiště - 2hod v každé    

            třídě  

           - únor - teorie, testy - 2hod. v každé třídě (teoretickou i praktickou část zajišťuje SVČ  

            Labyrint)  

 

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  spolupráce  a  komunikace s  rodiči, rozvoj  lidských  zdrojů a  personální 

a ekonomickou stabilitu organizace. 

 

Školní družina 

Školní družina má vytvořený školní vzdělávací program zaměřený na přírodu, sport a místo, 

kde žijeme. 

 

 

4. Údaje o pracovnících školy 

Přehled pracovníků školy 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 15 

Počet učitelů ZŠ 4 (+ 1 vych. ŠD) 

Počet vychovatelek ŠD 1 

Počet učitelů MŠ 5 

Počet provozních zaměstnanců  5 
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ped. pracovníci funkce stupeň 

vzdělání 

aprobace 

Mgr. Jana Kindlová  ředitelka VŠ Učitelství -1.st. 

Mgr. Eva Janáková učitelka VŠ Učitelství -1.st. 

Bc. Lenka Chvojsíková učitelka VŠ Spec. pedagogika 

Studující - 1.st. 

Šárka Málková 

učitelka 

 

vychovatelka 

SŠ Bez 

aprobace(učitelka 

TV) 

SPGŠ - 

vychovatelství 

Jana Kopecká   
učitelka SŠ Bez aprobace 

(stud.VŠ) 

Růžena Horáčková 

 vedoucí učitelka SŠ Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

Veronika Moravcová 

učitelka SŠ Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

Lenka Hrubanová učitelka SŠ Učitelství v MŠ 

Jitka Benešová učitelka       SŠ Učitelství v MŠ 

Mgr. Ivana Fousková učitelka VŠ Učitelství -1.st. 

ostatní pracovníci funkce 

Šmídová Věra uklízečka MŠ 

Oličová Hana školnice 

Vršecká Hana 

Hospodářka + ved. 

škol. jídelny 

Valentová Zdeňka kuchařka 

Janská Alena kuchařka 

Účetnictví bylo zajišťováno formou služby 

firmami: 

Marcela Knížetová, 273 62 Družec 

Alena Nádějová, Sportovců 3033, 273 04  Kladno 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Studium:  

Učitelství - Magisterské studium –  Bc. Lenka Chvojsíková 

Speciální pedagogika–  Bakalářské studium – Jana Kopecká 

  

Další vzdělávání: 

Mgr. Jana Kindlová         Hospitační činnost ve škole 

Mgr. Jana Kindlová         Další vzdělávání v možnostech mezinárod. spolupráce 

Bc. Lenka Chvojsíková    Řešení konfliktů ve škole 

Bc. Lenka Chvojsíková    Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou            

Mgr. Eva Janáková          Podpora matem.gr.  - hrajeme si v matematice, 

Mgr. Eva Janáková          Nejlepší nápady do prvouky       

Šárka Málková                  Lidové tradice v  cyklu roku                

 Šárka Málková                 Povinná dokument. ve školní družině        

Jana Kopecká                    Prahou minulou i  současnou                                     

Jana Kopecká                    Úvod do matematiky podle profesora Hejného 

Jana Kopecká                    Metody výuky psaní 

Jitka Benešová                  Lidové tradice v cyklu roku                                      

Jitka Benešová                  Interaktivní tabule  

Růžena Horáčková           Třída plná pohody   pro MŠ                     

Růžena Horáčková           Voda součást života 

Lenka Hrubanová             Fascinující svět  včel a hmyzu…     

Lenka Hrubanová              Vykvetly nám pampelišky   

Mgr. Ivana Fousková        Kdo chodí  v listí      

Mgr. Ivana Fousková        Interaktivní tabule 

Veronika Moravcová         Připravenost na  školu…..                                           

Veronika Moravcová         Rozvoj motoriky 
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5. Údaje o přijímacím řízení k povinné školní docházce 
 

Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů pro 

školní rok 2014/2015 

1 15 1 4 

 

Zápis dětí do prvních tříd se konal 4.2.2014. K zápisu se dostavilo celkem 19 dětí. 3 žákům na 

základě žádosti rodičů a doporučení PPP Kladno byl udělen  odklad školní docházky. 1 

žákovi, který nedovršil věku 6 let, nebyl povolen vstup do ZŠ. 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil dne 29.4.2014 v budově mateřské školy.  

Dostavilo se 24 zákonných zástupců se svými dětmi, 16 dětí bylo přijato, 8 dětí nepřijato. 

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

ředitelka školy, dle zákona č.561/2004 Sb.   
 

6. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání  

 

Mateřská škola 

 Počet žáků Předškoláků Vyučující 

Třída Kuřátek 21 0 Horáčková Růžena 

 

Třída Koťátek 25 0 Benešová Jitka 

Mgr. Fousková 

Ivana 

 

Třída Štěňátek 21 16 přdškoláků 

2 předčasný nástup 

do ZŠ 

Moravcová 

Veronika 

Hrubanová Lenka  

 

 

 

 Počet žáků Předškoláků 

Celkem žáků 67 18 

Chlapců 34 8 

Dívek 33 18 
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Základní škola 

Ročník  Počet žáků   

 celkem chlapců dívek třídní učitelka 

1. 19 
12 7 

Mgr. Eva 

Janáková 

2. 12 5 7 Jana Kopecká 

3. 6 5 1 Jana Kopecká 

4. 7 
7 0 

Bc. Lenka 

Chvojsíková 

5. 9 
7 2 

Bc. Lenka 

Chvojsíková 

 53 36 17  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Třída Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 19 19 0 0 

2. 12 12 0 0 

3. 6 6 0 0 

4. 7 4 3 0 

5. 9 6 3 0 

 53 47 6 0 

 

Testování  -  v březnu 2014, tak jako každý rok, se žáci 3.-5. ročníku zúčastnili testování – Stonožka.  

- v květnu se žáci 5. ročníku zúčastnili  SCIO testů (viz. Příloha č. 1). 

 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly  Napomenutí 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

Důtka 

TU 

1. 19 0 0 0 0 0 

2. 12 0 0 0 0 0 

3. 7 0 0 0 0 0 

4. 8 0 0 0 0 0 

5. 9 0 0 0 0 1 

 

Žádný žák neměl snížený stupeň z chování. 
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Údaje o zameškaných neomluvených hodinách 

Počet 

neomluve-

ných 

hodin  

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

0 0,000 

 

7. Aktivity školy a mimoškolní aktivity 

ZŠ 

20. 9.    Příběhy lišky Bystroušky, divadelní představení 

 4. 10.   Dopravní hřiště, Kladno  ( 4., 5. ročník ) 

11. 10.  Víla Modrovláska, divadelní představení ( 1., 2., 3. ročník ) 

21. 10.  Drakiáda, pracovní vyučování, TV, pobyt v přírodě 

25. 10.  Houbařská pohádka, divadelní představení ( 1., 2., 3. ročník ) 

25. 10.  Vesmír, projektový den Svět kolem nás 

  6. 11.  Faraonovo tajemství, výlet s výukovým programem a návštěvou IQ  herny 

18. 11.  Barvy, Výukový program s dílnou 

27. 11. Duhová pohádka, preventivní program 

  4. 12.  Svíčkárna Šestajovice, výlet 

  6. 12.  Dinosauři a jejich věk, projektový den Svět kolem nás 

10. 12.  Divadlo J. Krejčíka, divadelní představení, Kladno ( 1., 2., 3. ročník ) 

19. 12.  Vánoční akademie 

 22. 1.   Lidé a čas, projektový den Svět kolem nás 

 29. 1.  Rybářova žena, divadelní představení,  pantomima  ( 1. ročník ) 

 14. 2.  O porouchaném robotovi, divadelní představení ( 1., 2.,, 3. ročník ) 

 28. 2.  Finanční gramotnost, vycházka a řešení praktických úkolů – nákupy, jízdné (4., 5.    

            ročník ) 

  4. 3.   Beckiland, výlet , návštěva herny 

  6. 3.   Zdravá výživa, projektový den Svět kolem nás 

 18. 3.  Hrajeme si na Afriku, hudební pořad 

 21. 3.  Klokan, matematická soutěž ( 2., 3., 4., 5. ročník ) 

  9. 4.  Dopravní hřiště, Kladno  (4., 5. ročník ) 

 25. 4.  Mořský svět, projektový den Svět kolem nás 

 28. 4   Bylinky,  výukový program s dílnou 

 30. 4. Čarodějnice, vycházka do okolí obce 

 14. 5. Točník, výlet na hrad s programem „ Zvířátka“ 

 16. 5. Ukliďme Česko, projekt, uklízení okolí školy a obce 

 21. 5.  Poznáváme přírodu, projekt Svět kolem nás, vycházka do okolí obce se soutěžním   

           programem 

 27. 5.  Den bezpečí, vycházka na kladenské Sletiště  s programem Policie ČR a  záchranných     

           sborů 

29. 5.  Divadlo S+H, divadelní představení, Praha ( 1., 2., 3. ročník ) 

  2. 6.  Den dětí, představení s klaunem a skákací hrady (1., 2., 3. ročník) 



13 

 

6.6 – 13.6. Škola v přírodě – Jiřetín pod Jedlovou 

20. 6. Letiště V. Havla Praha, exkurze 

24. 6. Malý cyklista, výukový program 

 

 MŠ 

9.9.      Divadlo v MŠ - Princezny jsou na draka 

20.9.    Divadlo v MŠ – Příběh lišky Bystroušky  

27.9.    Rozloučení s létem  

11.10.  Divadlo Stochov VÍLA MODROVLÁSKA                  

23.10.  Halloweenn v MŠ 

25.10.  Divadlo v MŠ HOUBAŘSKÁ   

8.11.    Divadlo v MŠ -  POZDVIŽENÍ V RYBNÍKU 

12.11.  FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ  

19.11.  Výchovná program VČELKY V MŠ  

22.11.  Výchovný program Zvířata  

26.11.  Divadlo v MŠ – O ztraceném Andělovi 

3.12.    Divadlo úsměv  v MŠ 

4.12.    Vánoční posezení s rodiči  

10.12.   Krejčík – kino Hutník  

12.12.   Vánoční tvoření s rodiči  

19.12.   Vánoční AKADEMIE  

8.1.       Hudební program v MŠ – Jiří Bílý 

29.1.     Divadlo v MŠ – s prvky pantomimi 

5.2.       Divadlo v MŠ – O třech prasátkách 

7.2.       Karneval  

14.2.    Divadlo v MŠ – Palečkovic rodina 

6.3.      Workshop - Smysly  

4.4.      Divadlo v MŠ – Na tom našem dvoře 

8.4.      Dopravní výchova 

16.4.    Planetárium Praha 

30.4.  Oslava ČARODEJNIC v MŠ  

14.5.   Zvířata v MŠ (ukázky živých zvířátek) 

28.5.   Focení v MŠ 

29.5.   Hurvínek a Spejbl - divadlo Praha 

2.6.     Den dětí – zábavné dopoledne s Klaunem Fílou 

17.6.   Rozloučení s předškoláky  

18.6.   Exkurze na LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA   

 

 

 Mimoškolní aktivity 

 
V naší škole je již zaběhnutý systém rozsáhlé mimoškolní aktivity formou kroužků probíhá 

převážně 1x za týden. Lektoři jsou z řad učitelů ZŠ a externí spolupracovníci.  
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Pondělí - Keramický kroužek – Ing. Jančová (ZŠ) 

               Tenis - Ing. Medonos (ZŠ) 

               Anglický jazyk - p. Kopecká (ZŠ)               

               Anglický jazyk – Penguin – jazyková škola Kladno (MŠ)               

 

Úterý -    Tenis - Ing. Medonos (ZŠ) 

                Sauna – p. Hrubanová (MŠ) 

                ¾ hodinka tělocvičny + deskové hry - p. Kopecká (ZŠ)               

 

 

Středa -    Informatika - Mgr. Janáková (ZŠ) 

                 Sauna – p. Horáčková (ZŠ)        

                 Vyrábění a výtvarničení s Ondrou (ZŠ) 

                 Předškoláček – p. Moravcová (MŠ) 

                 Flétna – Labyrint Kladno (ZŠ + MŠ)  

        

Čtvrtek – Výtvarný kroužek– p. Horáčková (MŠ) 

                 Zumba - Labyrint Kladno (ZŠ + MŠ) 

 

Pátek -     Anglický jazyk - Penguin – jazyková škola Kladno (MŠ)               

 

 

Celoročně se žáci podílí na sběru druhotných surovin. MŠ společně se ZŠ absolvovaly 

plavecký kurz v Tuchlovicích. Po celý školní rok MŠ + ZŠ využívaly saunu. 

 

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

škol, Školní mléko, Zdravé zuby, Aktivní škola. 

 

 

8. Projektové vyučování + projekty financované z cizích zdrojů 

Již několikátým rokem se naše škola úspěšně věnuje zavádění projektového vyučování, které 

má praktické zaměření a směřuje  k upotřebení v životě.  Projektové vyučování motivuje žáky 

a učí je mimo jiné důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat, formulovat 

názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd. 

 

Projekty se většinou odehrávají ve škole, v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale v 

řadě případů je projektové vyučování realizováno formou školních exkurzí, někdy prostupuje 

určité téma výukou i delší období. Některé projekty jsou záležitostí jedné třídy, jiné lze 

označit jako celoškolní (v tomto školním roce probíhal celoroční projekt – Svět kolem nás). 

Od školního roku 2011/2012 se škola zapojila do projektu EU peníze školám, který je 

financován z rozpočtů EU a státu. Projekt byl schválen a probíhal od 1. 2. 2012 do 31.7.2014. 

Finance byly 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, notebooky, tiskárny, CD přehrávače). 

Celková částka, která byla k dispozici činila  433 287,- Kč. Tyto prostředky jsme investovali 
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zejména do zkvalitnění IT systému školy a vzdělávání učitelů v oblasti interaktivní výuky. V 

současné době je jeho realizace ukončena. 

V květnu 2014 jsme podali žádost, jako partneři, o zapojení do projektu Tablety do škol – 

využíváme ICT ve výuce. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 
Inspekční činnost byla provedená v 02/2014. Zprávy ČŠI je možné vidět v ředitelně školy 

nebo u předsedkyně školské rady a u zřizovatele.  

Inspekční zpráva byla doručena osobně inspektorkou Paedr. Jitkou Kozákovou do školy a 

projednána školskou radou dne 17.2.2014. Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu 

inspekční činnosti a během 2. pololetí školního roku 2014.  

Celkově je ve zprávě   pozitivně hodnoceno  kvalitní vybavení školy a  způsoby vzdělávání 

žáků. 

 

      Další provedené kontroly  
Hygienické stanice Kladno - kontroly se týkaly školní jídelny a jednotlivých pracovišť 

základní a mateřské školy. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - cílem požární kontroly bylo prověřit 

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu 

obsahovém i časovém. 

 

 

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Nejsme zapojeni v této oblasti. 

 
 
11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 

Nejsme zapojeni v této oblasti. 

 
12. Výchovné poradenství 
 
Poradenství na naší škole se zaměřujeme hlavně na pozorování žáka přímo při práci ve třídě, 

případně sledování vztahů ve třídě. Dále provádíme vyšetření při podezření na specifické 

poruchy učení. Pokud se potvrdí, předáme podklady pedagogicko-psychologické poradně, 

která je oprávněna posuzovat např. nárok dítěte na integraci.  

 

Žáci s SPU, chování, poruchami pozornosti: 

 

ve šk. roce 2013/14 je evidováno 5 žáků  

z toho: integrovaní žáci: 2 
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(Žáci pracují s čítankami pro dyslektiky, pracovními sešity, bzučáky, využívají alternativní 

texty a výukové programy na PC).  

 

Údaje o integrovaných žácích 

 

Třída  Druh integrace Počet  

žáků 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. Vývojová porucha 

učení + ADD 

syndrom 
1 

5. Vývojová porucha 

učení + ADHD 1 

 

Žáci jsou integrováni formou individuální integrace v jednotlivých třídách. Mají vypracován 

individuální vzdělávací plán.  

 

Důraz u vytvořených Individuálních plánů pro žáky je kladen zejména na spolupráci rodičů se 

školou a na individuální nápravy. 

 

 

 13. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Preventivní strategie školy v oblasti zneužívání návykových látek a dalších sociálně 

patologických jevů je zpracována v podobě tzv. "Minimálního preventivního programu školy"  

a zaměřena především do následujících okruhů: 

1) využití volného času žáků 

2) vytváření žádoucích postojů žáků 

Těžištěm práce je působení pedagogů v předmětech, které jsou k tomu primárně určeny, tj. 

především prvouka, přírodověda a dále třídnické hodiny. Vzdělávací působení směřuje k 

širšímu kontextu zdravého životního stylu. Při hodinách přiměřeně věku vysvětlujeme 

problematiku drog a snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu. Neustále 

upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z experimentování mládeže s drogou nebo dokonce z 

vytvoření závislosti na návykových látkách.  

Pokud má škola podezření na užívání drog, snažíme se toto okamžitě řešit. V tomto školním 

roce jsme nezaznamenali žádný případ ohledně zneužívání návykových látek. 

Z „Minimálního preventivního programu“ vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na 

organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce 

školního metodika prevence, výchovného poradce, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale 

i široká nabídka programů pro volný čas. Cílem prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže 

vůči sociálně patologickým jevům, snížit rizika vlivů, které narušují zdravý osobnostní a 

sociální vývoj mládeže. 
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Úspěšnost školního minimálního preventivního programu se dá jen velmi těžko posuzovat, 

protože  nejsou k dispozici např. srovnatelné údaje z jiných škol. 

 

 

14. 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). 

 

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 -  sečení trávy, apod., žáci se podílí na Vítání 

občánků). 

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

 

Okolními školami (spolupráce s řediteli, pedagogy, účast na projektech, předávání informací, 

výlety, exkurze, sportovní aktivity). 

 

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

 

Ostatními institucemi (policie Kladno,  SVČ Labyrint Kladno- zájmová činnost, preventivní 

programy, HZS – hasiči Kladno). 

 

Další partneři, kteří se podílejí na vzdělávání: VISK Kladno, Plavecká škola Tuchlovice, 

Lampion Kladno – loutkové divadlo. 
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15. Závěr 

Hlavní úkoly pro následující rok 2014/2015 

Pedagogické směřování školy 

Základní směry dalšího rozvoje školy jsou obsaženy v ŠVP 

- všestranný rozvoj každého žáka (tj. co nejširší spektrum vzdělávací nabídky) 

- demokracie ve škole (tj. vést žáci k pochopení demokratických principů, ale    i vytvářet 

demokratické prostředí) 

- orientace na úspěch každého žáka 

- založení schopnosti celoživotního učení 

- vyrovnávání šancí pro všechny objektivně znevýhodněné 

- prevence sociálně patologických jevů 

- důraz na výchovu ke zdraví 

- pomoc a podpora talentu. 

K úspěchu v těchto oblastech je nezbytné, aby se pedagogičtí pracovníci školy ve své 

každodenní činnosti zaměřili na: 

- kvalitu vyučovacích hodin ve smyslu jejich zajímavosti a dosažení aktivní účasti co 

největšího počtu žáků 

- hledání takových forem a metod práce, které pozitivně motivují žáka a které umožňují 

dosáhnout všem žákům pocitu úspěšnosti 

- vytváření příležitostí, kdy mohou žáci své znalosti a dovednosti prezentovat nebo získávají 

motivaci k dalšímu studiu 

- aplikační pojetí výuky (tj. důraz na užitečné, použitelné a opravdu důležité 

znalosti,dovednosti a postoje). 

 

Učební plán, výuka, vzdělávací nabídka 

a) V časově tematických plánech roku upřesnit a doplnit rozpracování kmenového učiva 

Základní školy a ŠVP. 

b) V oblasti plánování obsahu výuky se soustředit na vazby mezi jednotlivými vzdělávacími 

oblastmi a na průřezová témata: 

- výchova k zdravému životnímu stylu  

- výchova k demokracii 

- osobnostní a sociální výchova 

- environmentální výchova (zdravé životní prostředí) 

- mediální a informační výchova 

- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- interkulturní výchova 

c) Oblast zdravého životního stylu  EVVO zapracovat do obsahu výuky jednotlivých 

předmětů i do celkového výchovně vzdělávacího působení a plánu činností tříd v souladu 

s osnovou této oblasti.  
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d) Dále rozvíjet různé formy projektového vyučování, podporovat tvorbu projektů.  

e) Dále rozvíjet smysluplné používání ICT ve výuce., doplnit výukový software a zlepšit 

dovednosti učitelů i žáků pracovat s počítačem. 

f) Získávat žáky pro účast v olympiádách a dalších soutěžích, poskytovat jim co nejširší 

možnosti prezentace svých prací, výrobků, individuálních dovedností a schopností. 

Připravit školní soutěže v různých předmětech. 

g) Podporovat čtenářskou činnost dětí, rozvíjet jejich kladný vztah k literatuře a čtenářské 

dovednosti. 

 

Mimovyučovací aktivity 

a) Rozšířit nabídku zájmových kroužků a zkvalitnit jejich činnost. 

b) Uskutečnit tradičně nabízené a oblíbené akce: vánoční trhy, výstavy, akademie, sportovní 

dny. 

c) Využít v maximální možné míře nabídky příležitostí k přenesení vyučování do „terénu“ – 

chodit s dětmi co nejvíce na výstavy, exkurze, návštěvy institucí a podniků, do přírody, apod. 

 

Prevence sociálně patologických jevů  

 

a) Realizovat minimální preventivní program se zaměřením na: 

- úspěšnost každého žáka v některé oblasti vzdělávání 

- výchovu ke zdravému životnímu stylu 

- spolupráci učitelů se speciálním pedagogem (výchovným poradcem) 

- spolupráce se školním psychologem 

- vytváření pozitivní atmosféry ve škole a důvěry mezi žákem a učitelem 

- vytváření co nejširší nabídky zájmové činnosti. 

b) Věnovat mimořádnou pozornost úsilí o dosažení společného a jednotného postupu 

pedagogického sboru v problematice dodržování pravidel chování žáků. 

c) Realizovat školní program prevence šikanování, násilí a agresivity. 

 

Spolupráce s rodiči a žáky 

a) Rozvíjet činnost žákovského parlamentu, hledat možnosti spolurozhodování žáků o životě 

ve škole, využívat poradní hlas tohoto samosprávného orgánu při rozhodování o věcech, které 

se přímo týkají žáků. 

b) Rozšířit přímou komunikaci vedení školy s rodiči v jednotlivých třídách. 

c) Připravit a realizovat aktivity společné dny, zaměřené především na rodiče dětí 

v předškolním věku.  

 

Pracovníci školy 

 

a) Zaměřit se na zlepšování spolupráce a efektivní komunikace mezi pracovníky školy. 
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b) Realizovat společné semináře pedagogického sboru. 

c) Vytvořit co nejlepší podmínky pedagogům pro sebevzdělávání a materiální podmínky pro 

výuku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Doksech 31.8.2014                                                                 Mgr. Jana Kindlová 

                                                                                                       ředitelka školy    

 

 

 

 

 

Schválena pedagogickou radou dne: 28.8.2014 

 

Schválena školskou radou dne: 29.9.2014 
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Hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

Vlastní zdroje, plnění rozpočtu OÚ za rok 2013 

(dle výsledovky , příloha č. 2) 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu (potraviny, pomůcky, mléko do škol, úklid…)     567.184,. 

502 Spotřeba energie                                                                                   632.395,- 

511 Opravy a udržování                                                                                70.584,- 

512 Cestovné                                                                                                   1.102,- 

518 Ostatní služby (bank.popl.,plavání,telefon, předplatné,poštovné, 

                               výlety…)                                                                       510.516,- 

521 Mzdové náklady                                                                                      12.100,-    

549 Jiné náklady z činnosti (pojištění majetku)                                               3.180,- 

551 Odpisy dlouhodobého majetku                                                                 10.616 ,- 

558 Náklady DHIM a DNIM                                                                         48.233,- 

 

 

 

Náklady celkem                                                                                        1. 855.910,-      
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Výnosy 

602 Výnosy z prodeje služeb (poplatky MŠ,ŠD, kroužky, mléko do škol, 

                                                 výlety, stravné, plavání …)                                1.030.327,- 

649  Ostatní výnosy z činnosti                                                                                      662,- 

662  Úroky                                                                                                                      91,- 

672  Výnosy územních rozpočtů z transferu                                                      1.081.000,-   

 

 

 

Výnosy celkem                                                                                                   2.112.080,-  
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Závazné ukazatele pro čerpání příspěvku z OÚ pro rok 2013 

 

 

501 Spotřeba materiálu                                                                                74.500,- 

502 Spotřeba energie                                                                                   731.000,- 

511 Opravy a udržování                                                                                67.500,- 

512 Cestovné                                                                                                   1.000,- 

518 Ostatní služby (bank.popl.,plavání,telefon, předplatné,poštovné, 

                               výlety…)                                                                       155.000,- 

521 Mzdové náklady                                                                                               0,-    

549 Jiné náklady z činnosti (pojištění majetku)                                                4.000,- 

551 Odpisy dlouhodobého majetku                                                                11.000,- 

558 Náklady DHIM a DNIM                                                                          37.000,-  

 

 

Celkový příspěvek obce                                                                            1.081.000,-   

 

   

 

 

Obec poskytla škole příspěvek ve výši 1.081.000,-Kč. Platby probíhaly převodem na účet 

školy v pravidelných čtvrtletních splátkách.  

Výsledek hospodaření ve výši 256.170,- byl použit takto: 

Částka 76.127,- Kč byla použita na úhradu ztráty z minulých let a částka 180.043,-Kč byla 

převedena do rezervního fondu. 
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Rozpočet KÚ za rok 2013 

 

Rozpočet KÚ na rok 2013 k 24.9.2013 činil celkem 5.075.414,-Kč. 

 

Platy včetně OON (dohody)                    3 702 800,- 

Odvody                                                    1.258.953,- 

FKSP                                                            36.978,- 

ONIV (učebnice,pomůcky…)                      76.683,-       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Doksech 31.8.2014                                                                 Mgr. Jana Kindlová 

                                                                                                       ředitelka školy    

 

 

 

 

 

Schválena pedagogickou radou dne: 28.8.2014 

 

Schválena školskou radou dne: 29.9.2014  
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