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I. Základní údaje o škole 

 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2020 

Základní škola a Mateřská škola Doksy, okres Kladno, Sokolská 230, 273 64  Doksy 

 
2. Ředitelka, statutární zástupce ředitel a vedoucí pracovníci, jejich e-mail a telefon 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Kindlová                        
 jana.kindlova@skoladoksy.cz 
 680223772  
 
Zástupce ředitele pro ZŠ : Mgr. Ing. Radka Hrušková  
radka.hruskova@skoladoksy.cz 
777 562 820 
 
Zástupce pro MŠ: Mgr. Jana Hahnová 
jana.hahnova@skoladoksy.cz 
773 495 808 
 
Vedoucí školní jídelny: Hana Vršecká 
hana.vrsecka@skoladoksy.cz 
778506819 
 
Vedoucí vychovatelka ŠD: Šárka Málková 
sarka.malkova@skoladoksy.cz 
774901399 
 
Výchovná poradkyně:  Mgr. Iveta Pízová 
Metodik prevence:  Mgr. Veronika Riemer, Mgr. Iveta Nobilisová (od.1.3.2020) 

 
3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 

http://www:skoladoksy.cz 

 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová 

kapacita  (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 

Základní škola                                                                   kapacita 120 žáků 
Mateřská škola                                                                 kapacita 75 žáků 
Školní družina                                                                        kapacita  67 žáků 
 

5. Zřizovatel: Obecní úřad Doksy, Sokolská 305, 273 64  Doksy 

zastoupené starostou Ing. Stanislavem Machulkou 

mailto:jana.kindlova@skoladoksy.cz
mailto:radka.hruskova@skoladoksy.cz
mailto:jana.hahnova@skoladoksy.cz
mailto:hana.vrsecka@skoladoksy.cz
mailto:sarka.malkova@skoladoksy.cz
http://www:skoladoksy.cz
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6. Školská rada 

        Jakub Kostka, předseda, zástupce zřizovatele školy 
        Ing. Aleš Peták, člen, zástupce zřizovatele školy 
        Ing. Simona Hejná, člen, zástupce rodičovské veřejnosti 
        Halina Davydova, člen, zástupce rodičovské veřejnosti 

 Mgr. Jana Hahnová, člen, zástupce pedagogických prac. školy 
 Mgr. Ing. Radka Hrušková, zástupce pedagogických prac. školy 

 

II. Základní charakteristika školy a vybavenost školy 

 

Základní škola a Mateřská škola Doksy, je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je 
zařazena do sítě škol. Má velmi vhodně zvolenou polohu uprostřed obce na relativně 
klidném místě s mnoha stromy a rozsáhlými travnatými plochami. Je orientována tak, aby 
při výuce vnikalo do prostor školy velké množství světla. Disponuje vlastní zahradou s novým 
víceúčelovým sportovním hřištěm. Součástí školy je sportovní hala, školní jídelna, keramická 
dílna s kuchyňkou, malá PC učebna a družina. Nově byla v roce 2020 vybudována venkovní 
učebna. K  budově náleží přístavba 3 tříd mateřské školy. 

 Ve školním roce 2019/2020 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu č.j. 323/07. 
Tento program je pravidelně aktualizován podle změn rámcového vzdělávacího programu 
pro základní školy a na základě praktických zkušeností s výukou. 

Mateřská škola vyučovala dle programu „Kouzelný strom poznání.“ 

 

Druh školy včetně všech školských zařízení: 

Základní škola 

Mateřská škola 

Školní družina 

Školní jídelna 

 

Materiální podpora výuky 

MŠ a ZŠ Doksy se nachází ve 2 budovách. Hlavní budova, kde je umístěn 1. stupeň ZŠ, školní 
jídelna, školní družina a přístavba 1 třídy MŠ. Na školní zahradě je postavena nová budova 
MŠ, kde jsou umístěny 2 třídy MŠ. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem a koberci. 
Pro odpolední potřeby družiny dále slouží učebny tříd v 1. a 2. patře ZŠ, což bylo schváleno 
krajskou hygienickou stanicí.  

Škola disponuje 5 interaktivními tabulemi. Další interaktivní tabule je umístěna ve třídě MŠ.  
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Žáci mají k dispozici nové školní notebooky, na kterých si připravují potřebné digitální učební 
materiály. Tyto materiály jsou využívány jako doplněk výuky v jednotlivých ročnících. Tyto 
notebooky byly zakoupeny zřizovatelem. Při výuce se patrně nejvíce osvědčují 
dataprojektory zabudované ve všech učebnách. Učebnice, podle kterých se učí, jsou 
vybírány tak, aby vyhovovaly vzdělávacím programům a byly schváleny MŠMT. 

Podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou s využitím sportovní haly v Doksech výborné.  

Škola dále disponuje novým sportovním hřištěm, které bylo zkolaudováno v srpnu 2020. 
Toto hřiště s úžasným povrchem, bude sloužit pro venkovní výuku tělesné výchovy.  Ve 
školním roce byla také nově zrealizována venkovní učebna pro výuku žáků. Za realizaci 
těchto prostor děkujeme zřizovateli. 

 

Počty žáků a tříd 

 

 počet 
tříd 

počet 
žáků 

kapacita  

1. stupeň 5 100 120 

MŠ 3 74 75 

Celkem 8 174 195 

 

MŠ 

 

 počet dětí vyučující 

třída Kuřátek 25 
Mgr. Jana Hahnová 
Zdeňka Jiráková 
Asistent pedagoga: Monika 
Melenová 

třída Koťátek 25 
Lucie Ziková 
Jitka Benešová do 28.2. 
Bc.Lucie Prchlá od 1.3. 

třída Štěňátek 25 
Lenka Rysová 
Svobodová Iveta (odchod na MD) 
Hrubanová Lenka (dlouhodobá 
nemoc) - zástup Jana Čížková 
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ZŠ 

ročník celkem třídní učitelka 

1. 18 Kamila Hlavsová 

2. 25 Mgr. Veronika Riemer (03/20 nástup MD) 

Mgr. Iveta Nobilisová (od 03/20) 

3.              23 Mgr. Milena Humlová 

4.              17 Mgr. Iveta Pízová 

5. 17 

 

Mgr.Ing. Radka Hrušková 

 

název vzdělávacího programu číslo jednací ročník 

Školní vzdělávací program 232/07 1. – 5. 

Jiné specializace, zaměření: Nejsou 

     

Zařízení školního stravování 

typ jídelny- dle výkazu Z  17-
01 

Počet počet strávníků 

děti a žáci   zaměstnanci školy  

Úplná ŠJ 198 174 24 

 

Počet pracovníků školního stravování  

fyzické osoby 5 

přepočtení na plně zaměstnané 3,9 

 

Školní družina, která je součástí základní školy 

ŠD počet 
oddělení 

počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 3 66 3 67 
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III. Přehled oborů vzdělávání  

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučovala ve školním roce 2019/2020: 

Jako povinný cizí jazyk se ve všech ročnících vyučoval Anglický jazyk. 

Vzdělávací program – ŠVP  č.j. 323/07  

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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IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Vedení školy: 

 Ředitelka školy:                                                  Mgr. Jana Kindlová  

 Zástupce ředitele ZŠ :                            Mgr. Ing. Radka Hrušková 

 Zástupce pro MŠ:                             Mgr. Jana Hahnová 
 

MŠ 
      V mateřské škole pracovalo 6 pedagogů, všichni jako třídní učitelé. Během školního 
roku 1 učitelka odešla na mateřskou dovolenou a 2 ukončily pracovní poměr. V MŠ nově 
působil 1 asistent pedagoga a 1 školní asistent. 
 

I. stupeň 
      Na I. stupni základní školy pracovalo 8 pedagogů, z toho 5 jako třídní učitelé. Během 
školního roku 1 paní učitelka odešla na mateřskou dovolenou. Ve 2 třídách působili 2 
asistenti pedagoga a školní asistenti. 
 

Školní družina 
 Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky. 1 na plný úvazek, 2 na částečný úvazek. 
 
Školní jídelna:  
 Ve školní jídelně bylo celkem 5 pracovnic, z toho 4 kuchařky a vedoucí školní jídelny. 
 

Úklid: 

 O úklid ve škole se  stará 1 školnice a 2 uklízečky. 

 

Věkové složení učitelů 

věk učitelé 

muži ženy 

do 35 let 0 3 

36-50 let 0 13 

51 a více 1 8 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 1 24 

Rodičovská dovolená 0 2 
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V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a k  předškolnímu vzdělávání 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/21 proběhl bez osobní přítomnosti žáků i 
rodičů 16. 4. 2019. Zákonní zástupci dostali rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka do školy 
podle současného platného zákona o správním řízení.  

 

 Rozhodnutí ředitele o odložení povinné školní docházky 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  1 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 0 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021:  28 

Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia: 

Přijati: 2 žáci 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

  

Počet uchazečů 19 

Počet přijatých dětí 19 

Počet nepřijatých dětí 0 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil bez osobní přítomnosti žáků i rodičů 12.5. 
2020. 
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VI. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

            

            

třída s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno uvolněno průměr 

I.A. 18 0 0 0 0 1,02 

II.A 23 0 0 0 0 1,03 

III.A 22 0 0 0 0 1,08 

IV.A 11 6 0 0 0 1,3 

V.A 13 4 0 0 0 1,2 

Celkem: 87 10 0 0 0 1,13 
 

           

            

            

            

            

 

Snížený stupeň z chování: 

stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0,00 

3 0 0,00 

 

 

Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  0 

 

Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ během šk. roku z důvodu stěhování:  3 
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zapojení školy do DVPP v rámci celoživotního učení 

 

 Začátkem školního roku 2019/20 ukončila specializační studium prevence sociálně 
patologických jevů paní Mgr. Veronika Riemer.  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

typ kurzu počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 5 

Pohybová výchova, výchova ke zdraví 5 

Polytechnická výchova 1 

Český jazyk  a literatura 1 

Prevence násilí, subkultury, poradenství 2 

Ekonomika 1 

Syndrom vyhoření 1 

Právní předpisy, legislativa 2 

celkem 18 

 

 

VIII.  Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti, mimoškolní 
činnost 

 

         I přesto, že letošní školní rok z důvodu koronavirové krize byl odlišný od těch 

předchozích, podařilo se škole realizovat část školních akcí, které byly naplánované. 

 

Během školního roku 2019/20 probíhalo na její půdě velké množství nejrůznějších 

vzdělávacích akcí, sportovních soutěží, činností zájmových kroužků apod. Na škole také 

působily zájmové organizace Liga lesní moudrosti, dětská Zumba a škola opět spolupracovala 

se střediskem, volného času – Labyrint Kladno. 

 V následujícím textu se pokusíme vystihnout alespoň zestručněný průřez další činnosti 

školy. 
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ZŠ  

Akce září 
Třídní schůzky ZŠ 
Fotografování - 1.tř. – tablo - MF dnes 
Zahájení výuky plavání (1. a 2. roč.) 
Úvodní setkání pro celoroční projektové vyučování na téma: Cesta kolem světa 
Dopravní hřiště (pro 4. třídu) 
 
Akce říjen 
Zasedání školské rady 
Zámek Ploskovice – Země snů – interaktivní pohádková výstava 
Vánoční fotografování 
Sběr papíru 
1. projektové vyučování – Cesta kolem mého domova 
 
Akce listopad 
Přírodovědná soutěž "Příroda, ve které žijeme." (5.roč.) 
Ředitelské volno 
Hrajeme divadlo pro MŠ (5.roč.) 
Dopravní výchova (4.roč.) 
Třídní schůzky  
"Za pohádkou do Zlína" projektový den na ZŠ Kamenné Žehrovice (4.roč.) 
Návštěva Středočeské vědecké knihovny (5.roč.) 
"Nebojme se pádů." (TV pro 5.roč.) 
  
Akce prosinec 
Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s OÚ Doksy – vystoupení žáků  
 Mikuláš ve škole 
Vánoční akademie ZŠ + MŠ pro rodiče ve sportovní hale  
Vánoční vystoupení kroužku zumby ve sportovní hale  
Vánoce ve třídě  
Zasedání školské rady 
 
Akce leden 
Projekt „Nebojme se pádů“ (TV pro 4. roč.) 
Environmentální výchova (1.- 5. roč.) – Pralesy 
2. projektové vyučování – Cesta kolem Země 
Ukončení výuky plavání (1. - 2. roč.) 
 
Akce únor 
Zasedání školské rady 
Divadlo Věž – divadelní představení – Kladno 
Hornictví na Kladensku – enviromentální výchova 
Mobilní planetárium 
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Všechny školní akce a aktivity v měsících březen – červen z důvody nemoci Covid-19 byly 
zrušeny. 

Výtvarná soutěž – Ježíšek v Betlémě – účast žáků 5. ročníků 

Přírodovědná soutěž "Příroda, ve které žijeme – ptačí říše" - účast žáků 5. ročníků – 1. místo 

 

Matematika 

Záměrem sekce matematiky je podchytit a rozvíjet větší zájem o matematiku a zapojit co 
nejvíce žáků. V  letošním školním roce jsme byli přihlášeni do matermatické soutěže 
“Klokan.” Děti si mohly jako každý rok   prověřit své matematické dovednosti v soutěži. 
Bohužel tato soutěž byla zrušena. 

Dopravní výchova 

Naše škola se již mnoho let účastní dopravní výchovy ve spolupráci s Labyrintem Kladno, 
která probíhá na dopravním hřišti v Kladně. Žáci 4. ročníku se každý rok účastní jednak 
teoretické výuky ve škole, a pak také praktické části na cvičném dopravním hřišti, kde děti 
jezdí na kolech. Na závěr po splnění stanovených kritérií obrdží žáci  „Průkaz cyklisty“, 
vydaný Ministerstvem dopravy. 

Anglický jazyk 

Po dobu uzavření školy probíhala výuka Anglického jazyka online přes portal WocaBee – zde 
se žáci účastnili jarního okresního kola. Žákům 5. ročníku se podařilo získat prvenství v 
okresním kole a vyhráli “Jarní WocaBee šampionát 2020”. 

 

 MŠ 

Akce září 
Máme rádi zvířata (návštěva zvířátek v MŠ) 
 
Akce říjen 
Podmořský svět Praha (výlet Štěňátka) 
Drobní savci z Afriky (přednáška o zvířatech + ukázka zvířátek) 
 
Akce listopad 
Vánoční focení 
Divadlo Kozlík (Červená Karkulka) 
Kouzelník a zlobivé míčky 
Zábavný pořad s Matýskem 
 
Akce prosinec 
Lenčiny zpívánky (hudební přestavení s vánoční tématikou) 
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Vánoční tvoření s rodiči 
Vánoční akademie 
 
Akce leden 
Budulínek (divadlo) 

Cirkus Cecilka 

 
Akce únor 
Koukají na nás správně (vyšetření v MŠ) 
Sférické kino (Vesmírné dobrodružství)  
Karneval s Petrou  
 
Akce březen 

Duhová čokoláda (čokoládový workshop)  

 

Všechny školní akce a aktivity v měsících březen – červen z důvody nemoci Covid-19 byly 
zrušeny. 

 

Pouze byl realizován projekt Dopravní výchova (červen) 
- seznámení dětí s bezpečností na silnici a na kole 
- seznámení s dopravními prostředky a dopravními značkami 
- praktické procvičení jízdy na kole, dopravních pravidel včetně značek 
 
 
 
Celoroční project v MŠ: 
 
Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 
Ve školním roce 2019/2020 se naše mateřská škola opět zapojila do projektu České obce 
sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Během projektu děti plnily úkoly z 
oblasti sportovní všestrannosti. Odměnou jim byly diplomy a drobné dárky.  
Proto jsme se letos zapojili znovu a budeme s nadšením procvičovat celé tělo. 
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Hodnocení činnosti ŠD za školní rok 2019 /2020 

V tomto školním roce byly otevřeny pro žáky tři oddělení ŠD. Kapacita stoupla a činí teď 67 
žáků ve ŠD. Byla plně využita po celý školní rok. Z důvodu velkého počtu žáků a 
nedostatečných prostor byla oddělení umístěna ve třídách. Přesto se snažíme dětem 
nabídnout pestrou činnost, která probíhala odpočinkovou a zábavnou formou. Ve spolupráci 
s obcí je dětem umožněno používat sportovní halu a prostory komunitního centra Doksy. 
V případě příznivého počasí děti tráví i mnoho času v přírodě. 

V únoru proběhl i tradiční karneval a rej masek. Během školního roku se děti věnovaly i 
celoročním hrám a vědomostním soutěžím. Tvořily výrobky na školní akce (besídky, 
jarmark). 
           
Zájmová činnost 
  

kroužek vyučující 

Vaření L. Bečková 

Klavír, flétna I. Kaletová – Labyrint Kladno 

Děti na startu M. Humlová, Š Málková 

Keramika V. Riemer 

Předškoláček K. Hlavsová 

Turistický kroužek I. Kaletová 

Klavír, flétna 
I. Kaletová – Liga lesní 

moudrosti 

Doučování K. Hlavsová 

Kytara B. Mikovcová - Labyrint Kladno 

Zumba 
P. Birnbaumová – dětská 

zumba 

Fotokroužek J. Kurnocík 

Reedukace I. Pízová 

Sportuj ve škole M. Humlová, Š Málková 

Angličtina hrou v MŠ J. Hahnová 

 
Činnost byla pestrá a atraktivní, děti se rády zúčastňovaly všech soutěží a akcí.  
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IX. Projektové vyučování, projekty financované z cizích zdrojů 

 

Další školní projekty 

MAP II - projekt ve spolupráci s městem Kladno. Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšit 

kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, a to zejména podporou společného 

plánování a sdílení aktivit.  

 

Děti na startu - naše škola se zapojila do projektu "Děti na startu". Jedná se o všeobecnou 

pohybovou přípravu dětí na 1. stupni ZŠ. Jednou týdně odpoledne  děti navštěvují kroužek 

se zaměřením na pohybové hry, atletiku, gymnastiku a míčové hry pod vedením pí. uč. 

Humlové. Cílem  projektu je zapojit co nejvíce dětí do pravidelné sportovní aktivity. 

 
Sportuj ve škole - projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci 
s Asociací školních sportovních klubů České republiky. Projekt je zaměřen v rámci školní 
družiny na pohybové aktivity a rozvoj jednotlivých sportů (házená, volejbal, bruslení, 
fotbal…). Je veden pí. uč. Humlovou. 
 
 „Cest kolem světa“ – celoroční školní projekt (několik  projektových dnů během šk. roku). 
Projekty se většinou odehrávají ve škole, v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale i 
je projektové vyučování realizováno formou školních besed.  
 
Recyklohraní  - je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem 
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Recyklujeme hliníkové obaly – Člověče recykluj – ve spolupráci s akciovou 
společností METAL TRADE jsme nově zapojeni do sběru hliníkových obalů z domácností za 
účelem ochrany životního prostředí. 

Ovoce do škol - evropský projekt s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit 
spotřebu ovoce a zeleniny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU). 
 
Školní mléko - to umožňuje žákům 2x  měsíčně zdarma obdržet  mléčné  výrobky (mléko 
neochucené, bílé jogurty, sýry, žervé ….). 

 

Šablony 2019-2021 – ZŠ a MŠ Doksy – rozvojový program MŠMT. Operační program 
výzkum, vývoj a vzdělávání.  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony – cílem projektu je zajištění personální podpory v podobě školních asistentů. Další 
aktivitou v rámci projektu je doučování žáků. Projekt byl zahájen v 07/2019. 

 

Podpora  výuky  plavání  na ZŠ  - účelem dotace  je podpořit  povinnou  výuku  plavání  žáků 
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 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která je určena na ostatní náklady, a to 
pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně 
přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Tuto dotaci se podařilo 
škole ve šk. roce 2019/20 získat. 

  

X. Spolupráce školy a dalších subjektů 

 

formy spolupráce komentář 

školská rada schůzky min.2 x ročně, výborná spolupráce 

 

třídní schůzky, konzultace pro rodiče 4x ročně, pravidelné konzultační hodiny 
všech pedagogů školy 

spolupráce se zřizovatelem OÚ se stará o pozemek školy - sečení trávy, 
starosta obce zahajuje nový školní rok, 

místostarosta s vedením školy projednává 
problémy ve škole, žáci se podílí na vítání 

občánků a na akcích pořádaných OÚ 

pedagogicko-psychologická poradna 

 
 

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 

okolní školy 

 

spolupráce s řediteli, pedagogy, účast na                                                                                          
projektech,  předávání informací, výlety,                                                                                      

exkurze, sportovní  aktivity 

 

ostatní instituce policie Kladno, Labyrint Kladno,  preventivní                                                                                
programy, HZS – hasiči Kladno, záchranná 

služba Kladno, Knihovna Kladno 

  

  

XI. Výchovné poradenství, prevence sociálně - patologických jevů 

prevence sociálně - patologických jevů 
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Vztahy mezi žáky, prevence šikany a kyberšikany a prevence školní neúspěšnosti se staly 
prioritními tématy školy. Nutnost zvýšené pozornosti tohoto celospolečenského problému si 
škola plně uvědomuje a naplňuje program prevence v rámci svých možností ve zvýšené 
míře. 
Pedagogové zaměřovali zvýšenou pozornost problematice v rámci třídnických hodin a 
formou besed průběžně během celého školního roku. Dále byl preventivní program školy 
naplňován besedami a interaktivními hodinami v rámci průřezových vzdělávacích témat a 
aktivit, začleňováním souvisejících témat dané problematiky vyučujícími přímo do výuky v 
návaznosti na probírané učivo. Děti se zúčastnily množství školních aktivit a akcí v rámci 
školní výuky v rozmanitých zájmových oblastech, např. sportovních, kulturních, 
dovednostních, znalostních a přírodovědných. 
Škola žákům nabízí a podporuje množství mimoškolních zájmových aktivit v prostorách školy 
a také aktivně podporuje účast žáků na zájmových aktivitách jiných subjektů. Cílem všech 
školních i mimoškolních aktivit bylo průběžně seznamovat žáky s možnostmi směrování 
vlastních zájmů a aktivit v jejich volném čase. 
V rámci zjišťování klimatu třídy jsme udělali dotazníkové šetření ve školním roce  2019/2020. 
Dotazník byl použit ve všech třídách naší školy.  Učitelé byli informováni metodikem 
prevence o pravidlech pro žáky. Dotazník se zadal celé třídě. Každý žák odpovídal sám za 
sebe, neradil se se spolužáky, jak má určitý jev hodnotit. Potřebovali jsme zachytit celé 
spektrum individuálních názorů v daných třídách a nikoli to, na čem se žáci během 
vyplňování dotazníku dohodli, že tam všichni napíší. Snažili jsme se vyloučit sociální tlak na 
ty spolužáky, jejichž názory se liší od názorů ostatních. Většina tříd je hodnocena v kladné 
části teoretického rozsahu škály: dobré vztahy se spolužáky, kladná spolupráce se spolužáky 
a vnímání opory od učitele. Vysoké hodnoty se týkaly rovného přístupu učitele k žákům.  

Personální podpora  

Všem žákům ve škole je věnována individuální péče a zároveň je prostřednictvím základní 
roviny prevence kladen důraz na práci s celým třídním kolektivem. Je-li potřeba věnovat 
dítěti zvýšenou pozornost, mají rodiče možnost konzultace s metodikem prevence (Mgr. 
Veronika Riemer), s výchovným poradcem (Mgr. Iveta Pízová) prostřednictvím školského 
poradenského pracoviště a zároveň možnost kdykoliv využít konzultací s třídními učiteli či s 
vedením školy.  
Škola zintenzivnila spolupráci s PPP Kladno, s PPP STEP, se  Speciálně pedagogickým centrem 
a pedagogicko-psychologickou poradnou Slunce, se kterými konzultuje dílčí problematiku a 
poradenství. 

 

Údaje o integrovaných žácích 

Ve školním roce 2019/20  se 8  žáků  vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Mezi nejčastější obtíže žáků s SVP (se speciálně vzdělávacími potřebami) patří vývojové 
poruchy učení tj. dyslexie, dysgrafie, dysortografie a specifické poruchy chování tj. ADD- 
porucha pozornosti a ADHD -  porucha pozornosti s hyperaktivitou. 
Škola vypracovává pro integrované žáky individuální vzdělávací plány dle doporučení ŠPZ, 
které pravidelně vyhodnocuje a konzultuje s rodiči.  
S učiteli spolupracuje výchovná poradkyně, důraz je kladen na spolupráci učitel - žák - rodič - 
výchovný poradce.  



 

 

 

19 

Ve 2 případech s doporučením ŠPZ a dětského lékaře pracují se žáky rovněž asistenti 
pedagoga. 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
 Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován v souladu se školským zákonem, jsou 
dodržovány předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole.  
Povinnosti a práva žáků, učitelů a zákonných zástupců žáků jsou dány školním řádem.  
Součástí školního řádu je i klasifikační řád, podle něhož je hodnoceno chování a prospěch 
žáků. 
Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dále jen SVPU) je věnována individuální 
péče v hodinách, žáci jsou vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů. Je jim 
umožněna výuka českého jazyka v reedukačních kroužcích pod vedením zkušeného 
speciálního pedagoga – výchovné poradkyně. 
Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP a SPC, vypracovává a předává podklady vyučujícím, 
kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 Žáci, kteří projevují nějaký druh mimořádného nadání, jsou podporováni pedagogy k 
dalšímu rozvoji svých dovedností a schopností. Tito žáci se účastní vědomostních a 
sportovních soutěží a olympiád. 
Výchovná poradkyně se zúčastňuje seminářů pořádaných pedagogicko-psychologickou 
poradnou a dalšími vzdělávacími institucemi. 
Výchovné poradenství rozdělujeme do těchto oblastí: 
 
1. Poruchy učení 
Ve vyučovacím procesu koordinuje výchovná poradkyně práci s integrovanými žáky. 
Spolupracuje  s  vyučujícími a vedením  školy  při  řešení  konkrétních případů selhávání žáků 
ve  výuce.  Učitelé vypracovávají individuální vzdělávací plány  pro integrované žáky.  Dalším 
úkolem učitelů je vyhledávání talentovaných žáků. Nabízí se jim možnost studia na 
víceletých gymnáziích. 

2. Poruchy chování 
Ve výchovném procesu pomáhá výchovná poradkyně řešit problémy žáků se specifickými 
poruchami chování. Jedná se o děti, které jsou hyperaktivní nebo mají poruchu pozornosti. 
 
3. Spolupráce s dalšími institucemi 
Výchovná poradkyně spolupracuje s řadou odborných pracovišť, především s pedagogicko-
psychologickými poradnami a SPC. 

 

Hodnocení žáků je popsáno ve školním řádu v příslušné kapitole. Učitelé se snaží přistupovat 
ke všem žákům podle jejich potřeb a možností. 

XII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

Ve školním roce 2019/20 na naší škole neproběhla inspekční činnost České školní inspekce 

 

XIII.  Údaje o výsledcích ostatních kontrol školy 
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Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno: 

V rámci kontroly nebyla zjištěna žádná pochybení. Vzhledem k výsledku kontroly, nebyla 
uložena žádná opatření k nápravě. 

 

XIV. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Nejsme zapojeni v této oblasti. 

 

XV. Závěr a hodnocení 

Školní rok 2019/20 byl opět rokem, který lze klasifikovat jako velmi náročný po pracovní 
stránce.  Pokračovali jsme v projektové činnosti. Spolupracovali jsme s velkým množstvím 
nejrůznějších  zájmových organizací a spolků. Mezi žáky i pedagogy  je nastavena velmi 
příjemná komunikace a porozumění. Také jsou dobré  i  vztahy s rodiči. Doufáme, že tento 
trend bude pokračovat i v dalších letech trvání školy ke vzájemnému prospěchu dětí, rodičů i 
učitelů. 

Velmi ráda bych za celé vedení školy poděkovala za velice úspěšnou práci všem našim 
zaměstnancům, kteří se opravdu snažili odvést poctivý díl práce. Náš velký dík patří také 
mnohým rodičům, kteří naši školu podpořili. Díky nim jsme zlepšili výzdobu tříd a prostor 
školy. Děkuji také těm, kteří s naší školou spolupracují a podporují ji, a to vedení obce Doksy a 
jeho zastupitelstvu. 

 

  

Mgr. Jana Kindlová 
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Doksy 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

Vlastní zdroje, plnění rozpočtu OÚ, plnění rozpočtu KÚ za rok 2019 

 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu (potraviny, pomůcky, mléko do škol, kancelář. prostř., materiál na opravy, 
úklid…)                                                        1.062.531,80 

502 Spotřeba energie       595.507,00 

504 Prodané zboží                                                                                                                         2.775,00 

511 Opravy a udržování     183.005,65 

512 Cestovné                                                                                                                                  1.324,00 

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

       výlety…)                                                                                                                           871.974,31 

521 Mzdové náklady                           9.071.644,00    

524 Zákonné soc. pojištění            3.025.056,00 

525 Jiné soc. pojištění      35.416,00 

527 Zákonné soc. náklady                                                                                                       185.782,00  

549 Jiné náklady z činnosti (pojištění majetku)   44.366,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku      39.836,40 

558 Náklady DHIM a DNIM       331.892,85 

 

Náklady celkem                        15.451.111,01      
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Výnosy 

602 Výnosy z prodeje služeb(poplatky MŠ, ŠD, kroužky, mléko do škol, výlety, stravné, plavání …) 

                                                                                                                                  1.470.733,00 

604  Výnosy z prodaného zboží                                                                                               2.775,00 

648  Čerpání fondů                                                                                                                  19.884,72   

649  Ostatní výnosy z činnosti   84.164,92 

672  Výnosy územních rozpočtů z transferu                            13.876.645,00   

 

 

 

Výnosy celkem                     15.454.202,64  

 

 

Výsledek hospodaření:                                                             zisk ve výši     3.091,63 
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Rozpočet KÚ  

Rozpočet KÚ   k 9. 3. 2020 činil celkem  13.393.309,- Kč (poslední rozpočet, který byl škole zaslán) 

 

 

Platy včetně OON (dohody)                 9.737.560,- 

Odvody                                                    3.291.296,- 

FKSP                                                            194.111,- 

ONIV (učebnice, pomůcky…)                  170.342,-       

 

Rozpočet se bude do konce kalendářního roku ještě upravovat dle výkazů a změn normativů kraje 
nebo změn ve státním rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 Doksy  26.8.2020                                                                              Mgr. Jana Kindlová 

                                                                                                                  ředitelka školy    

 

 

S výroční zprávou byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní školy na pedagogické 
radě dne   27. 8. 2020 a v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím bude 
sloužit i k nahlédnutí veřejnosti. 

  

Výroční zpráva byla předána ke schválení Radě školy dne 25.9.2020 

Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 6.10.2020  

Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 7.10.2020 

Příloha: Zpráva o hospodaření školy za rok 2020 
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