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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 311 320 519, 608 223 772 

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 
                                                                    608223772         
mateřská škola     107 511 282              312 538 230 
                                                                   773 495 808         
školní jídelna       102 686 971                311320517 
školní družina      113 200 439                311320518 

 

Vedoucí a hospodářští pracovníci 

 

 

Mgr. Jana Kindlová  - ředitelka školy 

Lucie Zíková – vedoucí učitelka MŠ 

Hana Vršecká – vedoucí ŠJ 

 

Školská rada  

 

zástupci pedagogických pracovníků školy: p. Lenka Rysová, p. 

Kamila Hlavsová 

zástupci zřizovatele školy: p. Alena Brehová,  

p. Jaromír Jirouch 

zástupci nezletilých žáků: p. Olina Štohrová, p. Michaela 

Talašová 

předseda  rady: p. Olina Štohrová 

 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

 

Předmět činnosti ZŠ je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. 

                                          
 2. Charakteristika školy a její vybavenost 
 

http://www.skoladoksy.cz/
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Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního vzdělávání a zajišťování 
stravování.  Základní škola Doksy je škola pouze 1. stupně, do které ve školním roce 2016/ 2017 bylo 
dle zahajovacího výkazu zapsáno 78 žáků. Výuka byla organizována v pěti třídách. Každý ročník se 
vyučoval samostatně. 
 
 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.  
Základní škola a Mateřská škola je tvořena 2 budovami. V hlavní budově je umístěn 1. stupeň ZŠ – 1. – 
5. třídy, 2 oddělení školní družiny, školní jídelna, sborovna pro pedagogické pracovníky 1. stupně, 
ředitelna, PC učebna a kabinet pro učební pomůcky ZŠ. Žáci využívají k výuce pět kmenových učeben, 
vybavenou počítačovou učebnu, pracovní dílničku, hernu ŠD, tělocvičnu a školní zahradu. 
Součástí této budovy je přístavba 1. třídy MŠ. Ve 2. budově  sídlí 2 třídy MŠ. 
 
 
Materiálně technické podmínky pro výuku 
 
Škola sdružuje: 
• mateřskou školu (75 dětí  - kapacita plně naplněna) 
• základní školu (78 žáků – kapacita ZŠ 100 žáků) 
• školní družinu ( 48 žáků - kapacita 56 žáků) 
• školní jídelnu (kapacita  200 jídel) 
 
Základní škola je neúplná, výuka je organizována v pěti třídách. 
 
 I. třída –  počet žáků 16 – třídní učitelka Kamila Hlavsová 
 
II. třída – počet žáků 20 – třídní učitelka Ing. Radka Hrušková 
 
III. třída – počet žáků 14 – třídní učitelka Mgr. Jana Kindlová 
 
IV. třída – počet žáků 15 – třídní učitelka Bc. Milena Humlová 
 
V. třída – počet žáků 13 – třídní učitelka Bc. Lucie Videmanová 
 
Školní družina má 2 oddělení ( 48 žáků ). 
 
  
Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem od 6:45 do 16.30 hodin.  

 - 1. oddělení „Kuřátka“  

-  2. oddělení „Koťátka“,  

- 3. oddělení „Štěňátka“.  

Děti jsou rozděleny do jednotlivých oddělení dle věku.  

 

Školní družina pracuje ve 2 odděleních. Školní družina pracuje podle svého vzdělávacího programu, 

který nese název Barevný svět. Školní družina má ranní i odpolední provoz. Provoz probíhá od 6,45 do 

7,45 hod. a poté od 11,45 do 16,30 hod. Velkým přínosem je propojení školní družiny se zájmovými 

kroužky na škole, takže všem žákům je umožněno tyto kroužky navštěvovat.   
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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. 

V jedné třídě MŠ mohou děti využívat interaktivní tabuli. 

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.  Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně + tablety a notebooky, které mohou využívat i 

při mimoškolní přípravě. Všechny počítače na škole jsou napojeny na internet. Ve třídách je televize, 

CD přehrávač. Ve všech učebnách jsou instalovány interaktivní tabule (včetně učebny MŠ) připojené 

na internet. Do všech učeben byl postupně dodán moderní školní nábytek. V hodinách tělesné 

výchovy, ve družině a při mimoškolních aktivitách škola využívá sportovní halu, která je součástí 

školního pozemku.  

Hygienické 

Zajišťujeme maximální bezpečnost a ochranu zdraví žáků a 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. 

 

 

 

3. Zaměstnanci základní školy a školní družiny 
 

Počet pracovníků celkem 19 

Počet učitelů ZŠ 6 + 1  

Počet vychovatelek ŠD 1 + 3  

Počet učitelů MŠ 6 

Počet provozních zaměstnanců  6 
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Pedagogičtí zaměstnanci: 

 

 ZŠ funkce úvazek 

Mgr. Jana Kindlová ředitelka 1,0 

Kamila Hlavsová Učitelka ZŠ 1,0 

Ing. Radka Hrušková Učitelka ZŠ 1,0 

Bc. Milena Humlová 
Učitelka ZŠ 

Vychovatelka ŠD 

1,0 

0, 17 

Bc. Lucie Videmanová učitelka ZŠ 1,0 

Šárka Málková 
vychovatelka ŠD 

učitelka ZŠ 

0,97 

0,09 

Iveta Svobodová vychovatelka ŠD 0,1 

Mgr. Veronika Kohoutová 
Učitelka ZŠ 

vychovatelka ŠD 

0, 50 

0, 14 

 

 

 
   

MŠ funkce úvazek 

Lucie Ziková                             vedoucí učitelka MŠ 1, 0 

Jitka Benešová učitelka MŠ 1, 0 

Lenka Rysová učitelka MŠ 1,0 

Lenka Hrubanová učitelka MŠ 1, 0 

Iveta Svobodová učitelka MŠ 0,8 

Eva Zdichová učitelka MŠ 0,8 

                                                                                            

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

 
funkce úvazek 

Hana Vršecká                             
vedoucí školní jídelny 

Administrativní pracovník ŠJ 

0, 48 

0,52 

Věra Šmídová uklízečka 1, 0 

Hana Oličová školnice 1,0 

Lenka Bečková 
uklízečka 

kuchařka 

0,5 

0, 5 

Valentová Zdeňka  kuchařka 1,0 

Janská Alena  kuchařka 1,0 
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4. Přehled oborů vzdělávání 

Ve školním roce 2016-2017 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. 

  

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 

Výuka plavání v 1. a 2. ročnících - 28 žáků, v MŠ 28 žáků. 

Škola v přírodě - 60 žáků. 

Dopravní výchova - 4. ročník- teoretickou i praktickou část zajišťuje Labyrint, praktická část probíhá 

na dopravním hřišti v Kladně 
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Předškolní vzdělávání 

Společné cíle byly opět naplňovány prostřednictvím školního vzdělávacího programu Dětský svět. 

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. 

5. Údaje o pracovnících školy + další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Účetnictví bylo zajišťováno formou služby s firmami: 

 

Marcela Knížetová, 273 62 Družec 

Alena Nádějová, Sportovců 3033, 273 04  Kladno 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Základní škola 

Mgr. Jana Kindlová Jak lépe řídit MŠ /Ředitelka a řízení školy 

Kamila Hlavsová 

Studánky víly Rozárky 

Připravenost pro školu, metody práce s předškolními dětmi před, během a 

po zápisu 

Bc. Milena Humlová 
Zdravé cvičení – abeceda dechová a relaxační cvičení 

Gymnastický kurz 

Ing. Radka Hrušková 

Emoční inteligence – jak podpořit rozvoj dětí od 4 do 10 let 

Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním věku a možnosti jejich zvládání 

 

Bc. Lucie Videmanová Český jazyk hravě a zábavně 

Mgr. Veronika 

Kohoutová 

Primární prevence rizik. Chování dětí a mládeže 

Škola a emoce 

Šárka Málková Tvoříme levně a kreativně 

 

Hlavsová Kamila– studium Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

Bc. Humlová Milena – studium Pedagogické fakulty  Západočeské univerzity v Plzni 
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Mateřská škola 

Lucie Zíková 

Předškoláci ve školce – školní zralost v praxi mateřských škol 

Celostátní konferenci (Efektivní příprava na povinný poslední ročník 

předškolního vzdělávání) 

Jak lépe řídit MŠ /Ředitelka a řízení školy 

Jitka Benešová 
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku 

Tradiční svátky v mateřské škole/ Těšíme se na Velikonoce 

Lenka Hrubanová 
Jóga pro děti 

Předškoláci v pohybu/ Cvičíme jako kočka, pes, had 

Eva Zdichová 
Předškoláci v pohybu/ Cvičíme jako myška 

Předškoláci ve školce – školní zralost v praxi mateřských škol 

Lenka Rysová 
Jóga pro děti 

Studánky víly Rozárky 

Iveta Svobodová 
Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí id 4 do 10let 

Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra v MŠ 

 

                                         
6. Údaje o přijímacím řízení k povinné školní docházce+ přijímání žáků do MŠ 
 
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 dětí, kteří 

nastoupily na 

jinou ZŠ 

počet odkladů pro 

školní rok 

2016/2017 

1 26 0 2 4 

  

  

Zápis  dětí  do  prvních  tříd  se  konal ve dnech 6. – 7. 4. 2017. K zápisu se dostavilo celkem 30 žáků. 
4 žákům byl udělen odklad povinné školní docházky. 
  
Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia: 
 
přijati: 2 žáci  z pátého ročníku  
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 

počet uchazečů počet přijatých dětí 

29 25 
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Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil dne 4. 5. 2017 v budově mateřské školy.  

 

7. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání  

Mateřská škola 

 Počet dětí Předškoláků Vyučující 

Třída Kuřátek 25 0 Rysová Lenka 
Svobodová Iveta 

Třída Koťátek 25 4 Benešová Jitka 
Zdichová Eva 

Třída Štěňátek 25 24 Zíková Lucie  
Hrubanová Lenka 

 

 Počet žáků Předškoláků 

Celkem žáků 75 28 

Chlapců 33 10 

Dívek 42 18 

 

Základní škola 

Ročník  Počet žáků   

 celkem chlapců dívek třídní učitelka 

1. 16 
10 6 

Kamila Hlavsová 
 

2. 20 14 6 Ing. Radka Hrušková 

3. 14 5 9 Mgr. Jana Kindlová 

4.  
15 

7 8 
Bc. Milena Humlová 

5. 13 
 

5 8 
Bc. Lucie 
Videmanová 

 78 35 30  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Třída Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 16 16 0 0 

2. 20 19 1 0 

3. 14 12 2 0 

4. 15 14 1 0 

5. 13 8 5 0 
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Třída Počet žáků Pochvaly  Napomenutí 
TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ 

1. 16 0 2 0 0 

2. 20 0 0 1 0 

3. 14 0 0 0 0 

4. 15 0 0 0 0 

5. 13 0 0 0 0 

 

Žádný žák neměl snížený stupeň z chování. Žádný žák neopakoval ročník. 

Údaje o zameškaných hodinách – žádný žák neměl ve šk. roce 2017-18 neomluvenou hodinu. 

Údaje o integrovaných žácích 

Třída  Druh 

integrace 

Počet  

žáků 

1. 0 0 

2. SPU 2 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

 

 

8. Aktivity školy + mimoškolní aktivity 

 

 ZŠ   

Návštěva sokolníka – „Lovci nebes“ 
Fotografování prvňáčků 

Hudební představení – „Jak šli muzikanti světem“ 

Sběr papíru 

Dopravní hřiště – praktická výuka Kladno (4.roč.) 

Dopravní výchova – teorie - pro 4. ročník 
Kouzelnické představení 
 Výlet do Prahy- prohlídka Muzea Karlova mostu s odborným průvodcem 
- projížďka lodí s výkladem kolem Karlova mostu, Čertovkou, k Mánesovu mostu 21.10., Vánoční 
fotografování dětí  
Lampiónový průvod 
Kino Zličín -pohádka „Lichožrouti“ ( 1.r) 
Třídní schůzky v ZŠ 
Vánoční výstava 
Mikulášský pochod 
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Mikulášská nadílka ve škole 
Vánoční akademie – sportovní hala  
Divadlo Lampion: České Vánoce Josefa  
Vánoční posezení ve třídě 
Kino Hutník – ekologický dokument 
Karneval pro děti a rodiče 
Konzultace pro rodiče 
II. projektové vyučování 
Zdravotnický kurz 
Beseda o Africe 
Divadlo „Tradice, čepice truhlice“ 

Barevný týden v ZŠ 

Matematická soutěž – Matematický klokan – celorepubliková matematická soutěž pro žáky 2. – 5. 

roč. 

Projektový den        

Dopravní výchova (pouze 4. ročník) 

Velikonoční tvoření pro žáky 

 „Ukliďme Doksy“ – odpolední úklid obce - ŠD   

Zápis do 1.r. ZŠ  

Velikonoční prodejní výstava (OU Doksy) 

Třídní schůzky  

Čarodějnická zumba + dopoledne v  přírodě  

Třídní fotografování 

Dopravní hřiště – praktická část (4.roč.) 

Okresní dopravní soutěž 

Výlet Praha – muzeum hraček, legendy o Praze – prohlídka  

Testování žáků 5. ročníku 

Exkurze čokoládovna Praha 

projektové vyučování – celoroční projekt Mezi námi Indiány + zakončení a vyhodnocení celoročního 

projektu  

Škola v přírodě (RS Poslův mlýn)  

 

MŠ 

Schůzka rodičů  

Návštěva sokolníka v MŠ 

Fotografování s Vánoční tématikou 

Loutkové divadlo Kozlík   

Lampiónový průvod 

Rákosníček a hvězdy – divadelní představení 

„Lichožrouti“ - Cinema city Zličín  

Zavírání zahrádky  

Duhové bublinky v MŠ  

Vánoční jarmark  - obecní úřad Doksy 

Zumba s čertíkem + Mikulášská nadílka v MŠ 

Akademie ZŠ a MŠ 

Vánoční tvoření s rodiči  
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Vánoční dopoledne + nadílka u vánočního stromečku 

exkurze do čokoládovny  

Screeningové vyšetření zraku 

kouzelník Pan Kravata 

Dětský karneval  

Bubnování v MŠ (hudební program) 

Čabárna (nauč. pr. – Nepleťte si nás (Koťátka, Štěňátka) 

Fotografování s Velikonoční tématikou  

Sférické kino – začarovaný korálový útes 

Barevný týden v MŠ 

„O Červené Karkulce“ - Divadlo Lampion 

Vynesení Morany a přivítání jara + spaní v MŠ (Koťátka) 

Zápis do základní školy 

Velikonoční výstava na OÚ 

Čarodějnická zumba  

Exkurze u hasičů 

Zvířátka v MŠ (výukový program pro MŠ) 

Zápis do mateřské školy 

Společné fotografovaní tříd  

V Indiánské osadě (projekt) 

Školka v přírodě Harrachov 

Mezinárodní den dětí – dopoledne pro děti 

Slavnostní rozloučení s předškoláky  

ZOO Chomutov 

Zahradní slavnost pro děti a rodiče 

 

Mimoškolní aktivity 

    

Název Vedoucí 

Keramika  Mgr. Veronika Kohoutová 

Angličtina Bc. Lucie Videmanová 

Sauna Bc. Lucie Videmanová 

Počítače  Kamila Hlavsová 

Flétna Ing. Radka Hrušková 

Pohybově taneční Bc. Milena Humlová 

Vaření Mgr. Veronika Kohoutová, Lenka Bečková 

Turistika Ilona Kaletová 

Hra na klavír Bc. Pavla Kšírová 
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Celoročně se žáci podílí na sběru druhotných surovin. I v tento šk. rok žáci ZŠ jezdili společně s dětmi 

z MŠ do plavecké školy v Tuchlovicích.    

 

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

mléko, Aktivní škola. 

 

Testování  -  v březnu  2017, tak jako každý rok, se žáci 2 .- 5. ročníku zúčastnili soutěže Matematický 

klokan –  nejvyšší dosažený počet bodů v kategorii Klokan bylo 100 ze 120 možných získaných , v 

kategorii Cvrček bylo dosaženo nejvíce 74bodů ze 120 možných získaných– viz příloha 

- v květnu se žáci 5. ročníku zúčastnili testování v rámci ČSI – průměrná úspěšnost našich žáků byla 

74%. 

- okresní dopravní soutěž Kladno – 3. místo 

 

 

9. 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 ve školním roce: 

MŠ 

Barevný týden  

V Indiánské osadě  

 

ZŠ 

„Mezi námi Indiány“ – celoroční školní projekt (4 projektové dny). Projekty se většinou odehrávají ve 

škole, v přírodě, kde jsou k tomu nejlepší podmínky, ale i je projektové vyučování realizováno formou 

školních besed. 

 

Učení hrou – partneři projektu – účast na technických dopolední v rámci grantové výzvy Učení hrou. 

 

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. 

 

Ovoce do škol - Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 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 nákup limitovaného množství mléčných výrobků (mléko 

ochucené, neochucené) za zvýhodněné ceny a dalšího libovolného množství nedotovaných mléčných 

a jiných výrobků (cereální tyčinky atd.) 
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Pro školy - Aktivní škola -projekt zahrnuje velmi širokou nabídku on-line testů, směřujících k rozvoji 

rozumových schopností a k procvičení znalostí nabytých ve škole. Testy žáci vykonávají na počítačích 

po zadání přihlašovacích údajů.  

 

Učení hrou od firmy Lego - škola získala dotaci na zřízení a vybavení Školní dílny pro praktické 

vyučování včetně kuchyňské linky + vybavení (tkalcovský stav). Tato dílna je využívána dětmi z MŠ i ZŠ 

při zájmových činnostech (např. kroužek vaření) a při výuce praktického vyučování. Tento projekt byl 

realizován v podzimních měsících r. 2016. 

 
Projekt Zdravé zuby  - tomto školním roce jsme opět pokračovali v projektu „ZDRAVÉ ZUBY“.  Projekt 
spadá do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ a je realizován v 1.ročníku naší školy v předmětu 
prvouka. Jde o komplexní výukový program péče o chrup, který je primárně určen pro prevenci 
zubního kazu u dětí na 1. stupni ZŠ. Děti pracovaly se speciálními pracovními listy. Po ukončení 
projektu byl každému žákovi předán balíček s ústní hygienou. 

 
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

V letošním školním roce nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce. 

Další provedené kontroly  

Kontroly během roku nezjistily žádné závažné nedostatky, drobné závady byly odstraněny nebo se 
budou výhledově řešit. 

  veřejnosprávní kontrola Obce Doksy – 31.10. 2016 - bez závad 
  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – 15.6. – bez závad 

 
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Nejsme zapojeni v této oblasti. 
 
 
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
Nejsme zapojeni v této oblasti. 

 
13. 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.  
 
V tomto školním roce byli  na škole 2 integrovaní žáci s poruchou učení Dle metodického pokynu 
MŠMT byl na 1 vypracovaný individuální výchovně vzdělávací plán, podle kterého bylo postupováno 
při vyučování. S oběma žáky byly vedeny reedukační hodiny pod vedením pí. uč. Radky Hruškové. 
V této oblasti nejvíce spolupracujeme s PPP v Kladně a s pedag. poradnou STEP. 
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Žáci pracují  s  nově nakoupenými pomůckami např. s čítankami pro dyslektiky, pracovními sešity, 
bzučáky, využívají alternativní texty a výukové programy na PC 

 

 
14. Prevence sociálně patologických jevů 

V této oblasti se nejvíce zaměřujeme na: 

 - důsledné potírání kuřáctví, požívání alkoholu a dalších návykových látek, opatření k jejich 
nedostupnosti ve škole a jejím okolí 

  - celkové působení na žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech ( PRV, ČJ, TV) 

   -   soustavné sledování vývojové a individuální potřeby žáků, odhalování poruch a hledání řešení při        
výskytu problémů 

   -  optimalizování vztahů mezi žáky 

-  vytváření přímivých podmínek pro pracovní klima a zdravý pracovní vývoj žáků i učitelů ve všech 
částech vyučovacího procesu 

- aplikování dostupné formy zdraví a zdravého životního stylu a zdravého životního prostředí 

 - smysluplné využívání volného času žáků, poskytování prostoru pro zájmovou činnost 

 - systémové vzdělávání školního metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků 

 - pořádání besed pro žáky i za pomoci odborníků 

  - informovanost rodičů o aktivitách školy, o problémech, které se u žáka vyskytly, o navrhovaných 
opatřeních, informování o postupu školy v případě výskytu zneužívání návykových látek 

   - zaměření se na rizikové skupiny žáků 

  - zajišťování poradenské péče pro žáky a rodiče 

  - spolupráci s oddělením sociální prevence, sociálním odborem, oddělením péče o dítě, kurátory pro 
děti a mládež 

 

 

15. 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). 
 
 



17 

 

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 ( besedy, sponzorské dary). 
 
Ostatními institucemi (policie Kladno, Labyrint Kladno,  preventivní programy, HZS – hasiči Kladno). 
 
Další partneři, kteří se podílí na vzdělávání: VISK Kladno, Plavecká škola Tuchlovice, Lampion Kladno – 
divadlo. 
 
 16.  Cíle pro další období 
nadále modernizovat vybavení školy –např.  postupně obměňovat podlahy novým PVC 
efektivně využívat interaktivní tabule, vytvářet nové digitální učební materiály 
úzce spolupracovat s rodiči a zákonnými zástupci žáků, především žáků s poruchami učení a chování a 
žáky nadanými 
obnovovat a opravovat dřevěné hrací prvky na školní zahradě 
obnovovat a vysazovat zeleň na školní zahradě 
pokračovat v obměňování hracích prvků ve školní družině 
  
Výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017 vypracovala: 
 
 
  
                                                                                                                                  Mgr. Jana Kindlová 
                                                                                                                                      ředitelka školy 
  
  
Se závěrečnou zprávou byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní školy na 
pedagogické radě dne   29. 8. 2017 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 1.10.2017 
  
Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 4.10.2017 
  
Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 13.10.2017 
  
Příloha: Zpráva o hospodaření školy za rok 2017 
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Hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Vlastní zdroje, plnění rozpočtu OÚ, plnění rozpočtu KÚ za rok 2016 

 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu (potraviny, pomůcky, mléko do škol, kancelář.prostř.,materiál na opravy, 

úklid…)                                                  1.007.818,50 

502 Spotřeba energie  484.299,45 

511 Opravy a udržování 77.037,92 

512 Cestovné                                                                                                                              1.013,00 

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

       výlety…)                                                                                                                      614.254,48 

521 Mzdové náklady        5.244.817,00    

524 Zákonné soc. pojištění       1.745.319,00 

525 Jiné soc. pojištění 20.515,00 

527 Zákonné soc. náklady 78.585,00  

549 Jiné náklady z činnosti (pojištění majetku) 3.648,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 29.209,94 

558 Náklady DHIM a DNIM 392.305,78 

 

Náklady celkem        9.698.823,08      
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Výnosy 

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

       výlety, stravné, plavání …) 1.299.752,00 

648  Čerpání fondů                                                                                                                  78.130,23   

649  Ostatní výnosy z činnosti      783,85 

672  Výnosy územních rozpočtů z transferu     8.320,157,00   

 

 

 

Výnosy celkem        9.698.823,08  
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Rozpočet KÚ za rok 2016 

Rozpočet KÚ   k 20. 7. 2017 činil celkem 7.991.864,- Kč.  
 
 

Platy včetně OON (dohody)                 5.778.002,- 

Odvody                                                    1.964.521,- 

FKSP                                                            115.320,- 

ONIV (učebnice, pomůcky…)                  134.021,-       

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doksy  28.8.2017                                                                              Mgr. Jana Kindlová 

                                                                                                                  ředitelka školy    

 

 

 

 

 

Schválena pedagogickou radou dne: 29.8.2017 
 
Schválena školskou radou dne: 4.10.2017 
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