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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 , reditel@skoladoksy.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               311 320 519 
                                                                     608 223 772         
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 

Mgr. Ing. Radka Hrušková – vedoucí učitelka ZŠ, zástupce 

ředitele 

Lucie Ziková – vedoucí učitelka MŠ 

Hana Vršecká – vedoucí ŠJ 

 

Školská rada  

 

zástupci pedagogických pracovníků školy:  Lenka Rysová, 

Kamila Hlavsová 

zástupci zřizovatele školy: Alena Brehová,  Jaromír Jirouch 

                                                   Jakub Kostka, Ing. Aleš Peták 

zástupci nezletilých žáků:  Olina Štohrová,  Michaela Talašová 

předseda  rady: Olina Štohrová 

 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

 

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

       

http://www.skoladoksy.cz/
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 2. Charakteristika školy a její vybavenost 
 
 
Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního vzdělávání a zajišťování 
stravování.  Základní škola Doksy je škola pouze 1. stupně, do které ve školním roce 2018/ 2019 bylo 
dle zahajovacího výkazu zapsáno 96 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 (97 žáků – kapacita ZŠ 100 žáků) 
• školní družinu ( 56 žáků - kapacita 56 žáků) 
• školní jídelnu (kapacita  200 jídel) 
 
Základní škola je neúplná, výuka je organizována v pěti třídách. 
 
 I. třída –  počet žáků 25 – třídní učitelka Kamila Hlavsová 
 
II. třída – počet žáků 23 – třídní učitelka Mgr. Milena Humlová 
 
III. třída – počet žáků 17 – třídní učitelka Bc. Lucie Bláhová (od 1.2.2019 mateřská dovolená) 
                                                Mgr. Iveta Pízová 
 
IV. třída – počet žáků 20 – třídní učitelka Mgr. Ing. Radka Hrušková 
 
V. třída – počet žáků 12 – třídní učitelka Mgr. Veronika  Riemer 
 
Školní družina má 2 oddělení ( 56 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.  

 



5 

 

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.   

 

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. Děti ze základní školy mají interaktivní tabuli 

umístěnou v každé třídě. Všechny učebny mají připojení k internetu. Na zahradě školy je ve výstavbě 

nová venkovní učebna. 

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. 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 i velké a 

malé 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 25 

Počet učitelů ZŠ 7  

Počet vychovatelek ŠD 2  

Počet asistentů pedagoga 2 

Chůva MŠ 1 

Počet učitelů MŠ 6 

Počet provozních zaměstnanců  7 
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Pedagogičtí zaměstnanci: 

 ZŠ Funkce úvazek 

Mgr. Jana Kindlová ředitelka 1,0 

Kamila Hlavsová učitelka ZŠ 1,0 

Mgr.Ing. Radka Hrušková Vedoucí učitelka ZŠ, zástupce ředitelky 1,0 

Mgr. Iveta Pízová učitelka ZŠ 1,0 

Mgr. Veronika Riemer učitelka ZŠ 1,0 

Mgr. Magdalena Míková učitelka ZŠ 0,4 

Mgr. Milena Humlová učitelka ZŠ 0,95 

Ilona Kaletová asistent pedagoga 0,5 

Bc. Lucie Bláhová 
učitelka ZŠ 

vychovatelka ŠD 

0,95 

0,2 

Mgr. Jana Hahnová 
asistent pedagoga 

vychovatelka ŠD 

0,4 

0,5 

Šárka Málková vychovatelka ŠD 1,0 

 
   

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 1,0 

Zuzana Kindlová učitelka MŠ 1,0 

                                                                                            

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

 
Funkce úvazek 

Hana Vršecká                             
vedoucí školní jídelny 

Administrativní pracovník ŠJ 

0, 48 

0,52 

Věra Šmídová školnice 1, 0 

Ivana Moskvová uklízečka 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 2018-2019 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 - 36 žáků, v MŠ 22 žáků. 

Škola v přírodě - 81 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,  Hlavní 22, 273 62 Družec 

Alena Nádějová, Sportovců 3033, 273 04  Kladno 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků                  

 

Základní škola 

 

Mgr. Jana Kindlová 

Vedení MŠ v roce 2019 – financování, motivace, legislativa 

ŠVP máme a co dál 

Novela právních předpisů 

Workshop - asistent pedagoga 

Kamila Hlavsová 

ŠVP máme a co dál 

Jak porozumět autismu - myšlení a chování lidí s autismem 

Ochrana člověka za běžných a mimořádných  

událostí 

Mgr.. Milena Humlová 

ŠVP máme a co dál 

3D tiskárna ve výuce, její využití a praktické ukázky nejen pro učitele 

Inspirativní seminář – děti na startu 

Stres a syndrom vyhoření v pedag. praxi 

Přínos deskových a logických her k rozvoji myšlení dítěte 

Mgr. Ing. Radka 

Hrušková 

ŠVP máme a co dál 

Metodika efektivního zapojení interakt. tabule do výuky 

Workshop - asistent pedagoga 

Bc. Lucie Bláhová ŠVP máme a co dál 
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Mgr. Jana Kindlová 

Vedení MŠ v roce 2019 – financování, motivace, legislativa 

ŠVP máme a co dál 

Novela právních předpisů 

Workshop - asistent pedagoga 

Mgr. Veronika Riemer 
ŠVP máme a co dál 

Kurz – metodik prevence 

 

Mateřská škola 

Lucie Zíková 
Individualizace a portfolio ve výchově a vzdělávání dětí v MŠ 

Vedení MŠ v roce 2019 – financování, motivace, legislativa  

Jitka Benešová ŠVP máme a co dál 

Lenka Hrubanová 
ŠVP máme a co dál 

Relaxace a uvolňovací cviky v MŠ 

Zuzana Kindlová Hurvínkovy cesty do přírody 

Lenka Rysová 
ŠVP máme a co dál 

Zdravé cvičení – abeceda strečinku 

Iveta Svobodová Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním věku a možnosti jejich zvládání 

 

     
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 

2019/2020 

1 18 0 2 4 

  

Zápis  dětí  do  prvních  tříd  se  konal ve dnech 5. – 6. 4. 2018. K zápisu se dostavilo celkem 24 žáků. 
4 žákům byl udělen odklad povinné školní docházky. 2 žáci, kteří byli u zápisu, nastoupili na jinou ZŠ.  
18 žáků nastoupilo do 1. ročníku. 
  
Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia: 
 
přijati: 1 žák z pátého ročníku  
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 

počet uchazečů počet přijatých dětí 
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23 18 

 
Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskutečnil dne 2. 5. 2019 v budově mateřské školy.  
 

7. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání  

Mateřská škola 

 Počet dětí Předškoláků Vyučující 

Třída Kuřátek 25 0 Benešová Jitka 
      Kindlová Zuzana 

Chůva: Musilová 
Vendula 

Třída Koťátek 25 0 Svobodová Iveta 
Hrubanová Lenka 

Třída Štěňátek 25 21 Ziková Lucie  
Rysová Lenka 

 

 Počet žáků Předškoláků 

Celkem žáků 75 21 

Chlapců 39 9 

Dívek 36 12 

 

Základní škola 

Ročník  Počet žáků   

 celkem chlapců dívek třídní učitelka 

1. 25 
11 14 

Kamila Hlavsová 
 

2. 23 
9 14 

Mgr. Milena 
Humlová 

3.  
17 11 6 

Bc. Lucie Bláhová 
Mgr. Iveta Pízová-od 

1.2.2019 

4.  
20 

15 5 
Mgr.Ing. Radka 

Hrušková 

5. 12 
 

5 7 
Mgr. Veronika 

Riemer 

 96 50 46  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Třída Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 25 25 0 0 
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2. 23 23 0 0 

3.  
17 

13 4 
0 

4.  
20 

13 7 
0 

5. 12 
 

11 1 
0 

 

 

 

Třída Počet žáků Pochvaly  Napomenutí 
TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ 

1. 25 0 0 0 0 

2. 23 0 1 0 0 

3.  
17 

0 4 
0 

0 

4.  
20 

0 2 
0 

0 

5. 12 
 

0 1 
0 

0 

 

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

Údaje o zameškaných hodinách – žádný žák neměl ve šk. roce 2018-19 neomluvenou hodinu. 

Údaje o integrovaných žácích 

Třída  Druh 

integrace 

Počet  

žáků 

1. ADHD 1 

2. SPU,ADHD 3 

3. SPU 1 

4. SPU 3 

5. 0 0 

 

 

8. Aktivity školy + mimoškolní aktivity 

 

 ZŠ 

Slavnostní zahájení školního roku 

Výuka plavání v 1. a 2. ročníku 

Fotografování „prvňáčků“ do deníku - MF Dnes 
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Sběr starého papíru 

Zasedání školské rady 

Úvodní projektové vyučování – environmentální výchova 

exkurze Čabárna (1. a 2. ročník) 

Drvotova naučná stezka (3.,4. a 5. ročník) 

Dopravní teorie (4. ročník) 

Betlémy Karlštejn 

Vánoční fotografování 

1. projektový den – Rostliny a živočichové naší přírody 

Dravci v letu (sokolník) – naučný pořad 

Halloweenský den 

Drakiáda (Družina) 

Návštěva knihovny Kladno (2. ročník) 

Planetárium Praha 

Akce v prosinci 

Vánoční akademie 

Mikuláš ve škole 

Výlet na Karlštějn – výstava betlémů a dílničky 

Vánoční besídky ve třídách 

2. Projektový den - Planeta zvířat 

Sportovní soutěže (1. – 3.r) – malotřídní školy (sportovní dopoledne pořádané v naší škole) 

Turnaj ve vybíjené (4. – 5.r.) – malotřídní školy (turnaj pořádán v naší škole) 

Karneval 

Dopravní výchova - teorie (4. ročník) 

Matematický klokan a cvrček (2. - 5. ročník) – matematická soutěž 
Noc s Andersenem (1. ročník) – spaní v ZŠ 
"Ukliďme Česko, ukliďme svět" – úklid obce (družina) 
3. projektový den – Moře a oceány 
Koněpruské jeskyně 

Včelí medvídci – divadelní představení (1. a 2. ročník) 

Barevný týden – projektový týden 

Zápis do 1. ročníku na šk. rok 2019 – 2020 

Cyklosoutěž 4.r. (jen žáci reprezentující svoji třídu) 

Dravci -  naučný program 

Tonda obal na cestách – třídíme odpad – ekologický program 

Koncert dětí – kroužek flétny + klavíru 

Zahradní slavnost - rozloučení s „páťáky“  

Čtvrté projektové vyučování – Já a příroda 

Škola v přírodě – Plasy u Plzně 

Kurz první pomoci s ukázkou výjezdového vozidla Báňské záchranné služby  

Závěrečné vyhodnocení projektových vyučování 

Spaní ve škole 
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 MŠ 

Máme rádi zvířata(návštěva zvířátek v MŠ) 

Podmořský svět Praha(výlet Štěňátka + Koťátka) 

Drobní savci z Afriky(Přednáška o zvířatech +ukázka zvířátek) 

Vánoční focení 

Divadlo Kozlík (Červená Karkulka) 

Kouzelník a zlobivé míčky 

Zábavný pořad s Matýskem 

Vánoční tvoření s rodiči 

Lenčiny zpívánky (Hudební představení s vánoční tématikou) 

Vánoční akademie 

Budulínek (divadlo) 

Cirkus Cecilka  

Schůzka rodičů  

Vědecká show 

Smoothie show 

Karneval 

Barevný týden 

Sněhurka –divadlo KK 

Papoušci v mš 

Na červenou stát – naučný program pro děti 

Čarodejnické dopoledne  

Mládata dravců 

Tonda obal na cestách – třídíme odpad 

Rozloučení s předškoláky – odpoledne pro rodiče 

Zahradní slavnost , vystoupení dětí z kroužku Zumby 

Výlet- Duhový park ( Štěňátka a Koťátka) 

Výlet – statek Merlin( Kuřátka) 

 

Mimoškolní aktivity 

    

Název Vedoucí 

Keramika  Mgr. Veronika Riemer 

Angličtina Iveta Svobodová 

Počítače  Kamila Hlavsová 

Reedukace poruch učení Mgr.Ing. Radka Hrušková, Mgr. Iveta Pízová 

Děti na startu Mgr. Milena Humlová 

Vaření Mgr. Veronika Riemer, Mgr. Milena 
Humlová, Bc. Lucie Bláhová, Lenka Bečková 

Turistika Ilona Kaletová 

Hra na klavír, hra na flétnu Ilona Kaletová 
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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.    

 

Další mimoškolní aktivity: 

Testování  -  v březnu  2019, tak jako každý rok, se žáci 2 .- 5. ročníku zúčastnili soutěže Matematický 

klokan  

Okresní dopravní soutěž Kladno – žáci 4. ročníku 

Turnaj ve vybíjené 

Sportovní dopoledne – „Překážková dráha“ 

 

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  

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 

 

ZŠ 

 

„My a příroda“ – 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. 

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). 

Šablony 2 – 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 školního asistenta v ZŠ a zajištění chůvy v MŠ. Další aktivitou je 

sdílení zkušeností pedagogů. Projekt byl ukončen v 06/2019 

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. 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
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V letošním školním roce nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce. 

Další provedené kontroly  

 veřejnosprávní kontrola Obce Doksy –5.6.2019- 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 a prevence sociálně patologických jevů 
 
 
Poradenství na naší škole se zaměřujeme hlavně na pozorování žáka přímo při práci ve třídě, 
případně sledování vztahů ve třídě. Komunikujeme s poradnami, zák. zástupci při podezření na 
specifické poruchy učení. Pokud se potvrdí, předáme podklady pedagogicko-psychologické poradně, 
která je oprávněna posuzovat např. nárok dítěte na integraci.  
 
Úkoly: 

 práce s kolektivem třídy - cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich 
komunikační dovednosti a schopnost spolupráce, posílit třídní kolektiv 

 prevence výskytu rizikového chování jako je např. šikana, zneužívání návykových látek 

 poskytování individuálních poradenských a psychoterapeutických konzultací dětem, 
jejich rodičům a učitelům  

 řešení prospěchových, výchovných či jiných potíží 

 péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - zaměřujeme se především na žáky se 
zdravotním znevýhodněním a postižením, na žáky se sociálním znevýhodněním a nadané 
děti 

 reedukace specifických poruch učení spolupráce se speciálními pedagogy 

 poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné 
odborné pracoviště. 
 
 

Výchovný poradce (VP) 
 
Činnosti výchovného poradce 

 
Metodická a informační činnost 

 poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích 
plánů, práce s nadanými žáky 

 podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů 

 informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v 
regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí 

 pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o nadané žáky 

 spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, 
speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb 
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Specifické oblasti 

 ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto 
žáky 

 spolupracuje se speciálním pedagogem a metodikem primární prevence na základní škole 

 zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na 
ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem 

 výchovný poradce kromě metodické, monitorovací a statistické funkce vykazuje i činnost 
spolupráce s poradenskými a školskými zařízení v návaznosti na propojení vzájemné 
komunikace se zákonnými zástupci 
 

Další činnost výchovného poradce 
 

 práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy 

 pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP 

 věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním 

 zpracovává dokumentaci a vede databázi integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím 
plánem 

 zpracovává dokumentaci a vede databázi dalších žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 podílí se na sestavování IVP pro integrované žáky, spolupracuje s rodiči a učiteli těchto žáků 
 

 
Integrovaní žáci – celkem byli integrováno 8 žáků s poruchou učení a ADHD,ADD.  Dle metodického 
pokynu MŠMT bylo vypracováno 6 individuálně výchovně vzdělávacích plánů, podle kterých bylo 
postupováno při vyučování. 2 žákům byla udělena podpůrná opatření bez požadavku na vypracování 
individuálně vzdělávacího plánu. Se všemi žáky byly vedeny reedukační hodiny.  V této oblasti nejvíce 
spolupracujeme s PPP v Kladně, s pedag. poradnou STEP a se  speciálně pedagogickým centrem a 
pedagogicko-psychologickou poradnou Slunce. 

 
 
Metodik prevence (MP)  
 
Činnosti školního metodika prevence 

 
Metodická a koordinační: 

 koordinace a tvorba preventivního programu školy 

 koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci šikany, záškoláctví, 
závislostí, násilí, vandalismu, netolismu (závislosti na internetu, virtuální realitě a PC hrách), 
prekriminálního a kriminálního chování, poruch příjmu potravy a dalších typů rizikového 
chování. 

 koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 
vzdělávacího procesu integraci žáků/cizinců, prioritou je v rámci tohoto procesu prevence 
rasismu a xenofobie. 

 

 Informační: 

 zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách 
programů a projektů, metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy 

 vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy, získávání nových odborných 
informací a zkušeností 
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Poradenská: 

 vyhledávání a pedagogická diagnostika žáků s rizikovými projevy, poskytování poradenských 
služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího 
odborného pracoviště 

 spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 
rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd 

 

Přehled počtu řešených případů 

 

 vztahové problémy (problémy v komunikaci, větší konflikty)  - 5 případů 

 kázeňské problémy (porušení šk. řádu a pravidel) – 3 případy 
 
 
Ostatní případy ( např. psychická šikana, vyloučení z třídního kolektivu, fyzická šikana, vandalismus, 
krádež, poruchy příjmu potravy, konflikt s vyučujícím) nebyly zaznamenány. 
 
Konzultace s rodiči: 

 během školního roku proběhlo několik konzultací s rodiči žáků, u kterých vznikl problém 

 forma komunikace byla emailová, telefonická, osobní 

 jelikož třídní učitelky jsou v častém kontaktu s rodiči (email, telefon), problém je často 
odhalen v předstihu a vždy vyřešen 
 

 
14. Spolupráce školy a dalších subjektů 

Škola během školního roku spolupracovala : 
 

Formy spolupráce komentář 
Školská rada  
 
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče  
 
 
Spolupráce se zřizovatelem 
 
 
 
 
Pedagogicko-psychologická poradna     
 
 
 
 
 
Okolní školy   

  
 
 
Ostatní instituce 

Schůzky 2 x ročně, velmi dobrá spolupráce 
 
4x ročně, pravidelné konzultační hodiny všech 
pedagogů školy  
 
OÚ se stará o pozemek školy- sečení trávy, 
starosta obce zahajuje nový školní rok, s 
vedením školy projednává problémy ve škole, 
žáci se podílí na Vítání občánků 
 
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 
 
spolupráce s řediteli, pedagogy, účast na                                                                                          
projektech,  předávání informací, výlety,                                                                                      
exkurze, sportovní  aktivity 
 
policie Kladno, Labyrint Kladno,  preventivní                                                                                
programy, HZS – hasiči Kladno, záchranná služba 
Kladno 
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Další partneři, kteří se podílí na vzdělávání: VISK Kladno, Plavecká škola Tuchlovice, Lampion Kladno – 
divadlo. 
 
  
Výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019 vypracovala: 
 
 
  
 
                                                                                                                                  Mgr. Jana Kindlová 
                                                                                                                                      ředitelka školy 
  
  
 
 
Se závěrečnou zprávou byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní školy na 
pedagogické radě dne   28. 8. 2019 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 25.9.2019 
  
Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne 30.9.2019 
  
Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 4.10.2019 
  
Příloha: Zpráva o hospodaření školy za rok 2019 
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Hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Vlastní zdroje, plnění rozpočtu OÚ, plnění rozpočtu KÚ za rok 2018 

 

Náklady 

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

úklid…)                                                        985.278,00 

502 Spotřeba energie    499.051,14 

511 Opravy a udržování 179.737,89 

512 Cestovné                                                                                                                               2.167,00 

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

       výlety…)                                                                                                                        749.327,00 

521 Mzdové náklady                       7.394.876,00    

524 Zákonné soc. pojištění         2.478.486,00 

525 Jiné soc. pojištění   29.604,00 

527 Zákonné soc. náklady                                                                                                      151.096,00  

549 Jiné náklady z činnosti (pojištění majetku) 45.434,50 

551 Odpisy dlouhodobého majetku   39.836,40 

558 Náklady DHIM a DNIM   105.998,05 

 

Náklady celkem                      12.660.892,28      
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Výnosy 

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

       výlety, stravné, plavání …) 1.494.369,00 

648  Čerpání fondů                                                                                                                  17.240,50   

649  Ostatní výnosy z činnosti 15.968,92 

672  Výnosy územních rozpočtů z transferu                         11.397.180,00   

 

 

 

Výnosy celkem                  12.924.758,42  

 

 

Výsledek hospodaření:                                                       zisk ve výši 263.866,14 
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Rozpočet KÚ  

Rozpočet KÚ   k 15. 8. 2019 činil celkem  11.761.537,- Kč.  
 
 

Platy včetně OON (dohody)                 8.525.982,- 

Odvody                                                    2.898.837,- 

FKSP                                                            170.191,- 

ONIV (učebnice, pomůcky…)                  166.527,-       

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doksy  27.8.2019                                                                              Mgr. Jana Kindlová 

                                                                                                                  ředitelka školy    

 

 

 

 

 

Schválena pedagogickou radou dne: 28.8.2019 
 
Schválena školskou radou dne: 30.9.2019 

 
 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


