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I.

Pokyn pro vydání výroční zprávy

ŘŘ editelka Zaákladníá šškoly Pivonš ka, Chřšíáčš 23, Křaloviče 331 43, přšíášpešvkovaá  ořganizače 
vydaávaá  dle uštanoveníá § 10 odšt. 3 zaákona čš. 82/2015 Sb., o přšedšškolníám, zaákladníám, 
štřšedníám, vyšššš íám odbořneám a jineám vzdeš laá vaáníá (šškolškyá  zaákon) ve znešníá pozdeš jšš íáčh 
zmešn a dodatkuů , a podle § 4 a naá šl. vyhlaá ššky čš. 15/2005 Sb., kteřou še štanovíá naá lezš itošti 
dlouhodobyáčh zaámešřuů , vyářočšníáčh zpřaáv a vlaštníáho hodnočeníá šškoly, v platneám znešníá, 
vyářočšníá zpřaávu o čšinnošti šškoly za obdobíá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Tato vyářočšníá zpřaáva o čšinnošti bude zveřšejnešna na webovyáčh štřaánkaáčh šškoly 
http://www.skolapivonka.cz a šoučšašneš  bude k nahleádnutíá ve veštibulu šškoly 
a kančelaá řš i šškoly. Do vyářočšníá zpřaávy muů zše kazšdyá  nahlíázšet a pořšizovat ši z níá opišy a 
vyápišy, anebo muů zše obdřzšet jejíá kopii.
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II.

Základní údaje o škole

Naázev šškoly dle ZL Zaákladníá šškola Pivonš ka

Síádlo šškoly Chřšíáčš 23, 331 43
Přaávníá fořma SŘkolškaá  přaávničkaá  ošoba

ICŘO 06010202
IZO 181 086 948

Zřšizovatel Geneřation Euřope z.š.
ŘŘ editel šškoly MgA. Jana Jakubíáčškovaá
SŘkolškaá  řada Zřšíázena, tvořšena 3 zaá štupči

Součšaá šti šškoly SŘkolníá dřuzš ina
Míášta poškytovaneáho

vzdeš laá vaáníá
Zaákladníá šškola Pivonš ka, Chřšíáčš 23

Telefon 702404105, 371141065
E-mail jana.jakubičkova@školapivonka.čz,

jana.jakubičkova@gmail.čom
www štřaánky www.školapivonka.čz

Koá d obořu vzdeš laáníá 79-01-C/001 Zaákladníá šškola
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III.

Stručná charakteristika školy

Zaákladníá šškola Pivonš ka je šoukřomaá  malotřšíádníá šškola, kteřaá  poškytuje vzdeš laá vaáníá od 
1. 9. 2017 v obči Chřšíáčš na ševeřníám Plzenš šku. Jejíám zřšizovatelem je špolek Geneřation 
Euřope z.š.  SŘkola poškytuje zaákladníá vzdeš laá vaáníá, zabezpečšuje řozumovou, mřavníá, 
eštetičkou, přačovníá, zdřavotníá a teš lešnou vyáčhovu. SŘkola přšipřavuje zšaáky přo dalšš íá 
študium a přaxi. V šoučšašneá  dobeš  maá  jednu třšíádu še čštyřšmi řočšníáky š kapačitou 20 zšaá kuů . 
Součšaá štíá šškoly je šškolníá dřuzš ina.
Malyá  počšet zšaákuů  ve třšíádeš , menššíá počšet zamešštnančuů  šškoly a uá zkaá  špolupřaá če šškoly 
š řodičši z níá vytvaá řšejíá komunitníá šškolu řodinneáho typu, kde panuje vštřšíáčneá , přšaá telškeá  
klima a otevřšenošt. Samozřšejmoštíá je individuaá lníá přšíáštup pedagoguů  ke kazšdeámu zšaá kovi, 
řešpektovaáníá jeho tempa i zaá jmuů . Vyuzš íávaáníá modeřníáčh vzdeš laá vačíáčh metod a filozofičkeá  
zakotveníá v monteššoři pedagogiče z níá čšiníá inovativníá šškolu, kteřaá  je jedinou šveáho 
dřuhu v řegionu. 
SŘkola pořšaádaá  v přuů bešhu řoku řšadu komunitníáčh akčíá, zapojuje še do zš ivota obče a šnazš íá 
še pozitivneš  řozvíájet mikřořegion, kteřyá  je jedníám z nejzapadlejšš íáčh a nejmeáneš  
řozvinutyáčh mikřořegionuů  v Plzenš škeám křaji. 
Velkyám benefitem šškoly je zřekonštřuovanaá  budova, řozšaáhlaá  zahřada še zaá zemíám přo 
venkovníá vyáuku a přšíářoda, ve kteřeá  dešti v řaámči vyáuky i dřuzš iny čšašto pobyávajíá.  

IV.

2. Personální údaje

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk muži ženy celkem
do 20 let 0 0 0

21 - 30 let 1 1 2
31 - 40 let 1 3 4
41 - 50 let 1 0 1
51 - 60 let 0 0 0

61 a víáče let 0 1 1
čelkem 3 5 8

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

vzdělání
dosažené muži ženy celkem

zaákladníá 0 0 0
vyučšen 0 0 0
štřšedníá 0 0 0
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odbořneá
uá plneá  štřšedníá 1 0 1
vyšššš íá odbořneá 0 0 0
vyšokošškolškeá 2 5 7

čelkem 1 7 8

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

odborná
kvalifikace celkem

učšitel přvníáho
štupneš  zaákladníá

šškoly
1

Učšitel čizíáčh
jazykuů

1

Učšitel umeš lečkyáčh
přšedmeštuů

1

vyčhovatel 1
ašištent pedagoga 1

lektoř
volnočšašovyáčh

aktivit
3

celkem 5

2.4 Přehled pracovníků dle vyučovaných předmětů

jmeáno a přšíájmeníá vyučšuje
Jana Jakubíáčškovaá Hv, Vv, D, ašištent 

pedagoga
Mařkeáta Tešaá řkovaá 1. štupenš
Helena Dleškovaá ašištent pedagoga
Kateřšina CŘedíákovaá Aj
Kateřšina Křoupovaá vyčhovatelka
Exteřništa: Mařč 
Veřhill

Vedeníá křouzšku 
čiřkušu a akřobačie

Exteřništa: Mařtin 
Kolleř

Vedeníá křouzšku 
keřamiky

Exteřništa: Zdenešk 
Dřahošš

Vedeníá křouzšku 
muzikoteřapie

Podařšilo še vytvořšit ščhopnyá  a nadššenyá  kolektiv. Všš ičhni zamešštnanči špolupřačujíá, 
řšešš íá špolu dalšš íá zlepššeníá a zmešny a velmi dobřše fungujíá jako tyám. SŘkolníá dřuzš ina a 
šškola jšou přopojeny tematičky i ořganizačšneš . Vedeníá šškoly še intenzivneš  šnazš íá 
doplnit kolektiv o dalšš íá kvalitníá učšitele – od noveáho šškolníáho řoku naštupuje do šškoly 
řodilaá  mluvčšíá z USA přo vyáuku angličkeáho jazyka a nabíádka volnočšašovyáčh aktivit 
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bude ješšteš  peštřšejšš íá. SŘkola še šnazš íá zíáškat lektořy – muzše, aby še tak vyvaá zš ilo 
zaštoupeníá zšen v pedagogičkeám tyámu. Vššičhni pedagogoveá  še šnazš íá o šyštematičkou 
řeflexi šveá  přaá če a konštřuktivníá dovzdeš laá vaáníá. 

V.

Počty žáků školy

třída ročník celkem z toho chlapců z toho
dívek

I. (1., 2., 3., 4.) 1. 5 2 3

I. (1., 2., 3., 4.) 2. 7
5 (1 zšaá k ukončšil

vzdeš laá vaáníá
k 1.10.2017)

2

I. (1., 2., 3., 4.) 3. 2 1 1
I. (1., 2., 3., 4.) 4. 1 1 0

celkem 15 9 6

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro rok 2017/2018

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních
tříd

počet odkladů pro  školní rok 

1. 5 0

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro rok 2018/2019

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních
tříd

počet odkladů pro  školní rok 

1. 3 0

Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními: 

třída ročník Stupeň PO a počet žáků

I. (1., 2., 3., 4.) 1 1 zšaák 1. štupenš  PO 
+1 zšaák IVP

I. (1., 2., 3., 4.) 2
2 zšaá či IVP (z toho jeden

ukončšil vzdeš laá vaáníá na šškole
k 1.10.2017

I. (1., 2., 3., 4.) 3 1 zšaák 2. štupenš  PO
I. (1., 2., 3., 4.) 4 0

celkem 5 (resp.4, neboť 1 žák
opustil školu k 1.10. 2017)
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Žáci – cizinci

kategorie cizinců
občané

EU

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně
nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a

azylanti
počšet zšaá kuů  čelkem 1 1

SŘkola maá  za šebou přvníá řok čšinnošti – do šškoly naštoupilo 15 zšaákuů . CŘaá št zšaákuů  tvořšíá 
dešti míáštníá, kteřšíá víátajíá mozšnošt navšštešvovat šškolu v míášteš  bydliššteš  v oblašti 
š komplikovanyám dojíázšdešníám. CŘaá št zšaá kuů  tvořšíá deš ti z okolíá, jejičhzš  řodičšuů m še líábíá vize 
šškoly a šškolníá vzdeš laá vačíá přogřam. Bešhem zaá řš íá še všš ičhni zšaá či uá špešššneš  adaptovali. 
Jeden zšaák opuštil po dohodeš  vedeníá š řodičši šškolu z duů vodu šyštematičkeáho 
pořuššovaáníá šškolníáho řšaádu a neuá špešššneá  adaptače na jinyá  štyl vyáuky. Třšíáda je veškoveš  
šmíáššenaá , čozš  vyzšaduje odliššnyá  štyl přaá če a vedeníá učšiteluů . Bešhem šškolníáho řoku jšme 
še šnazš ili o naštaveníá vššečh vyáčhovnyáčh a vzdeš laá vačíáčh přočešuů  a takeá  přavidel tak, 
abyčhom naplnš ovali vizi šškoly a šmešřšovali k hařmoničkeámu řozvoji kazšdeáho zšaá ka. 
SŘkola še načhaázíá v noveš  zřekonštřuovaneá  budoveš  byávalyáčh díálen, kteřaá  nabíázíá klidneá  a 
přošveš tleneá  přoštřšedíá přo vzdeš laá vaáníá. Vybaveníá vyáukovyámi pomuů čkami, knihami 
v řozšaáhleá  šškolníá knihovneš  a hřami v teš ločvičšneš  je doštatečšneá  a komplexníá. 
SŘkola še šnazš íá nabíádnout zajíámavyá  přogřam v dobeš  mimo vyučšovaáníá, zapojujeme še 
do mnoha přojektuů . Přoštořy jšou v odpoledníáčh hodinaá čh nabíázeny k vyuzš itíá i 
veřšejnošti. Přoštřšedíá šamotneá  šškoly je atřaktivníá š upřavenyám naádvořšíám, na kteřeám še
pořšaádaá  mnoho akčíá šškoly. Ve šškole vzdeš laá vaáme zšaá ky š pořučhami učšeníá, čhovaáníá a 
zdřavotníám znevyáhodnešníám. Tešmto zšaá kuů m jšou vypřačovaávaány individuaá lníá 
vzdeš laá vačíá plaány, kteřeá  jšou vyáčhovnou pořadkyníá přavidelneš  vyhodnočovaány. 

VI.

Hodnocení žáků a výsledky vzdělávání

ZŘ aá či jšou vzdeš laá vaáni podle SŘkolníáho vzdeš laá vačíáho přogřamu přo zaákladníá vzdeš laá vaáníá: 
Řošteme špolečšneš  od kořšenuů  ke šlunči, kteřeá  vyčhaá zíá z Řaámčoveš  vzdeš laá vačíáho přogřamu 
přo oboř vzdeš laáníá zaákladníá šškola vydaneáho MSŘMT. 

Snahou je vytvořšit přoštřšedíá, kteřeá  podpořuje přšiřozenou tvořšivošt a zvíádavošt, 
podpořuje vnitřšníá motivači zšaá kuů  ke vzdeš laá vaáníá a vytvaá řš íá pozitivníá vztah ke šškole. Přši 
vyáuče vyuzš íávaá  šškola napřšíáklad tyto metody: monteššoři individuaá lníá štyl vyáuky a vyuzš itíá 
pomuů ček, matematika přof. Hejneáho, metody křitičkeáho myššleníá, metody řozvoje pšaníá, 
diškuze, debata, přojektoveá  vyučšovaáníá, badatelšky ořientovaneá  vyučšovaáníá, globaá lníá 
vzdeš laá vaáníá. 

Vyčhaá zíáme vštřšíáč uá řovni znaloštíá jednotlivyáčh zšaá kuů , jejičh tempu a zaá jmuů m – šnazš íáme še 
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o maximaá lníá motivači a podpořu šamoštatnošti a zodpovešdnošti za šveá  vzdeš laá vaáníá. 
Duů řaz klademe jak na ošvojovaáníá znaloštíá v šouvišloštečh a ke křitičkeámu uvazšovaáníá, tak 
na řozvoj šočiaá lníáčh dovednoštíá a hodnot.  Přo hodnočeníá zšaákuů  pouzš íávajíá pedagogoveá  
šlovníá hodnočeníá a komplexníá šyšteám hodnočeníá kombinujíáčíá šebehodnočeníá, 
vřštevničkeá  hodnočeníá a hodnočeníá pedagoga. 

Pro hodnocení žáka využíváme: 
a. přuů bešzšneá  uá štníá hodnočeníá bešhem jednotlivyáčh čšinnoštíá zšaá ka jako 

motivačšníá šlozška a zpeštnaá  vazba na konči daneá  čšinnošti, 
b. individuaá lníá řozhovořy pedagoga š zšaá kem - přavidelneš  kazšdyá  tyáden a 

podle potřšeby,
č. třipařtitníá šetkaáníá (na konči 1., 2. a 3. čštvřtletíá přobíáhaá  uá štníá hodnočeníá, 

kteřeá  maá  podobu třipařtitníáho šetkaáníá učšitel – zaákonníá zaá štupči – zšaák); na 
nešm še hodnotíá uá řovenš  došazšenyáčh vešdomoštíá a dovednoštíá, mapujíá 
přšekaázšky v učšeníá a hledajíá zpuů šoby, jak přšekaázšky přšekonat, fořmulujíá 
vzdeš laá vačíá číále na dalšš íá obdobíá, hledajíá mozšnošti k pošíáleníá vnitřšníá 
motivače zšaá ka,

d. šebehodnočeníá zšaá kuů  v uá štníá i píášemneá  fořmeš ; je zařšazovaáno do přočešu 
vzdeš laá vaáníá přuů bešzšneš , přšimešřšeneš  vešku zšaákuů , 

e. hodnočeníá přaá če ve škupineš  po ukončšeníá škupinoveá  přaá če, 
f. hodnočeníá v zaá znamečh, kteřeá  ši učšitel vede. V teščhto hodnočeníám byla 

fořmulovaána uá řovenš  došazšeníá vyáštupuů  přo danyá  řočšníák. 

Pedagogoveá  hodnotili zšaá ky pomočíá šlovníáho hodnočeníá, kteřeá  doštali na konči kazšdeáho 
pololetíá. ZŘ aá či še špečiaá lníámi vzdeš laá vačíámi potřšebami přačovali i pod vedeníám ašištenta 
pedagoga a přši hodnočeníá bylo přšihleádnuto dle špečifik k jejičh znevyáhodnešníá. V přšíápadeš  
dvou zšaá kuů  š IVP bylo vypřačovaáno hodnočeníá IVP v polovineš  a na konči šškolníáho řoku.  
ZŘ aák 4. řočšníáku na zšaádošt řodičšuů  bude ze zdřavotníáčh duů voduů  opakovat ve šškolníám řoče 
2018 / 2019 4. řočšníák. Všš ičhni zšaá či přošpeš li čši přošpeš li š vyznamenaáníám.

VII.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání – absolvované kurzy - individuálně:

MgA. Jana Jakubíáčškovaá

Studium přo řšeditele šškol a šškolškyáčh zařšíázeníá
Metoda čšteníá Sfumato – uá vodníá kuřz a letníá šškola 
Letníá šškola Hejneáho matematiky 
SŘkoleníá přo vedoučíá přačovníáky k bezpečšnošti přaá če

Mgř. Mařkeáta
Tešaá řkovaá

Řozššiřšujíáčíá študium Učšitelštvíá přo 1. štupenš , univeřzita 
Libeřeč
Letníá šškola Hejneáho matematiky
Kuřz křitičkeáho myššleníá
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Bč. Kateřšina Křoupovaá ,
Diš.

Kuřz intuitivníá pedagogiky

Další vzdělávání – absolvované kurzy celý tým:

Kurz
SŘkoleníá o bezpečšnošti přaá če
Kuřz přaá če š deštmi š ADHD
3x šupeřvize a mentořing – jak přačovat na 
šobeš  a čo zlepššit přši přaá či š zšaá ky
Kuřz komunikače š deš tmi

Přoštřšedky z řozpočštu šškoly na vzdeš laá vaáníá jšou vyuzš íávaány efektivneš , šškoleníá jšou 
vybíářaána š řozvahou. Křomeš  študia k doplnešníá vzdeš laá vaáníá abšolvovali pedagogoveá  kuřz
řozvíájejíáčíá jejičh přofešníá puů šobeníá a vlaštníá ošobnošt. Vzhledem k počšaá tkuů m šškoly a 
naá řočšnošti přvníáho šškolníáho řoku jšme vešnovali finančšníá přoštřšedky a čšaš takeá  na 
šupeřvizi a mentořing přo našše zamešštnanče, kteřyá  přobešhl š exteřníámi 
šupeřvizořkami – zkuššenyámi pedagozškami a mentořkami v řšíájnu, lednu a kveštnu. 
Supeřvize přobíáhala škupinoveš  a poteá  individiduaá lneš , mentořing škupinoveš  přši vyáuče 
š naá šlednyám řozbořem.

VIII.

Zájmové vzdělávání: školní družina

Školní družina

oddělení
počet žáků –
pravidelná
docházka

počet žáků –
nepravidelná

docházka
počet vychovatelů

1 15 0 1

Dřuzš ina je míáštem špolečšneáho šetkaávaáníá po vyučšovaáníá. Komunikuje še zde 
řešpektujíáčíám přšíáštupem, jehozš  zaákladníám vyáčhodiškem je přšešvešdčšeníá, zše z poštoje 
řešpektu a uá čty še odvíájíá všše oštatníá – v řodineš , ve šškole a v mezilidškyáčh vztazíáčh 
vuů beč. Atmošfeářa dřuzš iny je zalozšena na pořozumešníá, bezpodmíánečšneám přšijetíá díáteš te 
i došpeš lyáčh, uznaáníá a empatičkeám našloučhaáníá. Duů řaz je kladen na vzaá jemnou uá čtu 
mezi deštmi i došpeš lyámi. Vyčhovatelka še šnazš íá přobouzet u deš tíá vnitřšníá aktivitu, 
tvořšiveá  šíály, vlaštníá přozš itky a zkuššenošti, kteřeá  uzš  majíá a zaá řovenš  hledat a řozvíájet 
zaá jmy. Deš ti še učšíá míát zodpovešdnošt za šebe a za šveá  jednaáníá, za ščhopnošt 
komunikovat a šdíálet, míát řešpekt k přšíářodeš  a k oštatníám lidem. Bešhem řanníá dřuzš iny 
še dešti štařajíá o šškolníá zvíářšata – křaá líáky a mořčšata, špořtujíá na hřšiššti čši v teš ločvičšneš  a 
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hřajíá deškoveá  hřy. Přši odpoledníá dřuzš ineš  je přšipřaven peštřyá  přogřam, kteřyá  tvořšíá 
vyčhovatelka špolu š deš tmi, čšaá št čšašu je vešnovaán volneá  hřše, vyápřavaám do přšíářody, 
řukodeš lnyám a řšemešlnyám aktivitaám, pokušuů m a vyáuče novyáčh špořtovníáčh heř a 
aktivit. Dřuzš ina je otevřšena od 7 – 8.30 a od 13 – 16 hodin.

IX.

Akce školy 

Našše šškola přačuje v přojektovyáčh čyklečh, kteřeá  třvajíá zhřuba 4 – 6  tyádnuů . Bešhem 
tohoto obdobíá přačujíá zšaá či a šeznamujíá še š uřčšityám teámatem, kteřeá  přopojuje jednotliveá  
přšedmešty i čšinnošti ve šškolníá dřuzš ineš . Na zaákladeš  přojektovyáčh teámat a šledovaáníá 
vyáukovyáčh číáluů  zařšazujeme nejřuů zneš jšš íá akče šškoly tak, aby deš ti poznatky ze šškoly ovešřš ily
v přaxi, šetkaly še š odbořníáky a poznaávaly škutečšnyá  švešt kolem šebe. Dešti š pedagogy 
tak abšolvovaly vyá lety, exkuřze, bešedy, přojekty deštíá a jejičh přezentače atd. Bešhem 
šškolníáho řoku še tak deš ti zuá čšaštnily teščhto akčíá: 

ZÁŘÍ
Hištořičky přvníá den šškoly přobešhl ve šlavnoštníám dučhu. Přšíátomni byli všš ičhni řodičše, 
kteřšíá š naámi štřaávili přšíájemneá  dopoledne. 

Bešhem zaá řš íá jšme še křomeš  šzš íávaáníá vešnovali přojektu „Kde zš ijeme“ -  deš ti navšštíávily 
obečníá uá řšad, poznaly okolíá Chřšíáčše a podnikly vyá let ke koštelu šv. Petřa a Pavla, kde byly  
v řaámči ošlav švaá tku šv. Vaá člavu pašovaány na paázšata. 

První den školy
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Pasování na pážata do družiny sv. Václava – 28. září
ŘÍJEN
V říjnu jsme s dětmi pracovali na tématu houby a trávili proto hodně času v lese určováním a 
poznáváním přírodnin. Společně i s rodiči jsme absolvovali výlet do Valče, kde jsme 
navštívili biostatek Vojty Veselého, zkusili si moštovat, viděli stříhání ovcí a navštívili vzácné
stromy v zámecké zahradě a zámek.

Projektové dny na téma Houby

Výlet do Valče

LISTOPAD
V listopadu jsme pracovali na projektu: Vesmír. Ve škole jsme přivítali pracovníky hvězdárny
z Rokycan, kteří v tělocvičně postavili mobilní planetárium a provedli děti celým Vesmírem. 
V polovině měsíce jsme s rodiči slavili svátek sv. Martina, podnikli pochod světla, potkali se 
se sv. Martinem, pekli svatomartinské rohlíčky, přespávali ve škole, dělali stínové divadlo a 
jezdili na koni. 

Vesmír – projektový den a návštěva pracovníků hvězdárny Rokycany
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PROSINEC
Tento meššíáč byl jizš  plnou přšíápřavou na Vaánoče – deš ti přšipřavovaly ozdoby, přšaáníáčška, 
pohledy a přšipřavovaly divadelneš  – hudebníá přšedštaveníá Betleámškyá  přšíábešh přo řodičše. 
V tyádnu přšed Vaánoči přobešhlo šetkaáníá š řodičši, na kteřeám dešti přšedvedly nazkouššeneá  
přšedštaveníá.

Vánoce – příprava, návštěva pošty – posílání pohledů

LEDEN
Bešhem ledna jšme š deštmi přačovali na přojektu lidškeá  teš lo a meš li neškolik přojektovyáčh 
dníá na toto teáma. V řaámči přojektu přobešhlo takeá  šškoleníá přvníá pomoči a deš ti ši šamy 
uššily leákaá řničšku.

Výstupy projektových dnů – lidské tělo

ÚNOR
V uá nořu jšme podnikli špolečšnou ošlavu mašopuštu. Pozořovali jšme zimníá přšíářodu. Byli 
jšme neškolikřaá t břušlit.
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Výroba masek a oslava Masopustu

Bruslení

BŘEZEN
V břšeznu jšme meš li přojekt Ceštovaáníá a podnikli vyá let do Plaš do Centřa štavitelštvíá – 
tam jšme še zuá čšaštnili wořkšhopu šgřafituů  a navšštíávili ZOO. Ve šškole jšme přšivíátali na 
bešedu češtovatele Míářu Mixu o Jizšníá Ameřiče a Tomaášše Juů nka o Afřiče. Na konči meššíáče 
jšme zořganizovali třšíádenníá vyá let do Přahy. V Přaze jšme navšštíávili Přazšškyá  hřad, 
Anezšškyá  klaá ššteř, Naápřštkovo muzeum. Byli jšme v divadle Minoř a na končeřteš . 

Výlet v  Plasích – Výlet v  Praze

Výlet Praha – Náprstkovo Muzeum, divadlo Minor
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Výlet Praha a beseda o Jižní Americe ve škole

DUBEN
V dubnu jšme špolečšneš  vynaá ššeli Mořanu k Beřounče a zahaáneš li tak zimu. Ošlavovali jšme
Velikonoče a přozkoumaávali teáma hmyz. Dešti vymyšlely a zořganizovaly benefičšníá jařníá 
jařmařk na podpořu UÚ tulku přo tyářanaá  a opušštešnaá  zvíářšata. Zapojili jšme še do čeloštaá tníá 
akče Celeá  CŘeško čšištíá a vyčšištili hořníá čšaá št čhřšíáčšškeáho potoka. Ošlavovali jšme š míáštníá MSŘ
Den Zemeš  a š ořnitologem Míářou Mixou křouzškovali ptaáky kolem Chřšíáčše. 

Vynášení Morany k  Berounce, Jarní jarmark před školou a akce Celé Česko čistí
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Den Země – sázení stromů, kroužkování ptáků

KVĚTEN
V kveš tnu jšme š deš tmi přačovali na přojektu: Zahřada, pole.

Projektový den u včelaře a návštěva kravína

ČERVEN
Zořganizovali jšme puťaák ve Slavkovškeám leše š řodičši, Tyádenníá plavečkyá  vyáčvik 
v Mačhoveš  mlyáneš . Vymyšleli jšme a načvičšili divadelníá přšedštaveníá podle zaápišuů  
v čhřšíáčšškyáčh křonikaá čh k 700. let zalozšeníá obče Chřšíáčš a ošlavili špolečšneš  š řodičši koneč 
řoku. 
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Puťák Slavkovský les – Plavecký výcvik
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X.

Prevence sociálně patologických jevů

CŘ innošti v oblašti převenče řizikoveáho čhovaáníá vyčhaá zejíá še šškolníáho vzdeš laá vačíáho 
přogřamu. SŘkola maá  zpřačovanou Smešřniči k přimaá řníá převenči šočiaá lneš  patologičkyáčh 
jevuů  a šš ikany a Plaán ošobnoštneš–šočiaá lníáho řozvoje deštíá přo šškolníá řok 2017/2018. 
Bešhem čeleáho šškolníáho řoku pedagogoveá  přačujíá na řozvoji šočiaá lníáčh dovednoštíá, 
podpořy dobřyáčh vztahuů  ve třšíádeš  a přšaá telškeáho klima šškoly. Kazšdyá  tyáden zařšazujíá hřy 
a aktivity na řozvoj špolupřaá če, řšeššeníá přobleámuů , klidneá  a efektivníá komunikače a 
kladneámu šebepojetíá. Od noveáho šškolníáho řoku 2018 / 2019 šškola vštupuje do 
mezinaá řodníáho vzdeš laá vačíáho přogřamu hodnotoveá  vzdeš laá vaáníá Cyřil Moon a zavaádíá 
hodinu etiky. 

XI.

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

vzdělávání komentaá řš
šškolníá metodik enviřonmentaá lníáho

vzdeš laá vaáníá
MgA. Jana Jakubíáčškovaá

školní vzdělávací program
přoblematika enviřonmentaá lníáho

vzdeš laá vaáníá je zapřačovaána v jednotlivyáčh
přšedmeštečh SŘVP

ano

pojmy „vztah čšloveška k  přoštřšedíá,
udřzš itelnyá  řozvoj“ jšou nezbytnyám

učšivem přši naplnš ovaáníá klíáčšovyáčh
kompetenčíá

ve vššečh vzdeš laá vačíáčh oblaštečh, zvlaá ššteš
čšlovešk a přšíářoda, čšlovešk a špolečšnošt

vzdeš laá vaáníá a vyáčhova ve šškolníá dřuzš ineš  je
takeá  zamešřšena na enviřonmentaá lníá

vzdeš laá vaáníá

fořmou řozhovořuů  a heř, vyčhaá zek,
exkuřzíá, víákenduů , pobytem venku

organizace environmentálního
vzdělávání

šškola maá  zpřačovanyá  přogřam
enviřonmentaá lníáho vzdeš laá vaáníá ano

špolupřaá če šškoly š  řodinou, občíá,
podnikovou šfeářou, oštatníámi šubjekty

špolečšneá  vyá lety, puťaák po Slavkovškeám
leše, Celeá  CŘeško čšištíá – uá klid Chřšíáčše a okolíá,

šaá zeníá ovočnyáčh štřomuů

ořganizovaáníá čelošškolníáčh aktivit
zamešřšenyáčh na enviřonmentaá lníá

vzdeš laá vaáníá

 přavidelnyá  Den venku – jeden den 
v tyádnu še učšíáme venku. 

 peáčše o zvíářšata a zahřaádku, zahřadu
 přšíápřava a ořganizovaáníá jařníáho 

benefičšníáho jařmařku na podpořu 
UÚ tulku zvíářšat
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špolupřaá če šškoly š dalšš íámi zaákladníámi
šškolami, přšedaávaáníá ši zkuššenoštíá

Den Zemeš  – přšíápřava a řealizače dne
šamotnyámi zšaá ky přo dešti čhřšíáčšškeá  MSŘ

vyuzš íávaáníá štřšedišek a čenteř ekologičkeá
vyáčhovy, neziškovyáčh ořganizačíá

zamešřšenyáčh na ekologičkou vyáčhovu

 Ekočentřum v Točšníáku a ZŘ ebřaáku,
 Zapojeníá do přojektu Leš ve šškole –

šdřuzšeníá Teřeza a Zapojeníá do 
přojektu Učšíáme še venku

vybaveníá šškoly učšebníámi pomuů čkami přo
enviřonmentaá lníá vzdeš laá vaáníá

bešzšneá  vybaveníá v řaámči mozšnoštíá šškoly

ekologizače přovozu šškoly (ššetřšeníá
eneřgiíá, třšíádešníá odpaduů )

ššetřšeníá eneřgiíá – zhašíánaáníá šveš tel, vypíánaáníá
počšíátačšuů , přogřam třšíádešneáho odpadu,

ššetřšeníá vodou

Z povahy vešničkeá  malotřšíádníá šškoly je jedníám z boduů  naššíá vize uá zkeá  přopojeníá 
š přšíářodou a čšašteá  pobyávajíá v níá. Jšme zapojeni do přojektu Učšíáme še venku a Leš ve 
šškole – přši Dni venku še učšíáme čšeškyá  jazyk, šveš t kolem naá š, matematiku venku 
š pouzš itíám přšíářodníáčh mateřiaá luů  a přoštřšedíá. Syštematičky vedeme dešti 
k přoekologičkeámu přšíáštupu ke šveš tu, k ššetřneámu začhaázeníá š veščmi, mateřiaá ly.

XII.

Spolupráce školy s rodiči

Formy spolupráce

formy spolupráce komentář

SŘkolškaá  řada ščhuů zky jšou švolaávaány přšedšedou šškolškeá
řady, přobešhly dveš  ščhuů zky

Řodičšovškaá  kavaá řna 3x řočšneš  i víáč + konzultače individuaá lneš
kdykoliv dle domluvy

šškolníá akče přo řodičše

vššečhny šlavnošti, vššečhny vyá lety, vaánočšníá
šetkaáníá, kuřz komunikače š  deš tmi,

benefičšníá jařmařk, puťaák po Slavkovškeám
leše, břigaády 2x, zahřadníá šlavnošt přši

přšíálezš itošti přšedaáníá vyšvešdčšeníá, otevřšeneá
hodiny

třipařtitníá ščhuů zky 3 x řočšneš

Jedníám z boduů  naššíá vize je otevřšenošt vuů čši řodičšuů m a čeleá  řodineš  – S díáteš tem přšijíámaáme
čelou řodinu. Našše šškola še šnazš íá vytvaá řšet přšaá telškeá  vztahy nejen mezi deštmi, ale i 
řodičši a řodinami. Vzhledem k ššpatneá  doštupnošti jednotlivyáčh vešnič še štaávaá  našše 
šškola míáštem přo šetkaávaáníá a šdíáleníá přo řodičše. Řodičše še mohou kdykoli po domluveš  
přšijíát podíávat do šškoly, jezdíá š naámi na vyá lety, šami pomaáhajíá přši budovaáníá šškoly. 
Spolupřaáče š veš tšš inou řodičšuů  je nadštandařtníá. Našše šškola plneš  šplnš uje vššečhna 
křiteářia (povinnaá  i nadštandařtníá) značšky Řodičše víátaáni (povinnaá  i dobřovolnaá ).
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XIII.

Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších
prostředků

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 1 vyhlášky 
č. 551/2004 Sb.

PŘÍJMY
školné a příspěvky obcí 66 700 Kč
třídní fond a platby za kroužky 46 990 Kč

přijaté dotace
252 673

Kč
ostatní příjmy 3 122 Kč

PŘÍJMY CELKEM
369 485

Kč
VÝDAJE

mzdové náklady
219 558

Kč
zákonné odvody zdravotního a sociálního po-
jištění 68 280 Kč
výdaje na vedení volnočasových kroužků 35 046 Kč
výukové a učební pomůcky 27 273 Kč
provozní náklady - pojištění 934 Kč
finanční náklady 1 080 Kč
ostatní provozní náklady 34 581 Kč

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM
386 752

Kč
  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
-17 268

Kč

XIV.

Materiálně-technické podmínky vzdělávání

prostředí, prostory a vybavení školy komentář

budovy, učšebny, heřny a dalšš íá míáštnošti a jejičh
eštetičkaá  uá řovenš

SŘkola še načhaá zíá v budoveš  byávalyáčh
díálen, kteřaá  přoššla čelkovou

řekonštřukčíá. Díáky velkyám oknuů m a
dřševešneá  podlaze i nadštandařtníá

velikošti třšíády puů šobíá přoštořy švešzše,
eštetičky a přšíájemneš . V  budoveš  je jedna

třšíáda a teš ločvičšna š  dřuzš inou. 
čšlenešníá a vyuzš íávaáníá přoštořu ve šškolaá čh š víáče Přoštořy šškoly jšou zčela plneš
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šoučšaá štmi vytíázšeny, přačujeme na řekonštřukči
dalšš íá třšíády.

odbořneá  přačovny, knihovny, študovny,
multimediaá lníá učšebny

SŘkola dišponuje řozšaáhlou knihovnou,
kteřou přavidelneš  doplnš ujeme o noveá
tituly beletřie i naučšneá  liteřatuřy, ve

veštibulu je udeš laán čštenaá řšškyá  koutek,
dišponujeme 2 počšíátačši přo potřšeby

deš tíá, vybudovali jšme vyá tvařnyá  atelieář
š díálnou.

odpočšinkovyá  ařeaá l, zahřady, hřšiššteš

Kolem šškoly je řozšaáhlaá  zahřada, 
zahřaádka, v blíázkošti obečníá 
multišpořtovníá hřšiššteš , přšed šškolou 
lavičšky a štoly, kde dešti švačšíá. 

vybaveníá učšebníámi pomuů čkami, hřačškami,
štavebničemi, hudebníámi naá štřoji, špořtovníám

naá řšadíám apod.

Vybavenošt na dobřeá  uá řovni, pomuů čky 
še přuů bešzšneš  doplnš ujíá dle potřšeb 
pedagoguů  a finančšníáčh mozšnoštíá.

vybaveníá zšaá kuů  učšebničemi, učšebníámi texty

Na vyšokeá  uá řovni, zšaá k maá  k dišpoziči 
vešškeřeá  učšebniče, ty jšou 
š přavidelnoštíá obmešnš ovaány dle 
pošškozeníá a modeřnizače dle 
pozšadavku pedagoguů
a šouladu š ŘVP, vytvaá řš íáme vlaštníá 
učšebniče na Sveš t kolem naáš, přačujeme
š nejnoveš jšš íámi knihami a 
enčyklopediemi.

SŘkola dišponuje velkyám mnozšštvíám pomuů ček a didaktičkeáho mateřiaá lu, kteřyá  nadaá le 
řozššiřšujeme. V dalšš íám šškolníám řoče vybavíáme třšíádu dalšš íámi počšíátačši a 
datapřojektořem š plaá tnem. V šoučšašneá  dobeš  (začšaá tek zaá řš íá 2018) še intenzivneš  
dokončšuje řekonštřukče dřuheá  třšíády, kteřaá  čšekaá  na kolaudači tak, abyčhom na konči 
zaá řš íá podali zšaádošt o navyáššeníá kapačity na 40 deštíá, neboť šoučšašneá  přoštořy neštačšíá 
ušpokojit zaá jemče z řšad řodičšuů  o přšihlaá ššeníá díáteš te ke šškolníá dočhaázče přo šškolníá řok 
2019/2020.

XV.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů

Vzhledem k přvníámu řoku čšinnošti šškoly še našše šškola nezuá čšaštnila řozvojovyáčh 
přojektuů . V dalšš íám šškolníám řoče byčhom še řaádi zapojili do čšeřpaáníá tzv. SŘablon II., 
zšaádali o dotači na kuřz plavaáníá vypišovanyá  MSŘMT a uá čšaštnili še přojektu Miništeřštva 
zemešdeš lštvíá Ovoče do šškol. 
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Zapojili jšme še do mezinaá řodníáho přojektu Pošt čřoššing, ve kteřeám deš ti pošíálajíá 
angličky pohledy do čeleáho švešta dalšš íám zapojenyám ošobaám. Od dalšš íáho šškolníáho řoku 
še zapojujeme do mezinaá řodníáho přojektu hodnotoveáho vzdeš laá vaáníá Cyřil Moon.

XVI.

KONTROLA ČŠI

Ve dnečh 17. kveš tna - 18. kveštna a 21. 5. 2018 přobešhla na zšaádošt vedeníá šškoly CŘeškou 
šškolníá inšpekčíá kontřola dodřzšovaáníá vybřanyáčh uštanoveníá šškolškeáho zaákona a 
šouvišejíáčíáčh a přovaádeščíáčh přšedpišuů , kteřeá  še vztahujíá k poškytovaáníá vzdeš laá vaáníá a 
šškolškyáčh šluzšeb. 
ZŘ aádošt o kontřolu CŘSŘ I byla podaána přoto, zše jednou z podmíánek, na jejičhzš  zaákladeš  je 
poškytovaáno zvyáššeníá dotače, je škutečšnošt, zše vyášledky hodnočeníá CŘSŘ I jšou alešponš  
přuů mešřneá .
Na zaákladeš  kontřoly byly dopřačovaány neškteřeá  dokumenty, řšaády byly doplnešny vššemi 
naá lezš itoštmi štanovenyámi přšíášluššnyámi přaávníámi přšedpišy a upřšešnešny neškteřeá  
infořmače přo zaákonneá  zaá štupče.
CŘSŘ I očenila přšedevššíám štavbu hodin a individuaá lníá přšíáštup. Citače z inšpekčšníá zpřaávy: 
„Charakteristickým znakem výuky je individuální přístup k žákům. Frontálně řízená výuka 
se vhodně střídala se samostatnou či skupinovou prací a činnostmi povzbuzujícími 
žákovskou aktivitu. Pro rychlejší žáky byly připraveny doplňující úkoly. Žáci, kteří 
v průběhu samostatné práce potřebovali dopomoc, se nezdráhali si o ni říci. K pozitivním 
aspektům samostatné práce patřilo účelné využívání mezipředmětových vztahů, efektivní 
využívání senzomotorických učebních pomůcek, využití didaktické techniky a zařazování 
projektových prvků do výuky.“ 
Vyjaádřšeníá CŘSŘ I:
Přo uá čšely zvyáššeníá dotačíá podle §5 zaákona čš. 306/1999 Sb., o poškytovaáníá dotačíá 
šoukřomyám šškolaám, přšedšškolníám a šškolškyám zařšíázeníám, ve znešníá pozdeš jšš íáčh přšedpišuů , 
nebylo CŘeškou šškolníá inšpekčíá zjišštešno zaávazšneá  pořuššeníá přaávníáčh  přšedpišuů .

Vyářočšníá zpřaávu vypřačovala: MgA. Jana Jakubíáčškovaá

V Chřšíáčši 5. zaá řš íá 2018 …………………………………….
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