
 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, 
Jiráskova 457 

 
 
 
 
 

Výroční zpráva 
 

o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Mgr. Petr Novák 



2 
 

Obsah 
Základní údaje o škole ............................................................................................................................. 4 

Charakteristika školy ............................................................................................................................... 5 

Charakteristika ŠVP ................................................................................................................................. 6 

I. Učení · .......................................................................................................................................... 7 

II. Objevování · ................................................................................................................................. 7 

III. Myšlení a uvažování · ................................................................................................................... 7 

IV. Komunikace · ........................................................................................................................... 7 

V. Kooperace · .................................................................................................................................. 7 

VI. Práce · ...................................................................................................................................... 7 

VII. Adaptace · ................................................................................................................................ 7 

Přehled oborů vzdělání ........................................................................................................................... 8 

Materiálně technické podmínky školy: ................................................................................................... 8 

Počítačová a jiná IT technika: .................................................................................................................. 9 

Další technické vybavení ................................................................................................................... 10 

Počítačová síť ..................................................................................................................................... 11 

Školská rada ........................................................................................................................................... 12 

Školní rok 2017/2018 ............................................................................................................................ 12 

Přehled pracovníků školy ...................................................................................................................... 14 

Pedagogičtí pracovníci ....................................................................................................................... 14 

Nepedagogičtí zaměstnanci .............................................................................................................. 16 

Zaměstnanci – dohoda ...................................................................................................................... 17 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o ukončení školní docházky ............................................. 17 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ....................................................................................................... 18 

Závěrečná zpráva ze školy v přírodě .................................................................................................. 19 

Hodnocení výchovného poradenství ..................................................................................................... 21 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů....................................................................................... 22 

Hodnocení minimálního preventivního programu školy ....................................................................... 22 

Úvod .................................................................................................................................................. 22 

Organizace MPP ................................................................................................................................ 22 

Uskutečněné akce MPP ..................................................................................................................... 23 

Vyhodnocení akcí MPP ...................................................................................................................... 23 

Způsoby realizace MPP ...................................................................................................................... 24 

Využití volného času žáků.................................................................................................................. 24 

Spolupráce s rodiči ............................................................................................................................ 25 

Spolupráce s jinými institucemi ......................................................................................................... 25 



3 
 

Výskyt sociálně - patologických jevů ve šk. roce 2017/2018 ............................................................. 25 

Závěr .................................................................................................................................................. 25 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .............................................................................. 26 

Soutěže .............................................................................................................................................. 29 

Sběry .................................................................................................................................................. 30 

Akce ŠD .............................................................................................................................................. 30 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ......................................................................... 31 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce a dalších kontrolních orgánů ................. 31 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ..................................................... 32 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení .......................................... 32 

Údaje o školou předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ......... 32 

Dlouhodobé projekty ............................................................................................................................ 32 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání .................................................................................................................... 33 

Přehled dotací státního rozpočtu .......................................................................................................... 34 

Přidělená dotace pro rok 2017 .......................................................................................................... 34 

Přehled čerpání ................................................................................................................................. 34 

Přehled čerpání ONIV ZŠ a MŠ za rok 2017 ....................................................................................... 35 

Hospodářská činnost rekapitulace za  rok 2016 ................................................................................ 36 

Zdroje příjmů příspěvkové organizace .............................................................................................. 37 

Příloha 1 ................................................................................................................................................. 40 

Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací ............................................................ 40 

 

  



4 
 

Základní údaje o škole 
 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 
Sídlo školy: Jiráskova 457, 273 09 Kladno- Švermov 
Právní forma: Příspěvková organizace 
IČO: 61894648 
IZO ZŠ: 102102007 
Identifikátor školy: 600044254 
Vedení školy:  
ředitel: Mgr. Petr Novák  
zástupkyně ředitele: Ing. Bc. Radomila Fučková  
zástupkyně ředitele pro MŠ: Jana Vavříková 
Telefon: 312273342 (ředitelna), 312273090 (školní jídelna), 312273051 (mateřská škola), 
312273232 (účetní) 
Fax: 312273342, 312273090 
E-mail: info@zsmsjiraskova.cz  
www: www.zsmsjiraskova.cz  
 
Zřizovatel: Statutární město Kladno 
Sídlo zřizovatele: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
IČO zřizovatele: 234516 
 
Školská rada: zřízena dne 19.12.2005 
Počet členů školské rady: 6 
Členové školské rady:   
Za zřizovatele: Vojtěch Volf, MBA 
                            Václav Švenkrt 
Za pedagogický sbor: Ing. Marie Loňková a Mgr. Věra Růžičková (do 1. 1. 2018) 
                                       Mgr. Ivana Rybárová a Ing. Bc. Radomila Fučková (od 2. 1. 2018) 
Za rodiče: Markéta Machová 
                   Lenka Žižková 
 
Součásti školy:  Základní škola 
                            Mateřská škola 
                            Školní jídelna 
                            Školní družina 
                            Školní klub 
 
  

mailto:info@zsmsjiraskova.cz
http://www.zsmsjiraskova.cz/
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Charakteristika školy 
 

Základní škola a Mateřská škola 
Kladno, Jiráskova 457 je úplná škola s 
devíti postupnými ročníky. Na prvním 
stupni je zpravidla po jedné třídě v 
ročníku, na druhém stupni rovněž po 
jedné třídě v ročníku. Kapacita základní 
školy dle zřizovací listiny je 270 žáků. Ve 
školním roce 2017 / 2018 bylo ve škole 
celkem 9 tříd se 157 žáky. Jedná se 
převážně o žáky ze spádové oblasti 
Motyčín. Dále ji navštěvují žáci z nedaleké 
Tuháně, místní části obce Vinařice. 
Několik žáků pak dojíždí do školy z jiných 
částí Kladna, či jiných obcí. Nedílnou součástí je také školní družina s kapacitou 60 žáků. 
V současné době byla uspokojena poptávka a družinu navštěvovalo 43 žáků ve dvou 
odděleních. Při školní družině bylo vedeno 7 zájmových útvarů s celkem 96 účastníky. Školní 
klub má nejvyšší povolený počet 95 žáků, ve školním roce 2017/2018 bylo do školního klubu 
přihlášeno 71 žáků do 8 zájmových útvarů. 

Škola se nachází v severní okrajové části Kladna v městské čtvrti Švermov v místní části 
Motyčín v dostupnosti městské hromadné dopravy. Deset menších školních pavilonů je 
umístěno v parkovém areálu v okrajové části Motyčína mimo hlavní dopravní komunikace. 
Základní škola využívá přímo k výuce šest pavilonů, přičemž v nejnovějším pavilonu 
vybudovaném v roce 2006 je moderní tělocvična. V sedmém pavilonu je školní jídelna, v 
osmém školní družina, v devátém školní dílna a druhé oddělení školní družiny, v desátém 
ředitelna a knihovna. K výuce tělesné výchovy slouží kromě tělocvičny školní hřiště umístěné 
uprostřed školního areálu. Školní hřiště bylo během podzimu 2017 kompletně rekonstruováno 
zřizovatelem školy. Rozlehlý areál školy je využíván k výuce přírodopisu, přírodovědy a 
prvouky, k environmentální výchově, hojně je využíván i k pohybovým aktivitám ve školní 
družině. Při výuce je využívána též učebna v přírodě a školní arboretum.  

Mateřská škola je umístěna na odloučeném pracovišti v ulici Pod Kuklíkem. Mateřská 
škola, od roku 2013 rozšířená o nový pavilon, má nyní kapacitu 100 dětí. Při současné kapacitě 
je tak možné vyhovět většině žadatelů o umístění svých dětí v mateřské škole. 

Součástí školy je dále školní jídelna, která má dvě pracoviště - v základní škole a v 
mateřské škole. Stravovalo se v ní 114 žáků základní školy (63 žáků 1. stupně a 51 žáků 2. 
stupně) a 100 dětí mateřské školy. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, polévku a moučník, 
či ovoce. V dopoledních hodinách připravuje žáků školy svačiny. 

Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky je škola vybavena jednou 
počítačovou učebnou s připojením k internetu s cca 16 ks PC různého stáří, během školního 
roku se díky dárcům z řad místních firem podařilo získat PC tak, aby učebna byla navýšena na 
minimálně 24 PC. Škola disponuje také jednou mobilní učebnou s tablety. Vybavenost ZŠ 
audiovizuální technikou - jedna interaktivní tabule SMART, jedna s využitím EBEAM, jedna 
s technologií EPSON získaná s poskytnutím prostředků od zřizovatele; standartní DLP 
dataprojektory ve většině učeben, digitální fotoaparáty, digitální kamera, ozvučovací 
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aparatura. Každý pedagogický pracovník má k dispozici školní notebook, stolní PC bylo 
k dispozici pedagogickým pracovníkům v knihovně školy do konce června 2018. Další PC má 
k dispozici hospodářka školy a vedoucí kuchyně. Všechny pavilony disponují wifi připojením 
k internetu. Na uspokojivé úrovni je vybavení tiskovou a kopírovací technikou.  

Z hlediska hygienického škola splňuje platné hygienické předpisy. Všechny školní pavilony jsou 
vybaveny toaletami pro chlapce a pro dívky, v pavilonu tělocvičny jsou šatny se sprchami. 
Školní jídelna je vybavena dle platných hygienických předpisů. Pro dodržování pitného režimu 
mohou žáci nakupovat nápoje ve školní jídelně. Pro tělesnou výchovu a sport mají žáci k 
dispozici tělocvičnu a školní hřiště, dále pingpongový stůl, dětské hřiště s prolézačkami. 
Dostatek zeleně v areálu školy využívá též školní družina. Uvedená čísla se vztahují k datům 
příslušných výkonových výkazů. 
 V průběhu měsíce srpna 2017 byly spuštěny nové www stránky školy. Vytvořena byla 
nová datová síť uvnitř areálu školy, jejíž páteř je tvořena optickými kabely, všechny učebny tak 
byly pokryty signálem wifi s připojením k síti internetu. Nová síť je koncipována jako síť se 
serverem v topologii star. Server umožňuje větší využití techniky zaměstnanci školy i žáky, 
větší využití školní matriky, která je nově vedena v systému Bakaláři a bezpečné zálohování. 
Dokoupena byla nová IT technika pro vedení školy.  

 

Charakteristika ŠVP 
Školní vzdělávací program pro 1. -9. Ročník Škola Evropského občana platný od 

1. 9. 2012, č.j188/07.  

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která 

vznikla dlouhodobou snahou o inovaci pedagogického procesu, snahou využít nové metody a 

formy práce, do úvahy byly brány i tradice školy a její specifika, která ji odlišují od ostatních. 

Pokud má být základní vzdělávání skutečně užitečnou službou občanům a má-li reflektovat i 

jejich očekávání a individuální potřeby, nelze takového cíle dosáhnout, aniž by se změnilo 

tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé 

zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků, zda si tzv. učební látku zapamatovali. V 

našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli 

encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým dovednostem učit se, řešit problémy, 

dovednostem sociálním. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit 

bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického 

myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního 

vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být 

primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků, za které bývají 

nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjištěné testováním, nýbrž podle toho, 

jak užitečně jsou formy a metody pedagogické práce a podmínky pro dosahování 

deklarovaných cílů vzdělávání vnímány žáky a jejich rodiči.  

Naší prvořadou ambicí je proto proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými 

vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se 

současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich 

žáků a odborníky z pražské Pedagogické fakulty pokoušíme již zhruba deset let. Připojujeme 
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se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou 

nezbytné pro život v Evropě v 21. století. 

I. Učení ·  

Být schopen vzít v úvahu zkušenost. ·  

Dávat věci do souvislostí. ·  

Organizovat svůj učební proces. ·  

Být schopen řešit problémy. ·  

Být zodpovědný za své učení. .  

Být schopen sebehodnocení.  

II. Objevování ·  

Získávat informace z různých zdrojů. ·  

Zvažovat různé zdroje dat. ·  

Radit se s lidmi ze svého okolí. ·  

Konzultovat s experty. ·  

Vytvářet a třídit dokumentaci.  

III. Myšlení a uvažování ·  

Chápat souvislosti mezi minulostí a současností. ·  

Být schopen pochopit problémy komplexně. ·  

Účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor. ·  

Vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci. ·  

Hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím. ·  

Vnímat kulturní hodnoty.  

IV. Komunikace ·  

Rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích. ·  

Být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti. 

Obhajovat a argumentovat vlastní názor. ·  

Naslouchat a brát v úvahu názory druhých. ·  

Vyjadřovat se písemnou formou. ·  

Rozumět grafům, diagramům a tabulkám.  

V. Kooperace ·  

Být schopen spolupráce a práce v týmu. ·  

Činit rozhodnutí. · Řešit konflikty. ·  

Posuzovat a hodnotit. ·  

Navazovat a udržovat kontakty.  

VI. Práce ·  

Vytvářet projekty. ·  

Brát na sebe zodpovědnost. ·  

Přispívat k práci skupiny a společnosti. ·  

Organizovat svou vlastní práci. ·  

Projevovat solidaritu.  

VII. Adaptace ·  

Využívat informační a komunikační techniky. ·  
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Být flexibilní při rychlých změnách. ·  

Nalézat nová řešení. ·  

Být houževnatý v případě obtíží, vyrovnat se s nejistotou.  

 

Přehled oborů vzdělání 
 
79 – 01 – C/01 Základní škola 
 
Vzdělávací program ve všech ročnících základní školy: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola evropského občana. 

 

Materiálně technické podmínky školy:  
Pavilonové uspořádání 

9 kmenových učeben (učebny II. Stupně vždy odborně zaměřeny Fy-Che; Ze-Dě; Př; Čj-Hv)  

1 multimediální učebna  

1 učebna pro dělené vyučování jazyků  

2 učebny s oddělením školní družiny  

1 učebna v přírodě  

1 dílna  

1 tělocvična  

1 hřiště se zahradou  

1 knihovna a zároveň učebna pro práci s dětmi s SPUCH 

6 kabinetů  

4 sborovny  

1 ředitelna  

3 kanceláře  

Samostatné budovy mateřské školy – odloučené pracoviště  

 

 

 



9 
 

Počítačová a jiná IT technika:  

Vybavení školy počítačovou technikou  

  Aktuální 

počet 

počítačů  

Z 

toho 

pro 

žáky  

Počet připojených míst do sítě 

internet(aktuálně/předpoklad)  

Počet připojených míst do 

sítě  

LAN(aktuálně/předpoklad)  

Stav 

2016  

Stav 

2017  

Multimediální 

učebna   

16  16 16/31  16/31  15  16  

Notebooky 

pedagogických 

pracovníků  

7  6  7/7  7/7  7  7  

       

Učebny 

jednotlivých 

tříd  

0  0  0/9  0/9  0  0  

Notebooky 

ředitelna  

2  0  2/2  2/2  0  2  

Účetní  1  0  1/1  1/1  1  1  

Notebooky 

Sekretariát  

1  0  1/1  1/1  0  0  

Vedoucí 

kuchyně  

1  0  1/1  1/1  1  1  

       

Knihovna  0  0  0/2  0/2  1  0  

       

       

       

Doménový 

server  

1  -  1/1  1/1  0  1  

Aplikační 

server  

1  -  1/1  1/1  0  1  
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Server pro  

docházku  

0  -  0/1  0/1  0  0  

NAS pro 

zálohování  

2  -  2/2  2/2  0  1  

       

Notebooky 

pro potřeby 

družiny  

2  0  2/2  2/2  1  2  

Mateřská škola  1  1  1/5  1/5  1  1  

Notebooky pro 

MŠ  

1  0  1/2  1/2  0  1  

Tablety  17  17  Ve školním prostředí  Ve školním prostředí  17  17  

  

Další technické vybavení  

Technika  Současný stav  

Tiskárna inkoustová  0  

Tiskárna pokladní  1  

Tiskárna laserová– monochromatická  2  

Tiskárna laserová – barevná  0  

Kopírovací stroje s možností tisku 

monochromaticky/barevně  
7/4  

Dataprojektor s interaktivní tabulí  3  

Dataprojektor 6 

Digitální fotoaparát  2  

Digitální kamera 1 

Externí hardisk  5  

Digitální mikroskop  2  

Vizualizér  1  

Scannery  1  

NAS  1  
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Počítačová síť  
Kabeláž počítačové sítě je zajištěna technologií LAN 5E - strukturovanou kabeláží 

100Mbps a 1000Mbps,Wifi Ubiquity Unifi na 14 místech ZŠ a MŠ. Páteřní síť školy je 

tvořena optickými vlákny.  

Aktivní prvky:   switche, AP, routery   

Kabely: chráněny lištami  

Síť je vybudována v  celé škole, v každé učebně je umístěna minimálně jedna zásuvka s 

připojením do LAN, možnost připojení mají i všechny kanceláře, knihovna, sborovny, 

kabinety. Součástí školní sítě jsou i budovy školní družiny a budovy mateřské školy 

připojené VPN tunelem.  

Způsob připojení na internet  

Připojení na internet: v rámci smlouvy se společností ISDATA  

Dostupnost Internetu:  v rámci celé LAN  

Schránka elektronické pošty pro pedagogy, zaměstnance i   

žáky:jmeno.prijmeni@zsmsjiraskova.cz  

Schránka elektronické pošty pro školu – info@zsmsvelvarska.cz  

Zajišťované služby  

Správa doménového serveru s virtualizaci Hyper-V, TMG Serveru, Backup serveru je 

zajištěna externím správcem, společností Darvis a lokálním ICT správcem.   

 

1.     Server je na lokální síti ve vlastní místnosti (z důvodu vyšší bezpečnosti) – do 

serverovny je omezený přístup.  

2.     Server je 2x týdně aktualizován. 

3.     Server je každý den zálohován na externí úložiště na lokální síti mimo místnost kde 

je server uložený. 

4.     Záloha serveru je po sedmi dnech přepisovaná novou. 

5.     Server i všechny statice mají pravidelně aktualizovaný antivir Kaspersky Endpoint 

security a ESET. 

6.     Každý uživatel má své unikátní uživatelské jméno a heslo (platí pro zaměstnance i 

žáky). 

7.     Mobilní telefony jsou většinou pod vzdálenou zprávou (lze je při ztrátě vymazat). 

mailto:info@zsmsvelvarska.cz


12 
 

8.     V případě výměny starého HW za nový je buď starší HW předán někomu dalšímu 

ze školy, kdo potřebuje upgrade, nebo dojde k ekologickému odstranění (HDD jsou v 

tomto případě mechanicky zničeny a odevzdány v jiném sběrném dvoře). 

9.     Na stanicích probíhá pravidelný servis 1x týdně (kontrola antiviru, výkonu). 

10.  Bezdrátové sítě jsou zde rozděleny na učitelskou a žákovskou, přes žákovskou není 

možné nahlížet na serverové části určené pro zaměstnance. 

V každém počítači v síti je možné přistupovat k softwaru Bakaláři, Smile, v síti i lokálně 
na stanicích dle požadavků k výukovým softwarům. Učitelé mají k dispozici centrální 

datové úložiště pro sdílení materiálů.   

Emailové schránky byly v roce 2017 zřízeny v prostředí Google . Nové prostředí 

umožnuje kromě snazší dostupnosti na mobilních zařízeních i cloudové úložiště jak pro 

zaměstnance školy, tak i pro žáky.  

Školská rada  
Datum zřízení: 19. 12. 2005 

Počet členů: 6 – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci pedagogických pracovníků školy, 2 

zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků  
Pro období r. 2015 - 2017:    

zástupci pedagogických pracovníků – Ing. Marie Loňková a Mgr. Věra Růžičková 

zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků – Markéta Machová a Lenka Žižková 

Zástupci zřizovatele – Vojtěch Volf, MBA a Václav Švenkrt  

Volby do školské rady: 19. 12. 2017  Zvoleni pro období r. 2018 - 2020:   zástupci 
pedagogických pracovníků – Mgr. Ivana Rybárová a Ing. Bc Radomila Fučková  

zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků – Markéta Machová a Lenka Žižková 

Zástupci zřizovatele – Vojtěch Volf, MBA a Václav Švenkrt  

Školská rada v tomto školním roce schvalovala příslušné dokumenty a vyjadřovala se 

k chodu školy elektronickou cestou a na dvou osobních jednáních.  

Školní rok 2017/2018 
 

Školní 2017/2018 byl prvním plným školním rokem kdy ve funkci ředitele působil na škole Mgr. 

Petr Novák. Již během prázdnin předcházející školního roku začaly na škole změny směřující 

k modernizaci školy a vyučovacího procesu a naplnění vize stanovených novým ředitelem.  

Se začátkem školního roku byla v činnost uvedena nová školní datová síť umožňující 

zprovoznění systému Bakaláři pro vedení matriky, elektronické žákovské knížky, elektronické 

třídní knihy, komunikaci s rodiči atd. Tato síť umožnuje také sdílení materiálů zaměstnanců, 

vedení školy a i žáků. Dále umožnuje efektivnější využívání tiskových technologií. V souvislosti 

s novou sítí byly zřízeny nové emailové schránky všem žákům ZŠ a zaměstnancům organizace. 

Novinkou, která byla z počátku školního roku uvedena v provoz, jsou nové www stránky školy. 

V soutěži o nejlepší internetové stránky kladenských škol vyhlášené Magistrátem města 
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Kladna jsme se v tvrdé konkurenci umístili na 1. místě a vyhráli jsme 3D tiskárnu Prusa, 

vizualizer SMART a mikroskop BRUNO s digitální kamerou. 

V průběhu školního roku jsme připravovali spuštění plného bezhotovostního styku školy se 

zaměstnanci, rodiči, žáky nájemci i veřejností. Pro rodiče byly pak zorganizovány v průběhu 

března dvě odpolední schůzky s pomocí zprovoznění, nastavení a využívání online pokladny, 

kterou jsme pro rodiče pořídili. V současnou dobu tak již téměř veškeré platby probíhají 

bezhotovostně. 

Během školního roku jsme od Městské Policie Kladno získali darem dva projektory do učeben 

II. stupně, od společnosti Darvis několik PC na dovybavení multimediální učebny. Spolupráce 

Městskou Policií Kladno pokračovala ještě v organizaci Noci s městkou policií pro žáky I. 

stupně. 

Změny ve vybavení školy se netýkaly pouze techniky, ale i učeben samotných. Z bývalé kotelny 

jsme za pomoci MMK vybudovali učebnu dílen, v bývalých prostorách dílen vznikla spisovna a 

bude zde zřízena žákovská kuchyňka. Začali jsme s rekultivací školního pozemku, při které byl 

objeven největší popsaný výlitek plavuně na území ČR. Pavilon A, ve kterém je umístěna 

ředitelna, prošel kompletní vnitřní přestavbou a mohla zde tak vzniknout samostatná 

ředitelna, kancelář zástupkyně a hospodářky a pro žáky i pedagogy knihovna. Spolupráce 

se zřizovatelem školy přinesla na podzim kompletní rekonstrukci školního hřiště, zavětrování 

učebny v přírodě, pořízení nových pingpongových stolů a doplnění herních prvků v zázemí 

školní družiny. 

Do školní jídelny jsme jako investici zakoupili novou pec. 

Velkou akcí v závěru školního roku byl Den s Handicapem na jehož přípravě jsme 

spolupracovali s předními českými postiženými sportovci, s firmami spolupracujícími se školou 

a s komisemi města Kladna. 

Zásadními změnami prošlo i pedagogické obsazení školy (viz. níže Přehled pracovníků školy). 

Rozhodnutím pedagogického sboru jsme začali připravovat nový školní vzdělávací program, 

v roce 2017/2018 vešly v platnost celkem tři dodatky ŠVP. Dva dodatky se týkaly změny 

legislativy a jeden dodatek se týkal výuky anglického jazyka. Od školního 2017/18 jsme tak 

začali vyučovat anglický jazyk od první třídy. 

V závěru školního roku jsme podali žádost o zapojení do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II. S 

realizací od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Tato žádost nám byla 31. 8. 2018 přijata a schválena. 

Celkově by tak naše organizace měla získat 1 619 908,- Kč. 
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Přehled pracovníků školy 

 
Pedagogičtí pracovníci  

Příjmení, jméno, titul  Funkce  

Mgr. Petr Novák  ředitel, koordinátor a metodik ICT   

Ing. Bc. Radomila Fučková  zástupkyně  ředitele, zastupující třídní učitelka 

VIII. třídy  

Šárka Loudová  třídní učitelka I.tř.  

Irena Karnetová  
třídní učitelka II.tř., vedoucí metodického 

sdružení I. stupně 

Bc. Věra Vojáčková  třídní učitelka III.tř., 

Mgr. Pavlína Neumanová třídní učitel IV.tř., kooridnátorka ŠVP, EVVO,  

Mgr. Ivana Rybárová  třídní učitelka V.tř. , vedoucí předmětové 

komise přírodních věd 

Ing. Marie Loňková  
třídní učitelka VI.tř., výchovná poradkyně, 

vedoucí předmětové komise výchov  

Mgr. Věra Růžičková  třídní učitelka VII.tř., vedoucí předmětové 

komise jazyků a společenských věd 

Ing. Jana Lindišová  učitelka VIII.třídy, , vedoucí předmětové 

komise přírodních věd (dlouhodobě na 

nemocenské) 

Ivana Zímová  třídní učitelka IX.tř.  

Květoslava Sehnalová  učitelka ZŠ (do 30. 4. 2018)  

Mgr. Petra Bedečová  učitelka ZŠ (od 1. 5. 2018) 

Mgr. Aneta Sabevová  učitelka ZŠ (od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018) 

Mgr. Daniela Barochová třídní učitelka VI.tř , vedoucí předmětové 
komise jazyků a společenských věd (na MD) 

Hana Krátká učitelka ZŠ (od 5. 4. 2018 do 30. 6. 2018 – na 
zkrácený úvazek) 

Stanislava Kubátová učitelka ZŠ (od 5. 2. 2018 do 30. 6. 2018 – na 
zkrácený úvazek) 

Mgr. Jana Suková učitelka ZŠ (od 1. 8. 2018) 

Mgr. Aneta Zemanová učitelka ZŠ (od 1. 8. 2018) 
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Bc. Petra Burdychová učitelka ZŠ (od 27. 8. 2018) 

Dagmar Hanzlíčková Vychovatelka ŠD (do 26. 1. 2018) 

Dana Rosenreiterová  vedoucí vychovatelka ŠD (do 31. 8. 2018) 

Bc. Kateřina Kolářská vychovatelka ŠD, , asistentka pedagoga  

Kateřina Jehličková asistentka pedagoga (od 1. 12. 2017) 

Alena Paulišinová asistentka pedagoga (od 1. 9. 2017 do 31. 7. 
2018) 

Miluše Brzáková asistentka pedagoga (do 30. 9. 2017) 

Kročáková Jana  hospodářka, asistentka ředitele (od 1.8.2018) 

Ivana Karnetová hospodářka, účetní (do 31. 8. 2018) 

Jolana Mugaiová  školnice   

Dana Hrušková  uklízečka ZŠ  

Marcela Hlavničková  uklízečka ZŠ 

Lenka Žižková  vedoucí stravovny   

Zdenka Masnerová  kuchařka ZŠ  

Eva Kobylková  kuchařka ZŠ (do 30. 6. 2018)  

Marie Tuchová kuchařka ZŠ (do 30. 6. 2018) 

Jana Vavříková  zástupkyně ředitelky pro MŠ  

Anna Parnahajová  učitelka MŠ  

Kristýna Hanzáková  učitelka MŠ  

Markéta Machová  učitelka MŠ  

Monika Kudrnová  učitelka MŠ 

Zuzana Šulgánová učitelka MŠ (na MD) 

Miroslava Řebíková učitelka MŠ 

Anna Krejzová učitelka MŠ (od 12. 9. 2017) 

Nikola Halwigerová učitelka MŠ (od 1. 10. 2018) 

Karolína Šilhavá asistentka pedagoga v MŠ (od 2. 2. 2018) 
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Lenka Svobodová kuchařka MŠ (do 24. 8. 2018) 

Jana Štrojsová kuchařka MŠ 

Helena Kazdová kuchařka MŠ (částečný úvazek) 

Květoslava Palánová Rajnišová kuchařka MŠ (od 27. 8. 2018) 

Renata Trousilová školnice v MŠ 

Soňa Hrušková uklízečka MŠ 

Helena Kazdová  uklízečka MŠ (částečný úvazek) 

Helena Holländerová  uklízečka MŠ (do 30. 6. 2018) 

  

Pedagogičtí pracovníci ZŠ podle věkové skladby včetně vychovatelek ŠD a asistentek 

pedagoga stav k 31. 3. 2018 (včetně dlouhodobě nepřítomných) 

Do 35 let  35 – 45 let  45 – 55 let  nad 55 let 

do důchod.  

v důchod.  

věku  

Celkem  

muži  ženy  muži  ženy  muži  ženy  muži  ženy  muži  ženy  muži  ženy  

0  3  1  2  0  8 0  2  0  2  1  17  

Věkový průměr pedagogů – 51,29 roků.  

  

 Učitelé celkem stav k 31. 3. 2018 (z toho dlouhodobě nepřítomní) 

  

Fyzické osoby  Přepočtení na plně zaměstnané (bez 

dlouhodobě nepřítomných)  

celkem  
z toho  

ženy  
celkem  

z toho  

ženy  

celkem bez 

kvalifikace  

Celkem  22(3)  21  20,01  19,01  4,81  

v tom 

vyučující 

v mateřské škole  8(1) 8(1)  7,81  7,81  0,81  

na 1. st. ZŠ  9  9  5,35  5,35  2,31  

  

na 2. st. ZŠ  

8  7  6,85  5,85 1,69  

 

Nepedagogičtí zaměstnanci  

1.  

Kročáková Jana  hospodářka, asistentka ředitele (od 
1.8.2018) 

2.  Ivana Karnetová hospodářka, účetní (do 31. 8. 2018) 

3.  Jolana Mugaiová  školnice   

4.  Dana Hrušková  uklízečka ZŠ  
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5.  Marcela Hlavničková  uklízečka ZŠ 

6.  Lenka Žižková  vedoucí stravovny   

7.  Zdenka Masnerová  kuchařka ZŠ  

8.  Eva Kobylková  kuchařka ZŠ (do 30. 6. 2018)  

9.  Marie Tuchová kuchařka ZŠ (do 30. 6. 2018) 

10.  Lenka Svobodová kuchařka MŠ (do 24. 8. 2018) 

11. Jana Štrojsová kuchařka MŠ 

12. Helena Kazdová kuchařka MŠ (částečný úvazek) 

13. Květoslava Palánová Rajnišová kuchařka MŠ (od 27. 8. 2018) 

14. Renata Trousilová školnice v MŠ 

15. Soňa Hrušková uklízečka MŠ 

16. Helena Kazdová  uklízečka MŠ (částečný úvazek) 

17. Helena Holländerová  uklízečka MŠ (do 30. 6. 2018) 

  

Zaměstnanci – dohoda  
Čermáková Vladimíra – mzdová účetní  

Kristýna Hanzáková – úprava www stránek MŠ  

Miloš Hubička – údržbářské práce v ZŠ 

Petr Fiřt – údržbářské práce v MŠ 

Alena Hatinová – vedení kroužků ŠK (od 1. 10. 2017 do 31. 5. 2018) 

 
 Ve školním roce 2017/2018 došlo ke změně na některých zaměstnaneckých postech. 
Vzhledem k nástupu na MD dovolenou učitelky ZŠ a učitelky MŠ byly přijaty nové učitelky. 
Dlouhodobě nemocná učitelka ZŠ Ing. Lindišová a odchod na vlastní žádost p. učitelky 
Sehnalové byl také řešen přijetím nových učitelek včetně dvou učitelek v důchodu na zástup 
do konce školního roku. Odchod na vlastní žádost asistentky p. Brzákové byl vyřešen přijetím 
nové asistentky p. Jehličkové. Na vlastní žádost také ke konci prázdnin ukončila pracovní 
poměr účetní p. Karnetová, která bude nadále pro školu pracovat pouze na dohodu o 
provedení práce/ o činnosti. Odchod kuchařek ZŠ i MŠ byl řešen v průběhu prázdnin přijetím 
nových zaměstnankyň.  Přestože jsme v průběhu celého školního roku hledali kvalifikované 
pedagogy, abychom docílili plné kvalifikovanosti, žádného vhodného kvalifikovaného 
pedagoga se nepodařilo nalézt. Zajistit plnou kvalifikovanost pedagogů je i nadále důležitým 
úkolem následujícího školního roku. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o ukončení školní docházky 
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 Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do 1.třídy celkem 13 žáků, z toho bylo 7 hochů 
a 6 dívek. 
 K zápisu do 1.třídy pro školní rok 2018/2019 se dostavilo v řádném termínu 30 žáků. 
Do školy bylo z nich bylo přijato 21 žáků, dva žáci dali přednost spádové škole, dalším sedmy 
žákům byla školní docházka na doporučení PPP Kladno a odborného lékaře odložena. 
V průběhu prázdnin požádal jeden žák první třídy o přestup z jiné základní školy.  

 
 Ve školním roce 2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků všichni žáci 9. 
třídy. Vystupující žáci jsou přijati na studijní obory (4 žáci na SOŠ s maturitou,  4 na SOU s 
nástavbou na maturitní obor, 4 žáci na SOU). Dvě žákyně přihlášku k dalšímu studiu nepodaly. 
Ke studiu na osmiletém gymnáziu se v tomto školním roce přihlásili 1 žák 5. třídy, ke studiu 
nebyl přijat. 
 V průběhu konce školního roku a prázdnin požádalo o přestup z jiných základních škol 
na naší celkem 12 žáků, všichni tito žáci byli přijati. Školní rok 2018/19 budeme tak začínat 
s přibližně 183 žáky. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
 V závěru školního roku 2017/2018 navštěvovalo základní školu 162 žáků, z toho 2 
žákyně plnila školní docházku podle § 38 v zahraničí. Ze 102 žáků 1. stupně prospělo 
s vyznamenáním 51 žáků, 50 žáků prospělo a 1 žák neprospěl. Na 2. stupni z celkového počtu 
58 žáků prospělo s vyznamenáním 8 žáků, 46 žáků prospělo a 4 žáci neprospěli. V 1. pololetí 
byl udělen snížený stupeň z chování dvěma žákům jednomu druhý stupeň a jednomu třetí 
stupeň z chování. Ve 2. pololetí byl udělen 2. stupeň z chování třem žákům a 3. stupeň 
z chování také jednomu žákovi. Snížené známky dostali žáci za porušování školního řádu a 
neomluvené hodiny. Žáci školy měli za celý školní rok 353 neomluvených vyučovacích hodin, 
138 za 1. pololetí a 215 za 2. pololetí. Případ většího počtu neomluvených hodin byl řešen 
s rodiči ve výchovné komisi školy a OSPOD Kladno.  
 Ve školním roce 2017/2018 byla zorganizována škola v přírodě v v RS Hrachov, 
zúčastnilo se jí 107 žáků z 1. až 9. třídy. (viz. Závěrečná zpráva ze školy v přírodě) Lyžařský kurz 
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nebyl ve školním roce 2017/2018 organizován z důvodu nezájmu žáků. Žáci 2. a 3. ročníku 
(celkem 33) absolvovali plavecký výcvik.  
  
 
Žáci školy se v průběhu školního roku zúčastnili 3 exkurzí zaměřených zejména na poznání 
místního regionu, osmi environmentálních programů v Naučném středisku ekologické výchovy 
na Čabárně. Žáci dále navštívili dva zeměpisné pořady (témata Kuba, Brazílie), zúčastnili se 
dvou dějepisných exkurzí a výstav, čtyř přírodovědných a ekologických vzdělávacích pořadu a 
exkurzí (ZOO Praha, recyklace hrou Planetárium Praha, každá třída jednoho vzdělávacího 
pořadu v mobilním planetáriu, exkurzí a programů k volbě povolání, jeden vzdělávací pořad 
k hudební výchově, programu modelářů, pěti výstav, čtyři divadelní představení a jednoho 
filmového představení. Žáci čtvrtého ročníku absolvovali praktickou výuku dopravní výchovy 
na dopravním hřišti v Kladně. Byl pořádán zájezd do Německa v rámci aktivit turistického 
kroužku, ke kterému se připojili další žáci. Žáci většiny tříd tak jako každým rokem absolvovali 
návštěvu knihovny.  Žáci 9. třídy se zúčastnili  Veletrhu celoživotního vzdělávání a besedy na 
Úřadu práce v Kladně k volbě povolání. Ve spolupráci s Muzeem civilní obrany v Ústí nad 
Labem jsme pořádali Branný den.  
 

 

 
Závěrečná zpráva ze školy v přírodě 
V termínu 20. 6. – 27. 6. 2018 se 104 žáci a 6 učitelek zúčastnilo ŠVP v RS Hrachov organizované 

CK Star - Line Praha. Odjížděli jsme 2 autobusy ve středu odpoledne v 15.30 hodin od školy. 

Do Hrachova jsme přijeli okolo páté hodiny. 

Žáci byli přivítáni hlavní vedoucí a rozděleni do skupin dle odpoledního programu a ubytovali 

se. Během ubytování dětí probíhala dle stanoveného harmonogramu i zdravotní prohlídka. Po 

večeři bylo dokončeno ubytování. Večerka byla stanovena pro třídy 1. – 3. na 21:00, pro 

ostatní třídy na 21:30 hodin. Během následujícího týdne v době dopolední výuky probíhaly 

tyto programy: 

Den Třída Program 

Čtvrtek 1.-3.,5. Vycházka do okolí, poznávání prostředí, kooperativní učení, 
četba 

4., 6., 7. Vědomostní hry, kvízy, logické úlohy ve skupinách do třídní 
soutěže, pozorování zvířat v „místním ZOO“ 

8., 9. Sportovní hry - koupání 
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Pátek 1.-3. Kooperativní učení, křížovky kvízy, četba, 3. třída – služba dne 

4.-9. Návštěva barokního špejcharu v Drážkově 

Sobota 1.-9. Děti byly celý den v péči vychovatelů 

Neděle 1.-3., 5. Celodenní výlet Zeměráj – Kovářov 

4., 6., 7., 
8., 9. 

Celodenní výlet Tábor – návštěva Husitského muzea, podzemí, 
Muzea čokolády a historického centra města, cestou zpět 
zastávka v Příčovech u trosek mlýna ze 16. století. 

Pondělí 1.-3. Kooperativní učení, malování křídou, výrobek z přírodnin, 
soutěže 

4.-7. Pěší výlet k zámku Skrýšov – prvky barokní architektury, 
pozorování krajiny 

8.-9. Turnaj v minigolfu, 8. a 9. třída – služba dne 

Úterý 1.-3. Olympijský den, soutěž o nejkrásnější výkres, vyhodnocení 
celého týdne, příprava na odjezd 

4.-7. Vědomostní hry ve skupinách – dokončení pracovních listů 
z muzea, společenské hry 

8.-9. Sportovní hry – fotbal, vybíjená 

 

V sobotu probíhala etapová hra – celý den měli děti na starosti vychovatelé, 4. třída –služba 

dne (služba dne znamenala pro třídu přípravu jídelny na snídani, oběd a večeři – skleničky, 

talíře na polévku, dolévání čaje, srovnání židlí) 

Žáci byli v 14:15 po poledním klidu, který strávili na chatkách a pavilonech, předáváni svým 

vychovatelům na místě, které bylo určeno. Poté se věnovali etapové hře inspirované vesmírem 

Velká čtyřka a vesmírný mazel. Hra probíhala ve čtyřech etapách, děti plnily různé úkoly – 

vyráběly amulety, plastickou vesmírnou mapu, v různých sportovních soutěžích sbíraly body 

do konečného hodnocení (4. třída získala 3. místo). Bohužel v rámci 4. etapy hry došlo 

k vážnému zranění žáka 6. třídy. Byla k němu okamžitě přivolána ZS a následně byl převezen 

vrtulníkem do FN Praha Motol. Kromě etapové hry děti využívaly i sportoviště umístěné 

v areálu tábora (golf, bazén, fotbálek aj.) 

Ve večerních programech se věnovaly sportovním hrám, diskotékám. 

V úterý po odpolední svačině začínaly děti spolu se svými vychovateli balit kufry, dobalovaly a 

uklízely večer.  

Ve středu po snídani spolu s učitelkami dobalily a douklidily pavilony a chatky a jejich okolí. 

Z RS jsme odjeli kolem 10:00 a ve stanovený čas cca 12:00 jsme přijeli ke škole a děti předali 

rodičům. 

Noční hlídač přebíral děti dle večerky a pravidelně je kontroloval. 

Stravování probíhalo 5x denně: snídaně – svačina - oběd – svačina – večeře. Jídlo bylo i na 

přidání. 

Všechny problémy, které se vyskytovaly během pobytu, byly řešeny s hlavní vedoucí na 

pravidelných večerních poradách. V půlce pobytu byl vyměněn pro nevhodné chování 

vychovatel 3. třídě. Poté bylo vše v pořádku. 
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Poděkování patří zdravotníkovi tohoto pobytu – neúnavně se staral o naražené prsty i 

nevolnosti našich žáků.  

 

 

 

Hodnocení výchovného poradenství  
 

Ve školním roce 2017/2018 je vzděláváno ve čtvrtém čtvrtletí podle IVP 13 žáků, čtyři žáci mají 

2. stupeň podpory bez IVP. Podle podpůrných opatření a požadavků na organizaci výuky jsou 

žáci rozděleni na naší škole do 4 skupin pedagogické intervence. Do tří skupin na 1. stupni je 

zařazeno 8 žáků, do jedné skupiny na 2. stupni zařazeni dva žáci. Peníze jsou stále jen čerpány 

vždy na prvního žáka a ostatní jsou jen sdílení. 

Na přešetření bylo ve spolupráci s rodiči zasláno pět žáků. Platnost nového vyšetření je od 

příštího školního roku. Nově ve čtvrtém čtvrtletí byli vyšetřeni dva žáci se závěrem 2. stupně 

podpůrného opatření. 
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Speciálně pedagogickou péči na škole organizujeme formou reedukace v rámci výuky českého 

jazyka. Tuto skupinu navštěvuje podle závěru vyšetření pět žáků. Opět jsou peníze čerpány 

pouze na prvního žáka a čtyři další jsou sdílení. 

 Plán pedagogické podpory má celkem vypracováno sedm žáků. Mají jej vyhodnoceni a 

vyučující pokračují ve výuce v nastavených metodách.  

Vystupující žáci jsou přijati na studijní obory (4 žáci na SOŠ s maturitou,  4 na SOU s nástavbou 

na maturitní obor, 4 žáci na SOU). Celkem vystupuje z 9. ročníku 14 žáků. Dvě žákyně přihlášku 

k dalšímu studiu nepodaly. Jeden žák z 8. ročníku má zájem o dokončení základního vzdělání.  

Na základě doporučení školských poradenských zařízení škola dostala celkem 26800 Kč na 

nákup speciálních učebních pomůcek. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Hodnocení minimálního preventivního programu školy 

  Úvod 
Minimální preventivní program (dále jen MPP) měl v letošním školním roce tyto hlavní úkoly. Zvýšit 

informovanost žáků v oblastech jako jsou tato témata – závislosti (kouření a alkohol), prevenci 

diskriminace a rasismu, zdravý životní styl, šikana a jiné formy násilí, ochrana člověka za 

mimořádných událostí. Dalším úkolem bylo pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat 

třídní kolektivy, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak 

ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Žáky vedeme ke správnému sebehodnocení, 

zvládání stresu, ke schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových látek.  MPP byl 

realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku byly 

získávány podklady pro jeho vyhodnocení. Cílovou skupinou byli žáci 1. a 2. stupně naší 

základní školy. 

Organizace MPP 
Na škole byl založen školní preventivní tým ve složení – výchovná poradkyně Ing. Marie 

Loňková, metodik prevence Ing. Radomila Fučková, speciální pedagog – Bc. Věra Vojáčková a 

ředitel školy Mgr. Petr Novák. 

Konzultační hodiny: 

 Ing. Loňková   Po 8.00 – 10.00 hod. (po předchozí domluvě) 

                        Út 15.30 – 16. 30 hod. pavilon D 

Ing. Fučková    Po 13.30 – 14.15 hod. (po dohodě kdykoliv) pavilon A 

 Bc. Vojáčková  St 14.00 – 15.00 hod. (po předchozí domluvě) pavilon B 

Mgr. Novák      Po 13.30 – 14.15 hod. (po dohodě kdykoliv) pavilon A 
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Uskutečněné akce MPP 
Preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů na 1. i 2. stupni. Jedná se 

zejména o prvouku, vlastivědu, přírodovědu, výchovu ke zdraví, občanskou výchovu, 

přírodopis, chemii, tělesnou výchovu, informační technologie. Dále jsou témata probírána 

v rámci pravidelných třídnických hodin 1 x za 14 dní. 

Září:   Branný den  

Beseda s paralympionikem 

Vítání podzimu – akce pro rodiče a děti 

Dopravní hřiště – 4. třída 

Listopad:  Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 

Prosinec:  Mikulášský program 

Rozsvícení vánočního stromu – akce pro rodiče s dětmi 

Leden:  Znaková řeč 

Únor:   Centrum Narovinu – Afrika nevšedníma očima na školách 

Dopravní výchova 4. tř. 

Březen:  Velikonoční jarmark 

Duben:  Den Země 

Recyklohraní 

Květen:  Den Země pro žáky speciální ZŠ Korálek 

Dopravní výchova – 4. tř. 

Červen:  Noc s Městskou policií Kladno 

Den dětí 

Den s handicapem 

Škola v přírodě 

Vyhodnocení akcí MPP  
Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo úspěšně zrealizovat všechny akce z MPP. Při 

výběru programů na začátku školního roku jsme zohledňovali problémy, které jsme řešili v 

uplynulém školním roce. Domnívám se, že díky akcím realizovaným v rámci MPP si žáci 

vytvořili povědomí o oblasti sociálně patologických jevů. Znají rizika spojená s alkoholem, 

drogami, kouřením. Měli by vědět, jak se zachovat, budou-li šikanováni, či jinak zneužíváni. 
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Dali jsme jim možnost získat odpovědi na otázky v oblasti sexu i chorob, které s touto 

oblastí mohou souviset. V neposlední řadě jsme se snažili stmelovat a posilovat třídní 

kolektivy tam, kde se vyskytl nějaký problém. 

Způsoby realizace MPP 

- samostatné práce (výtvarné práce, slohové práce na dané téma, referáty) 

          informace z tisku, projekty… 

       - přednášky, besedy s učitelem i pozvanými odborníky 

       - diskuse, vyjadřování a obhajování vlastního názoru 

       - hry na sebepoznání 

       - párová a skupinová práce ve třídě 

       - vytváření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě 

       - vytvoření důvěry mezi žáky, mezi žáky a učiteli 

       - umožnění žákům zažívat úspěch, radost, vítězství 

 

Využití volného času žáků 

 
Keramika I 

Keramika II 

Dovedné ruce 

Sportovní hry I. – V. 

Sportovní hry VI. – IX. 

Turistický kroužek 

Angličtina pro nejmenší 

Cvičení z Čj 

Francouzština 

Němčina 

Jóga pro děti 

Hra na zobcovou flétnu 

Mažoretky mladší žákyně 

Mažoretky starší žákyně 

Taneční kroužek 
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Žáci v kroužcích rozvíjeli pohybové schopnosti a dovednosti. Zdokonalili manuální zručnost, 

trpělivost, pečlivost. Pracovali s netradičními materiály, využívali rozmanité techniky, učili se 

spolupracovat v týmu prostřednictvím dělby práce a zodpovědnosti za společné dílo. Byli 

vedeni ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování.  

Spolupráce s rodiči 
Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika 

úrovních. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím 

žákovských knížek a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech 

jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení problémů mají rodiče možnost 

využít konzultačních hodin metodika prevence rizikového chování a výchovného poradce, 

samozřejmě mohou telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. Ve 

škole jsou pro rodiče k dispozici informační letáky s radou, jak postupovat, když mají dojem, že 

jejich dítě kouří, užívá drogy atd. Výchovné problémy jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním 

učitelem, výchovnou poradkyní, resp. metodikem prevence rizikového chování a s vedením 

školy. O pohovoru je učiněn zápis. S velkou odezvou ze strany dětí a rodičů se setkaly také akce, 

které pro ně byly organizovány – Vítání podzimu, Rozsvícení vánočního stromu. 

Spolupráce s jinými institucemi 
-  PPP Kladno 

- Středisko Rosa 

- Centrum pro rodinu VEGA 

- OSPOD Kladno 

- Středisko výchovné péče – Slaný 

- Zařízení sociální intervence Kladno 

- MMK Oddělení krizového řízení a drogové prevence 

- Okresní hygienická sanice Kladno 

- AVES – NSEV Kladno – Čabárna 

- Sládečkovo vlastivědné muzeum 

- Úřad práce Kladno 

- Městská policie Kladno 
 

Výskyt sociálně - patologických jevů ve šk. roce 2017/2018 
Drzé chování k učiteli - 2 

Záškoláctví – 4 

Vandalství – 2 

Závěr 
Cíle vytyčené MPP se během školního roku 2017/2018 podařilo splnit. Žáci získali 

řadu vědomostí a dovedností v oblasti sociálně patologických jevů a také zdravého 
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životního stylu. Věřím, že naší prací přispíváme k minimalizaci šikany a pomáháme 

vytvářet kamarádské vztahy mezi žáky. Ve všech těchto oblastech hodláme 

pokračovat i v příštím školním roce. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
 Ve škole pracovalo ve školním roce 2017/2018 celkem 15 kroužků školní družiny a 
školního klubu. Žáci se účastnili práce v těchto kroužcích školního klubu: Sportovní hry, 
Taneční kroužek, Dovedné ruce, Hra na zobcovou flétnu, Němčina, Francouzština, Keramika, 
Angličtina pro nejmenší, Mažoretky, Dramatický kroužek, Dovedné ruce, Turistický kroužek, 
Cvičení z ČJ, Jóga pro děti.   
 V předvánočním období připravila škola vánoční zpívání u vánočního stromku spojené 
s prodejní výstavou žákovských výrobků s vánoční tématikou. Velký úspěch mělo představení 
žáků naší školy v pátek 15. 12. 2017 na Kladenských vánočních trzích se svým pásmem 
vánočních písniček a básniček. Vystoupení se zúčastnilo přes 60 žáků a pódium zaplnili tak, že 
se tam nevešel ani konferenciér. Z ohlasu publika bylo patrné, že se jim vystoupení povedlo.  

V březnu pak uspořádala další prodejní výstavu, a to velikonočních výrobků žáků. 
 Tak jako v předešlých devíti letech připravila škola v měsíci dubnu ve spolupráci 
s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno – Čabárna pro žáky škol kladenského 
regionu vzdělávací program ke Dni Země. Obdobný, zdravotním handicapům přizpůsobený 
program byl připraven pro žáky Speciální školy s více vadami Korálek. Na přípravě těchto akcí 
se podíleli žáci 2. stupně, zejména 8. a 9. třídy. V únoru připravila škola ve spolupráci 
s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno - Čabárna pro žáky, rodiče i další zájemce 
akci Vyrobte si ptačí budku. 
 Žáci školy se účastnili též humanitárních akcí – žáci přispívali na fond Sidus a sbírku 
Květinou proti rakovině.  
 Pro místní veřejnost žáci a zaměstnanci školy připravili několik společných akcí  
- V úterý 26.9.2017 jsme na první společné akci zaměstnanců školy, žáků a jejich rodičů 

přivítali příchod tohoto krásného ročního období. Po přivítání veřejnosti ředitelem školy 
následovala krátká "besídka" žáků školy moderovaná dvojicí našich malých moderátorů z 
prvního stupně. Po pásmu písniček, které předvedli všichni žáci naší školy ve sboru, 
pohádce v podání žáků sedmé třídy a tanečním vystoupení dvou žáků druhého stupně, se 
prohnaly za doprovodu písničky "Ať je jak vítr" vychovatelky školní družiny společně se 
svými svěřenci. Závěr besídky pak patřil prvostupňovým dětem a básničkám s tématikou 
podzimu. Po bouřlivém potlestku měli všichni možnost si zasoutěžit na dvanácti 
stanovištích a poté se odměnit sladkostí nebo opečením buřtíků. V 17:30 jsme společně 
symbolicky hozením vlaštovek přivítali podzim. 
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- Zábavné odpoledne – Vyřež si svou dýni - s překvapivě velkou účastí rodičů 

-  
- 6.2.2018 byl na naší škole realizován ve spolupráci s Centrem Narovinu projektový den 

Afrika nevšedníma očima na školách. Paní Simona Heřtusová promítla film o Keni a pak si 
s dětmi povídala o životě v Africe. Po vzoru afrických dětí vyráběli naši žáci hračky z 
odpadků, v hudebním workshopu se seznámili s africkými hudebními nástroji a zazpívali si 
písničku ve svahilštině, vyráběli korálky z papíru a africké masky. Vyzkoušeli si různé druhy 
afrického oblečení a nošení břemen na hlavě. Výstava fotografií z Keni ukázala tuto 
africkou zemi v její kráse i chudobě. Nakonec si mohli děti zakoupit předměty z Férového 
obchůdku, jehož výdělek jde také na podporu dětí z Keni. Součástí této akce byla i sbírka 
pro děti v Keni. 

- Vystoupení kroužku mažoretek na Dni dětí – Baník Švermov. Naše mažoretky pod vedením 
Kateřiny Jehličkové vystoupily na Dni dětí pořádané Baníkem Švermov. Jejich sestava byla 
oceněna velkým potleskem. 

- Strážníci Městské policie Kladno si pro naše žáky první až třetí třídy připravili večer a noc 
plnou her a zábavy. V pátek 8.6. se děti v osmnáct hodin sešly v areálu školy společně se 
strážníky a učiteli. 

- Noc s Městskou Policií 
Nejprve nás přivítal ředitel Městské policie Kladno společně se svými kolegy, kteří s námi 
strávili pak celou noc. Následovala ukázka práce psovodů ze Základní kynologické organizace 
č. 039 Kladno - Švermov. 
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Děti viděly ukázky z výcviku mladých psů i psů, kteří  mají za sebou již několik zkoušek a závodů. 
Zpestřením této části pak byla ukázka tančení se psem. 
Velkým překvapením byl příjezd hasičů s cisternou. Hasiči dětem ukázali své vybavení, 
odpovídali na řadu otázek, ale i děti byly "zkoušené" a odpovídaly na otázky, které se týkaly 
práce záchranných složek, tísňových linek a prevence.  
Poslední ukázka byla v režii strážníků. Ti předvedli dětem prvky ze sebeobrany a své vybavení.  
Večeři si pak připravil každý sám, opékaly se buřty. 
Během celého podvečera strážníci připravili pro děti různé hry. Největší úspěch mělo 
přetahování lanem a loupení myších ocásků.  
Po jedenácté hodině, kdy už děti spaly, byl vyhlášen poplach. Děti vše zvládly na jedničku. 
Všichni se pak vrátili do svých provizorních postelí ve třídách a spali až do rána. Ráno byla pro 
děti připravena snídaně a kolem deváté hodiny si je ve škole vyzvedli rodiče. Celý projekt se 
vydařil, děti odcházely dobře naladěné a spokojené, že mohly pomoci dobré věci. 

- Den s Handicapem 
Dne 18. června 2018 se konala na Základní škole a Mateřské škole Kladno, Jiráskova 457 
benefiční akce s názvem Den s handicapem. Akce měla za úkol nejen prevenci proti 
úrazům, ale také charitativní činnost, kdy se žáci mohli podílet prostřednictvím svých 
sportovních výkonů v paralympijských sportech na sbírku peněz pro Ládíka Jermana z 
Kladna, který je od narození upoutaný na invalidní vozík. Celým sportovním dnem provázel 
moderátor rádia Relax Jan Lukavský a mnoho hostů. 

 
 
Žáci zdejší školy byli rozděleni do devíti týmů (v každém týmu museli být sportovci ze všech 
ročníků) a ty musely postupně projít všemi sportovními stanovišti, ze kterých dostávaly 
body za umístění. Bylo jen na jejich uvážení, kdo se zúčastní jaké disciplíny, pravidlem jen 
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bylo, že každý musel alespoň v jedné soutěži nastoupit. Hrálo se rugby na vozíku, boccia, 
hod kuželkou z vozíku, střelba na koš z vozíku, sprint na 10 metrů z vozíku, jízda na 
handbike trenažeru, slalom s opileckými brýlemi, slalom pro nevidomé a malování na 
obličej. U každého stanoviště byl jeden z handicapovaných hostů, který daný sport hraje 
závodně. Slavným hostem a tváří dne byl Martin Zach, který jako zdravý vyhrál anketu Muž 
roku a den po té následkem úrazu skončil na invalidním vozíku. Dalšími hosty byli 
kladenský rodák Radek Procházka několikanásobný paralympijský medailista, Petr Stiller, 
který závodě hraje rugby na vozíku a je jeden z našich nejlepších plavců, a zapsaný spolek 
Černý koně, kteří se starali o handbikové, slalomové vybavení a doprovodný program. 
Hlavním úkolem dne byla jízda na třech handbikových trenažerech, kdy každý tým měl za 
úkol za 25 minut najet největší počet kilometrů. Za každý najetý kilometr dostal Ládík 100 
korun. Za celé dopoledne najely všechny týmy celkově 187 kilometrů, což pro Ládíka 
znamenalo po zaokrouhlení krásných 20 000 korun. Peníze na akci věnovaly společnosti 
Darvis, AH systems, Mironet, Alteria, Tepo a Statutární město Kladno.    
„Děkujeme Všem pedagogům a pracovníkům školy, zejména panu Mgr. Petrovi Novákovi, 
řediteli školy, dále žákům školy, kteří se na handbicích pořádně zapotili, hostům i štědrým 
sponzorům za krásný dar pro Ládíka, který může přispět k hlavnímu cíli našeho snažení, 
dosažení co nejvyššího stupně soběstačnosti našeho syna.“ uvedli rodiče Ládíka Petra a Jiří 
Jermanovi. 

 

Soutěže 

Žáci školy se zúčastnili ve školním roce 2017/2018 celkem 18 soutěží. Žáci soutěžili v kopané, 
v malé kopané, ve florbale, přespolním běhu, házené, účastnili se okresních kol dopravní 
soutěže Mladých cyklistů, Mladý zahrádkář, Zeměpisné olympiády a krajského kola této 
soutěže, matematické Pythagoriády, Pohár ředitele Městské policie, Desetiboje mladého 
strážníka, Kladenské veverky, zúčastnili se Matematického klokana a Přírodovědného klokana. 
V závěru školního roku se naši žáci sešli s žáky sousední školy ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 
na sportovních setkáních. Družstva žáků různých věkových kategorií soutěžila se svými 
vrstevníky ze sousední školy v házené, vybíjené a fotbale, florbale.   
 Největšími úspěchy v soutěžích bylo vítězství v soutěži Mladý zahrádkář, naši žáci 
obsadili první tři místa v obou kategoriích, postoupili až do republikového finále v Šumperku. 
V přespolním běhu v silné konkurenci kladenských škol se velmi dobře umístil náš žák na 
krásném 13. místě. V hasičské soutěži Strádal Cup obsadili naši žáci čtvrté místo. Dalším 
úspěchem bylo třetí místo v Memoriálu Jiřího Veselého v Brandýsku - malá kopaná, druhé 
místo ve fotbalovém klání škol regionu v Libušíně. V zeměpisné olympiádě se naši žáci umístili 
na třetím a patnáctém místě v okresním kole a následně na sedmnáctém místě v krajském 
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kole. Velkým úspěchem bylo páté místo v krajské soutěži Příroda, ve které žijeme. 

Sběry 

 Stejně jako v předchozích letech škola organizovala sběrové akce. Třikrát v průběhu 
školního roku se uskutečnil sběr starého papíru, vždy s úspěšným výsledkem. Dále škola 
organizovala sběr kaštanů, pomerančové kůry, plastových víček, použitých baterií, použitých 
tonerů do tiskáren a kopírek a sběr malých vyřazených elektrotechnických spotřebičů. 
Celoročně se škola účastní projektu Recyklohraní. Za získané body z Recyklohraní škola získala 
knihy, společenské hry, psací a výtvarné potřeby. Třetím rokem byla škola zapojena do sběru 
starých textilií, bot a hraček. 
 

Akce ŠD 

Ve školním roce 2017/2018 školní družina pořádala celkem 16 mimořádných akcí. Těchto akcí 
se zúčastňovalo v průměru 22 žáků. 4 akce byly pořádány pro rodiče žáků, příbuzné a širokou 
veřejnost. Průměrná účast se pohybovala okolo 30 lidí.  
Dětem se nejvíce líbil výlet na Lasergame. Dále Slet čarodějnic, kdy děti musely skládat 
čarodějnickou maturitu, a Na cestě za pirátským pokladem, při které jsme spolupracovali s 
Pionýrskou organizací Kladno, která pro děti připravil stezku plnou zajímavých aktivit. Děti 
rády vzpomínají i na Masopustní průvod Švermovem, do kterého se zapojili i ostatní žáci školy, 
rodiče, příbuzní a široká veřejnost.  
Neméně zajímavé byly akce pořádané pro rodiče s dětmi. Bylo to např. Vánoční ladění, Den 
Matek nebo Den otců, kde se ukázalo, jak moc je pro děti důležité a zábavné trávit čas s rodiči 
při různých soutěží, vyrábění apod. 
Vyvrcholením činnosti ŠD byl příměstský tábor Lentiláček v srpnu 2018. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 V průběhu školního roku 2016/2017 se pedagogové věnovali v rámci DVPP i svému 
dalšímu vzdělávání. Vzhledem k  finančním  prostředkům přiděleným na ONIV, které jsou i přes 
mírné zvýšení nízké, bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňované převážně 
na kurzech a školeních, které byly pro účastníky zdarma či za nižší poplatek. 
 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce a dalších 

kontrolních orgánů 
 
Ve školním roce 2017/2018 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekci. 
 
Ve školním roce 2017/2018 provedl kontrolní činnost Oblastní inspektorát práce pro 
Středočeský kraj – kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 
 
Ve školním roce 2017/2018 provedla kontrolní činnost Okresní správa sociálního zabezpečení 
– kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 
 
Ve školním roce 2017/2018 provedl obhlídku  Státní oblastní archiv v Praze  – zjištěné 

Jméno a příjmení Datum Název

Mgr. Petr Novák 18.10.2017 Spisová služba

5.10.2017 Změny v předškolním vzdělávání

Ing. Radomila Fučková 8.1.2018 Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy a financování školy

Mgr. Věra Růžičková 1.11.2017 Konference RJ

Mgr. Pavlína Neumanová od 1.9.2017 Koordinátor ŠVP 1x měsíčně (předpokládaný termín ukončení: 30.6.2019)

Dana Rosenreiterová 14.12.2017 Družina a paragrafy

Kristýna Hanzáková 1.10.2017 Povinné předškolní vzdělávání

21.11.2017 Jak na komunikaci při jednání s rodiči žáků? Konfliktní jednání s rodiči

5.4.2018 Další příčina páchání domácího násilí

10.4.2018 Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte v mateřské škole

1.8.2017 Proškolení Mgr. Petrem Novákem práce na PC

Anna Parnahajová 10.4.2018 Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj dítěte v mateřské škole

Markéta Machová 16.4.2018 Relaxace a uvolňovací cviky v MŠ.

23.4.2018 Kreativní techniky a jejich využití - razítkování

Monika Kudrnová 16.4.2018 Relaxace a uvolňovací cviky v MŠ

23.4.2018 Kreativní techniky a jejich využití - razítkování

Nikola Halwigerová 15.2.2018 Jóga pro děti

Jana Vavříková 1.9.2017 Jednání s primátorem M.Volfem

21.11.2017 Jak na komunikaci při jednání s rodiči žáků? Konfliktní jednání s rodiči

1.12.2017 Ochrana osobních údajů. Petr Jorg

5.4.2018 Další příčina páchání domácího násilí

1.8.2018 Proškolení Mgr. Petrem Novákem práce na PC

Anna Krejzová 15.2.2018 Jóga pro děti

22.3.2018 Základy Hejného - metoda v předmatematické výchově

Miroslava Řebíková 22.3.2018 Základy Hejného - metoda v předmatematické výchově

Pro všechny pedagog. prac.: 09/201: Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti
                                                           02/2018 : Bezpečnosti na sociálních sítích

DVPP 2017/2018
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nedostatky byly postupně odstraněny, během srpna proběhla revize úprav bez zjištěných 
nedostatků 
 
V e školním roce 2017/2018 proběhl na škole bezpečnostní audit,  jeho oficiální výsledky 
nejsou dosud známy. 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Škola je zapojena do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II. S realizací od 1.9.2018 do 
31.8.2020. 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 
 Škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení, ani není do tohoto 
typu vzdělávání jinak zapojena. 

 

Údaje o školou předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Projekt VZP Za zdravým vzduchem – příspěvek pro pojištěnce VZP na tuzemský ozdravný pobyt 
realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší ve výši 1200,- Kč celkem pro 22 žáků/klientů 
VZP. 
 
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (č.j.: MSMT-28402/2016-1) dotace 
středočeského kraje ve výši 8400,- na dopravu žáků 
 
Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo 
v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s 
aktivním zapojením veřejnosti. Podána grantová žádost - Školní zahrada pomůcka k výuce a 
prostředek relaxaci. Zamítnut - Zdůvodnění zamítnutí: Projekt byl vyhodnocen jako kvalitní a 
splňuje podmínky poskytnutí grantu, ale nebyl podpořen pro nedostatek finančních 
prostředků. 
 

Dlouhodobé projekty 
 
- SZIF – Mléko do evropských škol  
- SZIF – Ovoce a zelenina do škol  
- Recyklohraní  
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- Spolupráce s Magistrátem města Kladna – Místní akční plán rozvoje vzdělávání Obce s 
rozšířenou působností Kladno. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 Na škole funguje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků 
školství. Odborová organizace dobře spolupracuje se školou při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 S organizacemi zaměstnavatelů škola nespolupracuje. 
 Jak již bylo výše uvedeno, škola úzce spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání 
s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno - Čabárna, dále spolupracuje v oblasti 
environmentální výchovy i v rámci volnočasových aktivit se skanzenem Mayrau a 
s Mysliveckým sdružením Třebichovice. V oblastech výchovy a vzdělání je velmi úzká 
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Kladno, 
pokračuje spolupráce s Oddělením krizového řízení a drogové prevence MMK Kladno, se 
Střediskem výchovné péče ve Slaném, s občanským sdružením ROSA a s Centrem pro rodinu 
VEGA. V oblasti tělovýchovy a sportu se úspěšně rozvíjí spolupráce s tělovýchovnou jednotou 
Baník Švermov. Škola si velmi váží každoročních sponzorských darů od tělovýchovné jednoty. 
V oblasti zdravovědy škola spolupracuje s kladenským pracovištěm Českého červeného kříže 
a Střední zdravotní školou v Kladně. 
 
 
 
 
  



34 
 

Přehled dotací státního rozpočtu 

Přidělená dotace pro rok 2017 

 

Limit MP    10 456 898,00 

Odvody 3 592 408,00 

OPPP         109 000,00 

ONIV 233 403,00 

FKSP 209 139,00 

  

Celkem 14 600 848,00 

  

 

Přehled čerpání 

 

Vyplacené mzdy 10 443 699,00  Kč 

Odvody 3 574 703,00 Kč 

OPPP 109 000,00  Kč 

Kooperativa 42 919,00 Kč 

FKSP 208 874,00 Kč 

ONIV 203 401,00 Kč 

Celkem čerpání 14 582 596 ,00 Kč 

Vratka       18 252,00Kč 

Celkem rozpočet 14 600 848,00 Kč 

Posílení z RF 15 971,00Kč 

Čerpání z FO 52 000,00 Kč 

Celkem čerpáno 14 650 567,00 Kč 
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Přehled čerpání ONIV ZŠ a MŠ za rok 2017 

 

UČEBNICE  ZŠ 37 089,00 

Pomůcky ZŠ a MŠ 23 340,00  

Pomůcky pro 1. ročník i 11 091,00 

Cestovné vzdělávání 2 537,00 

Cestovné doprovodu 1 148,00  

DVPP ZŠ a MŠ 21 700,00  

Pracovní pomůcky  2 916,00  

Knihy UK 2 479,00 

Náhrady mzdy - 46 222,00 

Kooperativa 42 919,00  

Poplatky  disketa 149,00 

Plavání výuka +doprava 31 440,00  

Pomůcky inkl.+integr. 31 221,00 

Doprava plavání 8 400,00 

ONIV celkem 262 651,00 
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Hospodářská činnost rekapitulace za  rok 2016 

 

   REKAPITULACE  HOSPODÁŘSKÉ       ČINNOSTI  

   ZA ROK 2016 

   

   Položky Kč Tržby Zisk 

   Spotřeba potravin 300 720,-   

   Spotřeba.výr. laktea, 10 049,-   

   Ostatní spotřebovaný.materiál 10 681,-   

   Spotřeba vody 9 271,-   

   Spotřeba. elektřiny 23 511,-   

    Náklady na reprezentaci 742,-   

    Opravy a údržba 0   

   HM zaměstnancům ŠJ. 56 600,-   

   Tržby ŠJ obědy  444 433,-  

    Tržby za lakteu a nápoje  10 049,-  

   Tržby za pronájem  101 980,-  

   Celkem 411 574,- 556 462,- 144 888,- 
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Zdroje příjmů příspěvkové organizace 
 

a/ Dotace MMK pro středisko ZŠ 2 651 053,00  

 Dotace MMK pro středisko MŠ 1 045 581,00  

    

 Celková dotace 3 696 634,00  

    

b/ Sponzorské dary   10 700,00  

 MŠ 3 000,00  

 

 

ZŠ 7 700,00 Převedeno do RF 

c/ Dary komisí MMK na akce k 100.výročí školy   

 Komise pro životní prostředí 6 000,00  

 Kulturní komise  0,00  

 Fond primátora města 0,00  

 Komise pro výchovu 10 000,00  

    

 Celkem od komisí 16 000,00  

    

e/ Granty Šablony EU 0,00  

    

f/ Ostatní příjmy   

 Tržby za obědy ZŠ 581 748,00  

 Tržby za VHČ ZŠ obědy 444 433,00  

 Tržby za limo, lakteu apod 10 049,00  

 Ostatní výnosy ZŠ 5 019,00  

 Výnosy ŠD a ŠK 57 540,00  

 Tržby za nájem 101 980,00  

 Tržby za obědy MŠ 386 476,00  

 Tržby za úplatu MŠ 441 962,00  
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 Ostatní výnosy MŠ 1 250,00  

 Zúčtování fondů 93 344,00  

 Výnosy převedené na zálohy ZŠ, MŠ a ŠD 124 040,00 Na zálohách 

 Tržby čipy 18 527,00  

 Celkem ostatní příjmy 2 266 368,00  

 Dotace státní rozpočet 13 084 162,00  

 Celkové příjmy ZŠ a MŠ za rok 2016 19 073 864,00  

 Převod  na zálohy a RF  134 740,00  

 Celkové příjmy  ve výsledovce 18 939 124,00  
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Přílohou výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018 je výroční zpráva o 
poskytování informací za kalendářní rok 2017. 
 
V Kladně dne 10. 10. 2018 
 
 
        Mgr. Petr Novák, ředitel školy 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla schválena Školskou radou dne 24. 
10. 2018. 
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Příloha 1 
Základní škola a Mateřská škola Kladno, 

Jiráskova  457 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
 

Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací 
  
 
V roce 2017 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací. 
 
V roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informací. 
 
V roce 2017 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v § 16 zákona 106/1999  
o svobodném přístupu k informacím. 
 
 
 
V Kladně dne 20.2.2018                                          Mgr.Petr Novák 
                                                                                      ředitel školy 
 
 


