
   

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

ve školním roce 2019/2020 

 

 

 

Je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, § 10, § 12 a podle 

vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních 

zpráv, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 225/2009 Sb. a č. 195/2012 Sb.  

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 26. 8. 2020, předložena 

školské radě dne 1. 9. 2020 ke schválení, schválena školskou radou dne 21. 9. 2020 a následně 

předána zřizovateli. 

Výroční zpráva je vyjádřením aktuální situace školy, její činnosti za školní rok 

2019/2020. Je východiskem pro další rozvoj školy, pro naplňování vizí, pro budoucnost školy. 
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Vážení rodiče, kolegové a ostatní příznivci naší školy! 

 

Předkládám vám výroční zprávu za uplynulý školní rok 2019/2020. Do ní jsem se pokusila 

alespoň v kostce shrnutou veškeré dění naší školy. Školy jako centra vzdělanosti obce, kde se širší 

veřejnost v podobě rodičů, prarodičů, občanů obce, ale i návštěvníků setkává s děním nejen 

školního, ale i mimoškolního života. V roce 2014 oslavila naše škola 100 let od svého založení. 

Od té doby se mnohé změnilo, ale žáci, kteří se zde vzdělávali, na svou první školu stále 

vzpomínají. Jedním z žáků naší školy byl i pan Jan Kotrč, místní rodák. Dovolím si citovat jeho 

báseň ze školní kroniky: 

 

Školičko naše milá, 

co jsi se s námi natrápila! 

Proto se k tobě rád vrací 

nespočet generací. 

 

Školičko naše milá, 

co jsi nás všechny naučila: 

Psát a číst, kreslit a počítat, 

čestně žít – i pracovat. 

 

Pevně věřím, že si absolventi naší školy občas na svá školní léta vzpomenou. Jako zástupce 

kolektivu pracovníků současné, moderní školy mohu zcela zodpovědně říct, že se snažíme pro 

naše žáky připravovat nejen podnětné školní prostředí, ale i bezpečné klima.  

Všem rodičům, kolegům, přátelům, zřizovateli a spolupracovníkům, kteří se na činnosti 

školy ve školním roce 2019/2020 podíleli, velice děkuji za dobře odvedenou práci, obětavost a 

nadšení, díky kterému jsme byli jako škola schopni naplňovat všechny její funkce. 

 

 

Mgr. Kateřina Sálová 

ředitelka školy  
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1. Základní údaje o škole 

Název zařízení Základní škola a mateřská škola Malý Újezd, 

okres Mělník, příspěvková organizace,  

Malý Újezd 49, Velký Borek 277 31 

Adresa Malý Újezd 49, Velký Borek 277 31 

Email reditelka@zsmsmu.cz 

hospodarka@zsmsmu.cz 

vedouci.ms@zsmsmu.cz 

Telefon 315 624 155 

736 437 016 

Bankovní spojení 51-2542100267/0100 

platby školného MŠ a stravného ŠJ 

Datová schránka iaemat5 

Adresa internetových stránek http://zsmu.webnode.cz/ 

www.ms-malyujezd.webnode.cz 

IČO 71 00 45 05 

RED IZO 600 047 431 

Součástí školy ZŠ IZO 102 274 550 

MŠ IZO 107 513 803 

ŠD IZO 113 500 165 

ŠJ IZO 102 774 951 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol č. j. MSMT-35703/2012-62 

Poslední zápis do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2018 

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Sálová 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

Zřizovatel Obec Malý Újezd 

Malý Újezd 95 

IČO 002 370 43 

Telefon: 315 624 168 

www.malyujezd.cz 

Spádovou oblast školy tvoří obce Malý Újezd, Jelenice, Vavřineč 

 

mailto:reditelka@zsmsmu.cz
mailto:hospodarka@zsmsmu.cz
mailto:vedouci.ms@zsmsmu.cz
http://zsmu.webnode.cz/
http://www.ms-malyujezd.webnode.cz/
http://www.malyujezd.cz/
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Dne 28. 11. 2018 proběhly poslední volby do školské rady. 

Členové školské rady ve školním roce 2019/2020: 

Zástupci rodičů Ing. Jitka Mazuchová 

Klára Svatošová 

Zástupci školy Mgr. Bc. Markéta Nagyová 

Bc. Barbora Nešněrová 

Zástupci zřizovatele Ing. Bc. Andrea Haufová 

Josef Jelínek 

Předseda školské rady Ing. Bc. Andrea Haufová 

  

1.1. Historie školy 

Historie školy sahá až do roku 1914, kdy byla vystavěna původní budova tzv. „Obecné 

školy“. Jan Kotrč popisuje ve své publikaci Cestičky Jelenic vybavení školy. Sedávalo se 

v dřevěných školních lavicích a psalo se kamínky na břidlicovou tabulku. Později měli žáci 

dřevěnou násadku, do které se upevňovalo kovové pero. To se namáčelo do skleněného kalamáře 

s inkoustem. 

Jan Kotrč dále vzpomíná na třídy, ve kterých se topilo dřívím a uhlím. Třídy byly 

prostorné, na umývání tabule se nosil kbelík s vodou. Před budovou školy se rozprostírala velká 

školní zahrada, jejíž větší část byla rozdělena na několik políček, kde si žáci pěstovali ovoce, 

zeleninu a květiny.  

Mezi nejoblíbenější předmět patřila hudební výchova, kdy si žáci spolu s učiteli zpívali 

lidové a národní písně. O zachování této tradice se zasahují pedagogové i v současné době. Během 

vyučování se po chodbách nesou tóny klavíru a dětský zpěv. Samozřejmě byly písně lidové a 

národní doplněny o písně umělé, moderní. Jak jinak. 

1.2. Současná škola 

Základní škola a mateřská škola Malý Újezd je školou s pěti postupovými ročníky. Žáci 

jsou rozděleni do pěti samostatných tříd. Maximální kapacita školského zařízení je 80 míst pro 

základní školu a 50 míst pro mateřskou školu, 100 míst pro školní jídelnu, která se nachází 

v budově školy a 50 míst pro školní jídelnu – výdejnu v novém pavilonu školy V současné době 

provozuje škola dvě oddělení družiny s kapacitou 50 míst.  
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Budova základní školy se nachází v obci Malý Újezd. Je to spádová škola pro obce Malý 

Újezd, Jelenice a Vavřineč. Budova školy se nachází uprostřed obce, hned vedle obecního 

úřadu. Obec Malý Újezd leží v Polabské nížině u města Mělník.  

Naše škola je po celý rok spjata s okolní přírodou a za příznivého počasí probíhá výuka 

přímo v přírodě. Blízkost přírody je chápáno jako velké pozitivum, kterého se pedagogický sbor 

snaží maximálně využít.  

Současná Základní škola a mateřská škola Malý Újezd, příspěvková organizace, je 

organizace, která vykonává činnosti dále uvedených škol a školských zařízení: 

 základní škola – poskytuje základní vzdělávání a výchovu žáků v prvním až pátém ročníku 

základní školy 

 školní družina – je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, které poskytuje zájmové 

vzdělávání žákům prvního až pátého ročníku základní školy ve dnech školního vyučování a 

případně o školních prázdninách 

 školní jídelna – je zařízením školního stravování, které zabezpečuje stravování dětí a žáků 

základní školy, mateřské školy a školní družiny a zaměstnanců organizace 

 školní jídelna – výdejna - zajišťuje výdej stravy v novém pavilonu základní školy 

 mateřská škola – je předškolním zařízením, které formou celodenní péče zabezpečuje 

předškolní výchovu dětí a s tím spojené a navazující činnosti 

Ve školním roce 2019/2020 byly otevřeny 2 třídy MŠ se 48 žáky. V první třídě byli 

vzděláváni žáci zpravidla od 3 do 4 let, v druhé třídě zpravidla od 5 do 6 let. V MŠ vyučují 4 

pedagogové, kteří jsou plně kvalifikovaní a 1 školní asistentka.  

Ve školním roce 2019/2020 bylo otevřeno 5 samostatných tříd ZŠ se 74 žáky (stav ke dni 

30. 9. 2019). 1. ročník navštěvovalo 11 žáků, 2. ročník 19 žáků, 3. ročník 15 žáků, 4. ročník 15 

žáků a 5. ročník 14 žáků. 

Ve školním roce 2019/ 2020 byly otevřeny 2 skupiny školní družiny s celkem 50 žáky. 

Celkem pedagogických pracovníků na začátku školního roku: 4 učitelky MŠ, 6 učitelek ZŠ 

(1 na částečný úvazek), 2 vychovatelky (obě na částečný úvazek), 2 asistentky pedagoga a 1 školní 

asistentka. 

Školní jídelna vařila pro 73 žáků ZŠ a pro 48 žáků MŠ. Zároveň vařila pro 

18 zaměstnanců. 

Administrativní práce byla zajištěna 1 pracovnicí na částečný úvazek, úklid zajišťovaly 3 

pracovnice a údržbu 1 pracovník. Ve školní jídelně vaří 2 kuchařky, ve výdejně je 1 kuchařka. 

Chod ŠJ zajistila 1 vedoucí školní jídelny (na částečný úvazek). 
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1.3. Materiálně technické zajištění školy 

Budova školy prošla velkými rekonstrukcemi. Byla zateplena, nově omítnuta a 

nainstalovala se tepelná čerpadla. Dále proběhla oprava střechy a rekonstrukce sociálního zařízení 

pro nepedagogický personál v přízemí budovy. V srpnu 2015 se škola napojila na obecní 

kanalizaci. Pro sportovní využití bylo vybudováno nové multifunkční hřiště v prostoru školního 

dvora. V září 2018 byl uveden do provozu nový bezbariérový pavilon školy, financovaný z dotace 

MŠMT a obcí Malý Újezd. V tomto pavilonu jsou 2 učebny a 1 odborná přírodovědná učebna, 

školní jídelna, výdejna a přípravna jídla, zázemí pro pedagogy, školníka, uklízečky, archiv. 

Všechny učebny jsou vybavené interaktivními tabulemi a počítačovou technikou. Žáci mají 

k dispozici 20 nových tabletů a připojení k WIFI. V letech 2018 – 2019 byly provedeny zahradní 

úpravy v areálu celé školy, vysázeny nové stromy, keře a květiny a také nainstalovány nové herní 

prvky z přírodních materiálů a pískoviště pro děti MŠ. 

1.4. Pozitiva školy 

Proč si vybrat právě naši školu? Právě z toho důvodu, že: 

 je otevřená spolupráci s rodiči a širší veřejností 

 buduje pozitivní sociální klima 

 zaměřuje se na kvalitní vztahy mezi žáky a zaměstnanci 

 představuje formu rodinného prostředí 

 naplňuje funkce školy 

 spolupracuje s mateřskou školou 

 připravuje si své budoucí žáky 

 vyučuje podle osvědčených metod 

 uplatňuje individuální přístup k žákům 

 organizuje velké množství školních i mimoškolních akcí 

 vlastní velkou zahradu s hracími prvky 

 vlastní nové multifunkční hřiště 

 vlastní nový pavilon školy s přírodovědnou učebnou 

 sdružuje kvalitní pedagogický sbor 

 realizuje kurzy bruslení, plavání 

 realizuje školy v přírodě, výlety, exkurze 
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2. Přehled oborů vzdělání 

Oborem vzdělání je podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových 

vzdělávacích programů: 79 – 01 – C/ 01 Základní škola. 

Na Základní škole Malý Újezd byl ve školním roce 2019/2020 realizován ŠVP ZV 

s motivačním názvem „Naše škola“. 

2. 1. Zaměření školy, které se odráží v našem ŠVP ZV „Naše škola“ 

Základní vzdělání musí být užitečnou službou. Takovéhoto cíle nelze dosáhnout, aniž by se 

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

zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. Naši školu 

obklopuje příroda, a proto řadu předmětů vyučujeme venku. Vycházky, pobyt venku, soutěže, 

cvičení v přírodě i relaxace jsou nedílnou součástí naší výuky. 

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení 

se. A to nikoliv encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit 

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

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

myšlení a schopnost sebehodnocení. Vzdělávací program je založen na kooperativním učení 

a skupinové práci, individuálním přístupu a možnosti využití projektových dnů.  

Zaměstnanci usilují o to, aby si každý žák mohl prožít úspěch, aby dokázal pomoct 

kamarádovi. Protože se jedná o vesnickou školu, klade se ve výuce důraz na environmentální 

výchovu, na ekologii. Pokud to počasí dovolí, vyučuje se v přírodě. Součástí výuky jsou vycházky 

do přírody, pozorování okolní krajiny během celého roku. Žáci se učí vážit si okolní přírody, mít 

kladný vztah k domovu. Filozofií školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které věří v sebe 

sama, samostatné, tolerantní a přátelské. Cílem je položit základ budoucímu vzdělávání všem 

dětem s ohledem na jejich možnosti, zájmy a potřeby. Naše škola je školou rodinnou, otevřenou 

rodičům, prarodičům i širší veřejnosti. Menší počet žáků umožňuje úzkou spolupráci s rodiči a tím 

i okamžité řešení případných problémů. Učitel žákům pomáhá, radí, upozorňuje na problémy. 

Prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými potřebami 

dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně 

a spokojeně. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby byly pro všechny žáky vytvářeny 

co nejlepší předpoklady postupného osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP ZV 

a které tvoří jeho základní strategii. 
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2.2. Učební plán pro 1. stupeň (ŠVP ZV „Naše škola“) pro školní rok 

2019/2020 

Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník Celkem 

předměty 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk a literatura 
Český jazyk a 

literatura 
9 10 8 8 8 43 

Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3 3 9 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informační a kom. techn. Informatika - - - 1 - 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 3 - - 

14 Přírodověda - - - 2 2 

Vlastivěda - - - 1 2 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 
12 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celkem ročník  20 22 24 26 26 118 

 

Díky novému financování školy dle PH MAX byly poprvé v tomto školním roce 

2019/2020 všechny ročníky samostatné. Sloučená výuka některých předmětů probíhala v 1. + 2. 

ročníku 2 hodiny TV, 1 hodina Vv a 1 hodina Pč, ve 3. + 5. ročníku 2 hodiny Tv, ve 4. + 5. 

ročníku 2 hodiny Vv. Celkem se tedy vyučovalo 8 sloučených hodin ve výchovných předmětech. 

Ke zkvalitnění úrovně vzdělávání využívá škola prostřednictvím školního vzdělávacího 

programu některé další podpůrné aktivity. Jedná se o kurzy plavání, bruslení, a to pod společným 

vedením odborného lektora a pedagoga.  
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3. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy ve školním roce 

2019/2020 

Pedagogický sbor byl ve školním roce 2019/2020 stabilní. Na základní škole vyučovalo 

6 pedagogů, v mateřské škole 4 pedagogové, ve školní družině 2 vychovatelky, dále 2 asistentky 

pedagoga v ZŠ (pro žáky s podpůrnými opatřeními) a 1 školní asistentka v ZŠ (personální podpora 

ze Šablon II.). Všichni pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku sebevzdělávali, a to 

různými formami: vzájemnými hospitacemi, náslechovými hodinami, příklady dobré praxe, účastí 

na různých formách dalšího vzdělávání, studiem legislativy a odborné literatury.  

Většina vyučujících ZŠ a MŠ spolu úzce spolupracovala, což je vzhledem k charakteru 

práce malé vesnické školy nezbytností. Pohodová organizace výuky byla jedním z prvků jejich 

práce. Za tím stály hodiny příprav a konzultací, rozšiřování si svého učitelského portfolia.    

3. 1. Základní údaje o pracovnících školy, odborná kvalifikace (stav 

k 30. 9. 2019) 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Zařazení Fyzické 

osoby 

Přepočtení 

na plně 

zaměstnané 

Přepočtení 

kvalifikovaní 

 Učitelé I. Stupně 6 5,4545 4 

 Učitelé MŠ 4 4 4 

 Vychovatelky 2 1,631 2 

 Asistent pedagoga 2 1 2 

Celkem  13 12,0855 11 

 

3.2. Učitelé cizích jazyků 

Pedagog Fyzická osoba Přepočtení na plně 

zaměstnané 

Přepočtení 

kvalifikovaní 

Učitel anglického 

jazyk 

1 1 1 
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3.3. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Funkce Fyzické osoby Přepočtení na plně 

zaměstnané 

Administrativní pracovník 1 0,300 

Vedoucí školní jídelny 1 0,700 

Školník 1 0,250 

Uklízečky 3 2,050  

Kuchařky 3 2,188 

Školní asistent (EU) 1 0,500 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy 

Dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, na 

jehož základě byla od 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k nouzovému stavu na území České republiky vydalo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy Opatření k zápisům pro ZŠ pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné 

školní docházce proběhly v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních 

postupů. Zápis na naší škole proběhl od 6. do 10. 4. 2020 korespondenční formou bez 

přítomnosti dětí. 

K zápisu se zaregistrovalo 10 

K zápisu se dodatečně zaregistrovalo 0 

Počet dětí s odkladem 1 

Žák s předčasným nástupem  0 

Žáci, kteří přestoupili na jinou školu 1 

Celkem přijatých žáků 8 

 

4.1. Historie stavu žactva základní školy od roku 2012  

(stav žactva k 30. 9. uvedeného školního roku) 

Rok Stav žactva Počet tříd Počet žáků na 

třídu 

2012/2013 47 3 15,66 

2013/2014 53 3 17,66 

2014/2015 50 3 16,66 

2015/2016 52 3 17,33 

2016/2017 63 3 21,00 

2017/2018 69 3 23,00 

2018/2019 74 4 18,50 

2019/2020 74 5 14,80 
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5. Výsledky vzdělávání žáků  

Škola poskytuje základní všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké 

vzdělávací oblasti. Při hledání obsahu vzdělávání se řídí kritériem využitelnosti v reálném životě. 

Rozvíjí žákovu osobnost a individualitu s cílem vychovat z něj odpovědného občana demokratické 

společnosti. Škola usiluje o to, aby si každý absolvent vážil svých schopností, znalostí a 

dovedností, aby je v plném rozsahu dokázal ve svém životě využít. Vede žáky k pozitivnímu 

vztahu ke vzdělání, motivuje je k celoživotnímu učení.  

Dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, na 

jehož základě byla od 11. března 2020 až do odvolání, zakázána osobní přítomnost žáků a 

studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mimořádné opatření bylo vydáno v 

souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. V tomto období se žáci 

vzdělávali distanční formou. K výuce jsme využívali výukový portál ŠKOLA V PYŽAMU, 

sociální sítě WhatsApp, Messenger a telefonické spojení. Od 25. 5. byla opět povolena osobní 

přítomnost žáků ve škole, a to za dodržování zvýšených hygienických pravidel. Účast žáků na 

společném vzdělávání byla dobrovolná. Z celkového počtu 74 žáků jich do školy docházelo 47 a 

byli rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků, 27 žáků pokračovalo v distančním 

vzdělávání. 
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5.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni 30. 6. 2020) 

 I.r. II.r. III. 

r. 

IV. r. V. r. celkem 

CHOVÁNÍ 

Pochvala TU 0 0 0 0 0 0 

Pochvala ŘŠ 0 0 0 0 0 0 

Napomenutí TU 0 0 0 0 1 1 

Důtka TU 0 0 0 0 0 0 

Důtka ŘŠ 0 0 0 0 0 0 

2.st. z chování 0 0 0 0 0 0 

3.st. z chování 0 0 0 0 0 0 

KLASIFIKACE 

Žáci s vyznamenáním 9 19 14 10 11 63 

Žáci, kteří prospěli 1 0 1 5 3 10 

Žáci, kteří neprospěli (v rámci 

celého hodnocení) 

1 0 0 0 0  1 

Žáci, kteří jsou nehodnoceni (v 

rámci celého hodnocení) 

0 0 0 0 0 0 

Žáci, kteří jsou nehodnoceni 

v některém předmětu 

0 0 0 0 0 0 

Žáci, jejichž prospěch se 

zhoršil v předmětu o 2 a více 

stupňů oproti předchozímu 

pololetí 

0 0 0 0 0 0 

Žáci s rizikem neúspěšnosti (2 

a více dostatečnými) 

0 0 0 0 0 0 

 

Škola neustále rozšiřuje výukové a didaktické materiály, a to z provozních prostředků 

školy, ze sponzorských darů od rodičů, výtěžku ze sběru či jiných doplňkových aktivit. Žáci 

s těmito pomůckami, které výrazně pomáhají při dosahování stanovených cílů dle ŠVP Naše 

škola, během výuky často pracují. Škola se zaměřuje na větší podporu čtenářské gramotnosti. Na 

chodbách a v jednotlivých třídách jsou volně přístupné knihovny. Tituly jsou pravidelně 

rozšiřovány a slouží převážně k mimočítankové četbě v hodinách českého jazyka. Učitelé i žáci 

pracují dle metod Kritického myšlení. Stejně tak se intenzivně pracuje na rozvoji matematické a 

finanční gramotnosti, zvláště pak díky metodám prof. Hejného a jeho novému pojetí výuky 

matematiky. 

Od školního roku 2012/2013 byly zavedeny pravidelné konzultace rodič – žák – učitel, 

které trvají nadále. Tyto nahrazují klasické třídní schůzky, které se uskutečňují v případě, že je 

třeba s rodiči řešit společné problémy či jiné důležité věci, týkající se vzdělávání. Při konzultacích 

mají rodiče i žáci možnost ohodnotit své výsledky vzdělávání, hlavně formou sebehodnocení. 

Konzultace probíhají cíleně na jednotlivé žáky, což zajistí velmi úzkou zpětnou vazbu při zvládání 
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učiva. Tento způsob hodnocení žákovy práce má nesmírný význam pro směřování dalších 

vzdělávacích aktivit, ale i pro další učení žáka.  

 

5.2. Autoevaluace školy 

V tomto školním roce neproběhlo dotazníkové šetření mezi rodiči a žáky ZŠ. Důvodem 

bylo uzavření škol od 11. 3. do 24. 5. 2020 na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ, které 

vydalo 10. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví a na jehož základě byla zakázána osobní 

přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a 

školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto období se 

žáci vzdělávali distanční formou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Základní škola a mateřská škola Malý Újezd 

15 

 

5.3. Výroční zpráva o činnosti školní družiny ve školním roce 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo ŠD padesát žáků z 1. – 5. třídy Základní školy a 

mateřské školy Malý Újezd, příspěvkové organizace. Družina pracovala ve dvou odděleních a 

jejich provoz byl denně od 6:30 hod. do 7:40 hod. a od 11:40 hod. do 16:30 hod. Žáky vzdělávaly 

dvě vychovatelky. 

Během školního roku jsme plnili plán práce ŠD, který se skládal ze dvou částí. První 

vycházela ze Školního vzdělávacího programu pro školní družinu, druhá zahrnovala celoroční hru 

„Tajemství stromů“. Nová celoroční družinová hra byla zaměřená na ochranu životního prostředí. 

Na rok jsme se proměnili ve stromové badatele. Pomocí her, kvízů a soutěží jsme se učili stromy 

poznávat. Zjistili jsme, kteří živočichové na stromě žijí, jak se stromy mění se střídáním ročních 

období a jaká je jejich funkce v ekosystému. Téma stromu jsme využili i ve výtvarných a 

pracovních činnostech, například při tvorbě Stromu přátelství, nebo Stromu splněných přání.  

V rámci hry nás na podzim navštívil lesník, pan Holík z organizace Pochop přírodu s programem 

Tajemství lesa. Jeho vyprávění o lese, jeho obyvatelích a ochraně tohoto společenství bylo 

působivé a pro všechny podnětné. 

 Společně s celoroční hrou jsme plnili Plán práce pro školní rok, který byl sestaven na 

každý měsíc a vycházel ze specifik pro jednotlivá období. Daná témata jsme použili ve 

vědomostních soutěžích a dramatizaci, promítli je do výtvarné a pracovní činnosti. Jednalo se o 

témata týkající se chování ve společnosti, v dopravních prostředcích a kulturních a veřejných 

prostranstvích, vztahů mezi vrstevníky a dospělými osobami. Seznámili jsme se s lidovými 

tradicemi, naučili se poskytnout první pomoc, zvládli jsme pravidla silničního provozu, učili se 

řešit mimořádné události a krizové situace. Pravidelně jsme se věnovali četbě pohádkových knih. 

Zručnost ve výtvarné a pracovní činnosti jsme rozvíjeli při výrobě dárků na Vánoční jarmark. Své 

schopnosti jsme předvedli i při tvorbě podzimní a vánoční výzdoby školy. Školní družina nabídla 

svým žákům účast v Čtenářském klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her, které byly 

realizovány ve výzvě Šablony II OP VVV. Účastníci Čtenářského klubu se hravou formou se 

seznámili s různými žánry, spisovateli a ilustrátory. Pro svou činnost využívali knih ze školní 

knihovny, kterou si založili. Žáci v Klubu zábavné logiky a deskových her byli vedeni k rozvoji 

logického, informatického a strategického myšlení.  

Nezapomínali jsme ani na sport a pohyb. Při pěkném počasí jsme trávili odpoledne na 

hřišti, kde jsme provozovali především celodružinové pohybové hry podporující vzájemnou 

spolupráci mezi dětmi, fotbal, různé míčové hry a honičky. Ve školním roce 2019/2020 se naše 

škola zapojila do projektu „Sportuj ve škole“, který zajišťuje Asociace školních sportovních klubů 

ČR. Projekt se týkal žáků 1. - 5. tříd navštěvujících školní družinu. Děti se učily základům 
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oblíbených sportů, např. házené, fotbalu, volejbalu, košíkové a ragby. Posílily dovednosti v 

týmové hře, rozvíjely své pohybové schopnosti. Cvičení vedl trenér Martin Dohnal. 

Po celý rok jsme plnili cíle práce ve školní družině. Mezi hlavní patří pedagogické 

ovlivňování volného času nabízením zajímavých aktivit odlišných od školního vyučování, 

motivováním žáků, vytvořením prostoru pro seberealizaci s uplatněním individuálních schopností, 

objevováním vlastních možností a vytvářením žádoucích sociálních kontaktů. Důraz byl kladen 

také na potlačování negativních patologických jevů, kterými je šikana, rasizmus, používání 

vulgárních výrazů nebo agresivita. 

 

           

 

 

Zpracovala: Bc. Ivana Pakandlová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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5.4. Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2019/2020 

V tomto školním roce, který byl zahájen v pondělí 2. 9. 2019, se v mateřské škole 

vzdělávalo 48 dětí. Děti byly rozděleny do dvou tříd: 1. třída „Čertíci“, ve které se o děti po celý 

rok starala paní učitelka Bc. Petra Rebrová a Karolína Pokorná a 2. třída „Skřítci“, ve které 

s dětmi pracovala Bc. Alena Laub Habertizel a Lenka Chladíková, která si během podzimních 

prázdnin v MŠ zlomila nohu a do června 2020 byla v neschopnosti. Po dobu její nepřítomnosti 

v mateřské škole pomáhala Mgr. Bc. Pavla Pecinová. Ředitelkou školy byla Mgr. Kateřina Sálová 

a vedoucí učitelkou mateřské školy Bc. Petra Rebrová. Den otevřených dveří proběhl 26. 2. 2020. 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 se uskutečnil v období od 2. – 11. 5. 2020. 

Shrnutí aktivit mateřské školy ve školním roce 2019/2020 

„Každý den je jiný“ -  i pro tento rok nás prováděl školní vzdělávací program mateřské 

školy s tímto názvem. Tento program je v souladu s RP pro předškolní vzdělávání a společnými 

silami všech učitelek byl aktualizován tak, aby co nejlépe děti rozvíjel. Celoroční témata vystihují 

hlavní záměry vzdělávací práce MŠ. Učitelky tato témata rozpracovaly do dílčích projektů. 

Nezbytnou součástí práce s projektem je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na 

okamžitou situaci. Ve třídě „Skřítků“ byla po kladných ohlasech rodičů opět začleněna Metoda 

Hejného, Metoda dobrého startu a Artefiletika. Děti i v tomto školním roce zažily spousty 

netradičních dní a kulturních akcí. První kulturní zážitek jsme zažily už na začátku října, kdy jsme 

se vydali autobusem do divadla Gong v Praze na představení O pejskovi a kočičce.  

 

Listopad byl plný krásných a zajímavých akcí. Prvního listopadu proběhl v MŠ „Dýňový 

den“ – všichni, včetně učitelek, byli oblečeni v oranžovém oblečení, vydlabávali se dýně a tvořilo 

se spousty kreativních věcí s motivy dýně. Celá škola se oblékla do oranžové barvy a všude bylo 

spousta dýní.  
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Hned po Dýňovém dni jsme se opět vydali do divadla, tentokrát do Mladé Boleslavi  

na Veselou pouť.  

11. 11. děti společně s dětmi ze základní školy zazpívaly rodičům na Lampionovém 

průvodu, který je už tradiční akcí naší školy k oslavě příjezdu Sv. Martina na bílém koni, bohužel 

ani tento rok nám sníh nepadal, ale i tak jsme si akci náležitě užili a po průvodu jsme si na zahradě 

školy společně opekli špekáčky a popovídali si.  

Lampionovým průvodem nám ale listopad zdaleka nekončil, Rozálka Faltová slavila šesté 

narozeniny a k této příležitosti maminka objednala po dohodě s pedagogy do MŠ klauna, který 

s dětmi Rozálčiny narozeniny pořádně oslavil.  
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Oslavou narozenin však listopad nekončil. 20. listopadu se předškoláci společně se 

základní školou vydali na návštěvu letiště Václava Havla. Byla to neskutečně hezká a zajímavá 

exkurze, dostali jsme se na místa, kam se běžně lidi nepodívají, viděli jsme letadla z blízka a 

dostali jsme se i do těsné blízkosti přistávací dráhy.  

 

 

 

                                                         

 

Následovala další tradiční akce - vánoční jarmark, který pořádá obec Malý Újezd  

ve spolupráci s naší školou. Všechny děti na jarmarku vystoupily s písněmi s vánoční tématikou. 

Nechyběl náš stánek, ve kterém jsme nabízeli věci, které vytvořily děti společně s učitelkami a 

rodiči. Jarmarkem jsme ukončili akcemi nabitý listopad a pár dní poté jsme se vydali do DDM na 

Mělníku na divadelní představení o čertících, na jehož konci se nám nezapomněl ukázat všemi 

očekávaný Mikuláš. Představení bylo moc hezké a Mikuláš nám prozradil, že následující den si 

přijde k nám do školky poslechnout nějakou hezkou básničku či písničku od nás. A jak slíbil, tak 

udělal. Další den se společně s Andělem a Čertem objevil ve škole. Děti zazpívaly písničky, 

dostaly něco dobrého a byly tak statečné, že se všichni společně i vyfotili.  
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V prosinci jsme byli ve školce samá návštěva, kromě toho, že nás navštívil Mikuláš 

s čertíkem a andílkem, tak pár dní po nich nás navštívily děti ze základní školy a četly nám ve 

školce pohádky.  

Další milou návštěvou pro nás ve školce byli důchodci našich obcí, kteří si přišli užít 

s námi hezké dopoledne. I přesto, že na první pokus této akce, kterou bychom rádi dále realizovali, 

přišly pouze dvě babičky, bylo to velice příjemné dopoledne. Děti babičkám zazpívaly, společně 

tvořily věci s vánoční tématikou a dokonce jsme společně hráli i hry.  

 

         

 

Pak už jsme jen čekali na Ježíška, který do MŠ přišel před vánočními prázdninami  

a dětem donesl spoustu hezkých hraček a pomůcek. Děti si ještě dva dny užívaly nových hraček a 

poté se rozutekly domů užít si ty opravdové Vánoce.  

V novém roce jsme se sešli ve stejné sestavě a se spoustou zážitků z prázdnin. Následovalo 

mnoho zajímavých témat, jako Paní zima jede, Zimní sporty Zvířata v zimě, přestože venku bylo 
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teplo, ve školce jsme se snažili si zimu užít tak, jak má být. Koulovali jsme se, lyžovali, stavěli 

sněhuláka, hráli hokej a jiné zimní akce. Když zima nepřišla, udělali jsme si jí alespoň jako  

 

                                                                           

Na začátku února na nás čekal také dlouho očekávaný karneval, na který jsme pozvali 

Fešáka Pína s kamarádem, který s dětmi zpíval, měl pro ně připraveny překvapení a spousty her.  
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Předškolní děti začaly jezdit na kurz plavání do plaveckého bazénu na Mělníku. Bohužel 

jsme měli možnost se zúčastnit pouze dvou lekcí, jelikož 11. března se mateřská i základní škola 

uzavřela kvůli Coronaviru.  

MŠ byla uzavřena do 25. 5. 2020, během této doby jsme s dětmi komunikovali a pracovali 

pomocí WhatsAppu, emailu a messengeru. Dětem obou tříd jsme pravidelně posílali témata a 

inspiraci na činnosti, které mohou dělat doma s rodiči. Děti nám stejnou cestou posílaly pozdravy, 

fotografie a vypracované pracovní listy. 

Bohužel kvůli pandemii jsme přišli o spoustu zajímavých akcí, ale my jsme si poradili a 

například Kytičkový den jsme si udělali na dálku – děti nám posílaly fotografie kytiček, které 

vyrobily doma s rodiči, my jsme všechny fotografie zkompletovali, vytvořili koláž, ze které jsme 

potom vytvořili pohled a dětem poslali pozdrav poštou.  

 

V pondělí 25. 5. 2020 jsme se konečně mohli vrátit do školky, i když s mnoha omezeními. 

Nesešli jsme se zdaleka všichni, mnoho dětí zůstalo už do konce školního roku doma, ale ani tak 

jsme se nenechali připravit o společnou třídní fotografii. Hned, jak to bylo možné, jsme zavolali 

paní Matejíčkové, která byla velice ochotná a přišla nás začátkem června každého jednotlivě 

nafotit a nakonec z toho vytvořila opět krásné třídní fotografie.  
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Další akce, která v červnu proběhla pouze v úzkém kruhu, bylo rozloučení s předškoláky. 

Paní učitelky Ála a Lenka dětem rozdaly knížky na památku, ošerpovaly je a popřály jim mnoho 

úspěchů ve škole. 

Byl to velice náročný a jedinečný rok, ale i přesto hezký a plný zajímavých zážitků. A my 

se budeme těšit na to, co nám přinese rok následující, pokud možno klidnější a veselejší  

 

Za kolektiv MŠ zpracovala vedoucí učitelka MŠ: Bc. Petra Rebrová 
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5.5. Zpráva výchovného poradce o vzdělávání žáků se speciálními 

potřebami za školní rok 2019/2020 

Konzultační hodiny probíhaly každý pátek od 12. do 13. hodin, dále dle potřeby rodičů 

nebo pedagogů po telefonické nebo osobní domluvě. 

Činnost výchovného poradce probíhala soustavně v průběhu celého školního roku. 

Výchovný poradce – vedení školy: 

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s vedením školy. Na začátku školního roku 

spolupracovali na vytvoření nového plánu výchovného poradce, zpracovali diagnostiku žáků 

jednotlivých tříd, doplnili a zkompletovali dokumentaci, zkontrolovali platnost vyšetření, 

naplánovali návštěvy dětí v PPP  

Výchovný poradce – pedagogové: 

seznámení pedagogů s novým plánem výchovného poradce pro školní rok 2019/2020. 

pomoc s vedením dokumentace 

individuální poradenská pomoc pedagogům – tvorba IVP,PLPP, zprávy o žácích pro PPP 

metodická pomoc při diagnostice žáků pedagogům školy 

metodická pomoc všem pedagogickým pracovníkům v oblasti speciální pedagogiky 

ve spolupráci s kolegy poskytovatování  individuálního poradenství zákonným zástupcům při 

řešení výchovných a výukových problémů 

spoluúčast na sezeních vztahujících se k řešení výchovné problematiky, při individuálních 

konzultacích s rodiči problémových žáků  

metodická pomoc asistentům pedagoga, kteří jsou součástí školského zařízení 

 spolupráce při vytváření pozitivního klimatu školy 

Výchovný poradce – ostatní instituce: 

Spolupráce s PPP Mělník a Litoměřice a OSPOD Mělník. 

Charakteristika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Naše škola se soustavně věnuje vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost. Připravujeme orientační šetření a návrhy na následnou péči. Pro tyto žáky je 

zajišťována diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb a intervenční činnost. Úzce 

spolupracujeme s PPP Mělník a s  PPP Litoměřice. Při výuce jsou žáci s  SVP podporováni 

nejrůznějšími formami a metodami. Upřednostňována je mluvená forma výuky, doplňování do 

pracovních listů, práce s PC (reedukační programy), práce s interaktivní tabulí, didaktické hry, 

ústní zkoušení, delší časová dotace na práci, individuální pracovní tempo. Při čtení jsou využívány 

dyslektické čítanky, a čtenářská okénka. Při písemných pracích mají žáci možnost používat 
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gramatická pravidla, přehledy, tabulky, trojhranný program. Je tolerována horší grafická úprava. 

Důležitá je pozitivní motivace a ocenění snahy. Kontrolu a hodnocení podpory žákům s  SVP 

provádí pravidelně ředitelka školy při hospitacích, na pedagogických poradách a na konzultacích. 

Konzultace probíhají individuální formou RODIČ+ŽÁK+UČITEL vždy 2x do roka. 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizování 

různých činností, při stanovování obsahu, forem a metod výuky možnost používat dostupné 

kompenzační pomůcky a učebnice 

zohledňování druhu, stupně a míry postižení při hodnocení výsledků 

zkvalitňování práce pedagogů při práci s žáky s  SVP 

pomoc asistenta pedagoga ve třídě (v tomto školním roce byli poradnou doporučeni 2 asistenti 

pedagoga, ve druhé a třetí třídě) 

menší počet žáků ve třídě (maximálně 25) 

pravidelná komunikace s rodiči, speciálním pedagogem a PPP Mělník, PPP Litoměřice 

doplňující vzdělávání a školení pedagogů v průběhu celého školního roku 2019/2020 

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

ve školním roce 2019/2020  jsme neměli žádného znevýhodněného žáka.  

v případě potřeby jsme schopni poskytnout následující podpůrná opatření: 

individuální nebo skupinová péče 

pomoc asistenta pedagoga ve třídě  

menší počet žáků ve třídě 

pravidelná komunikace s rodiči 

pravidelná komunikace se speciálním pedagogem, PPP Mělník, PPP Litoměřice a OSPOD Mělník 

odpovídající metody a formy práce 

Ve školním roce 2019/2020 se na naší škole vzdělávalo 74 žáků, z toho 4 se speciálními 

vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení, ADHD, lehké formy dysfunkcí). Tři z těchto 

žáků pracovali dle individuálního vzdělávacího plánu. Dalšímu žákovi byla poskytována větší 

časová dotace na vypracování zadaných úkolů, množství těchto úkolů bylo přizpůsobeno jeho 

schopnostem. Dva žáci (1. a 3. ročník) pracují za pomoci asistenta pedagoga. 

Všichni zmiňovaní žáci jsou vzděláváni individuální inkluzivní formou v běžných třídách a 

jsou jim poskytovány rozmanité formy podpory (individuální přístup, používání alternativních 

pracovních materiálů a kompenzačních pomůcek, výukové programy na PC a interaktivní tabuli, 

asistent pedagoga) 
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Jedné žákyni je poskytována speciálně pedagogická péče ve formě nápravné reedukace. Ta 

probíhá podle IVP. Tato nápravná péče je žákyni poskytována pedagogem školy, žákyně dochází, 

a to v čase mimo běžnou vyučovací dobu.  

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Procházková - výchovný poradce a metodik prevence 
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6. Prevence sociálně patologických jevů 

V průběhu celého školního roku se učitelé snažili plnit ve svých předmětech cíle, které 

byly stanoveny v Minimálním preventivním programu.  

Žák by měl 

 mít přiměřené sebevědomí 

 spolupracovat s ostatními a zvládat sociální komunikaci 

 řešit problémy vhodným způsobem 

 rozlišovat dobré a špatné 

 umět čelit tlaku vrstevníků a umět říci ne 

 dodržovat stanovená pravidla 

 znát svá práva a povinnosti 

Dlouhodobé cíle 

 vytváření pozitivního klimatu a pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon 

 práce ve skupině vrstevníků, vytváření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 

 výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 

 prevence nevhodného chování mezi žáky 

 prevence a řešení šikany 

 bohatý program školní družiny a nabídka zájmových kroužků (jazykový, taneční, dramatický, 

rukodělný, sportovní) 

 aktivní zapojení pedagogických i nepedagogických pracovníků do systému prevence 

 dobrá informovanost rodičů v oblasti sociálně patologických jevů 

 

Rodiče byli seznámeni s Minimálním preventivním programem v rámci třídních schůzek 

a na webových stránkách školy.  

  

Průběžně probíhaly individuální konzultace a setkávání s rodiči a veřejností 

(svatomartinský lampionový průvod obcí, vánoční tvoření dětí a rodičů, vánoční jarmark, kavárna 

pro rodiče). 
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Akce, které proběhly v rámci preventivního programu: 

Hasiči Mělník – preventivní program 

Návštěva klientů z domu s pečovatelskou službou z Mělníka 

Divadelní představení (divadlo Gong Praha) 

Spolek POCHOP – tajemství lesa (ŠD) 

Dopravní výchova v muzeu Mělník 

Aktivity na dopravním hřišti Mělník 

Sportovní aktivity na hřišti ve Vavřinči 

Loutkové divadlo ve škole 

Kurz bruslení 

Kavárna pro rodiče 

Dýňový den – projekt 

Exkurze do výzkumného ústavu v Liběchově 

Exkurze na letiště Václava Havla 

IQlandia Liberec – výukový program 

Vánoce v muzeu Mělník 

Masopust 

 

Další naplánované akce nebyly zrealizovány z důvodu uzavření školy v období od 11. března 

do 25. května 2020. 

 

V tomto školním roce probíhalo také vzdělávání pedagogů formou DVPP.   

 

Školní metodik prevence vykonával činnosti metodické, koordinační, informační a 

poradenské. Hlavními oblastmi činnosti byly: 

tvorba a realizace minimálního preventivního programu 

školní akce a aktivity k prevenci rizikových jevů 

práce s rizikovými žáky, pomoc rodičům 

sledování školní docházky 

spolupráce s třídními učiteli, dle potřeby 

sledování schránky důvěry 

poskytování informačních a metodických materiálů 

poradenství pro žáky, rodiče, učitele 
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Výchovný poradce také během tohoto školního roku několikrát navštívil třetí ročník, kde 

vyvstaly konflikty mezi některými žáky.  Věnoval se tu besedě se žáky na téma klima třídy, 

vztahy. Byly zde také realizovány dramatické hry zaměřené na soudržnost kolektivu. Třídu bude 

výchovný poradce nadále sledovat. 

 

Konzultační hodiny probíhaly každý pátek od 12. do 13. hodin, dále dle potřeby rodičů 

nebo pedagogů po telefonické nebo osobní domluvě. 

Činnost metodika prevence probíhala soustavně v průběhu celého školního roku. 

Vzhledem k malému počtu žáků ve škole byla většina případů rizikového chování 

odhalena pedagogy a dále řešena rozhovorem se žáky nebo žáka s pedagogem. V obou budovách 

školy je umístěna schrána důvěry, která není žáky příliš využívána, žáci dávají přednost osobnímu 

kontaktu s pedagogy. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Procházková-výchovný poradce a metodik prevence 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zpráva o použití prostředků na DVPP ve školním roce 2019/2020. Pedagogičtí 

zaměstnanci v tomto roce rovněž absolvovali vzdělávací programy financované z EU fondů, bez 

nároků na rozpočet školy (kromě cestovních náhrad). 

 Další vzdělávání nejen pedagogických pracovníků vychází z dlouhodobého plánu pro 

školské zařízení. Tento plán je podkladem pro organizaci vzdělávání pracovníků v příslušném 

školním roce. Vzdělávání zaměstnanců v Základní škole a mateřské škole Malý Újezd probíhá 

výše zmíněnými formami.  

Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související 

s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky 

z obecné pedagogiky, předškolní pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, 

obecné didaktiky, oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů, bezpečnosti a 

ochrany zdraví, novinky v legislativě a školním stravování. 

 

Studium k doplnění kvalifikace během školního roku 2019/2020 

Název studia Počet pracovníků Instituce 

Speciální pedagogika 

Specializace: speciální pedagogika 

pro děti, žáky a studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami a 

pedagogika předškolního věku a 

učitelství pro 1. stupeň základních 

škol. 

1 

 

 

 

 

Fakulta pedagogických věd 

Dolnoslezská vysoká škola 
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Semináře k prohloubení odborné kvalifikace. DVPP a EU – ŠABLONY II. 

Jméno, příjmení 

 

Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Datum 

Veronika PROCHÁZKOVÁ Komunikace-strategie jednání s rodiči VISK 24. 9. 2019 

Alena ŠPITÁLSKÁ Odevzdávání matrik, doporučení ŠPZ Bakaláři software s.r.o. 26. 9. 2019 

Barbora NEŠNĚROVÁ Naše město v pravěku aneb Vlastivěda 

hravě 

FRAUS 15. 10. 2019 

Markéta NAGYOVÁ Tři P v hodinách matematiky na 1.st. ZŠ VISK 5. 11. 2019 

Kateřina SÁLOVÁ Zákon o ped. pracovnících a pracovně 

právní problematika ve školství 

COMENIUS AGENCY 7. 11. 2019 

Veronika PROCHÁZKOVÁ Pracovní setkání školních metodiků 

prevence 

 13. 11. 2019 

Ivana PAKANDLOVÁ Čtenářská dílna a klub NIDV 24. 11. 1967 

Barbora NEŠNĚROVÁ Velvarský BETT EU+město Kladno 22. 11. 2019 

Petra REBROVÁ Jak komunikovat v problémových 

situacích s dítětem v MŠ 

VISK 22. 11. 2019 

Kateřina SÁLOVÁ Jak zajistit optimální fungování 

klíčových oblastí a procesů v MŠ 

Mgr. Š. Kociánová 

Vzdělávání pro školy a 

rodiny 

28. 11. 2019 
 

Magdalena VENZAROVÁ Osobnostně sociální rozvoj hrou a 

zážitkem v zájmovém vzdělávání 

VISK 4. 12. 2019 
ŠABLONY II. 

Petra REBROVÁ Jak účinně pracovat se stresem Mgr. Š. Kociánová 

Vzděl. pro školy a rodiny 

21. 1. 2020 
ŠABLONY II. 

3 pedagogové ZŠ 

2 pedagogové ŠD 

Jak na polytechnické vzdělávání ve 21. 

století 

AV MEDIA 16. 12. 2019 
ŠABLONY II. 

2 pedagogové MŠ 

 

Polytechnické vzdělávání a robotické 

hračky 

AV MEDIA 17. 12. 2019 
ŠABLONY II. 

Karolína POKORNÁ Školní zralost a připravenost v praxi 

mateřských škol 

VISK 29. 1. 2020 

ŠABLONY II. 

3 pedagogové ZŠ 

2 pedagogové ŠD 

Projektová výuka pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti-jak pracovat s texty 

AV MEDIA 17. 2. 2020 
ŠABLONY II. 

3 pedagogové MŠ 

 

Zapojení technologií podporuje školní 

zralost a rozvoj čt. pregramotnosti 

AV MEDIA 18. 2. 2020 
ŠABLONY II. 

Kateřina SÁLOVÁ Praktický manuál ředitele školy Mgr. Š. Kociánová 

Vzděl. pro školy a rodiny 

25. 2. 2020 
ŠABLONY II. 

Ivana PAKANDLOVÁ Jak na násobení na 1. stupni ZŠ? NPI ČR – SYPO - 

webinář 

2. 4. 2020 

3 pedagogové ZŠ 

1 pedagog ŠD 

Syndrom vyhoření a jeho prevence pro 

pedagogické pracovníky 

ATIV 

webinář 

2. 5. 2020 
ŠABLONY II. 

3 pedagogové MŠ 

 

Zapojení technologií podporuje školní 

zralost a rozvoj matem. pregramotnosti 

AV MEDIA 6. 5. 2020 
ŠABLONY II. 

3 pedagogové ZŠ 

 

Matematická gramotnost napříč 

předměty 

AV MEDIA 7. 5. 2020 
ŠABLONY II. 

1 pedagog MŠ 

 

Přirozený rozvoj komunikace a řeči 

dítěte předškolního věku 

ATIV 

webinář 

13. 5. 2020 
ŠABLONY II. 

Markéta NAGYOVÁ Zvládání problematických situací ve 

škole 

Velký vůz Sever 21. 5. 2020 

2 pedagogové ZŠ 

2 pedagogové ŠD 

2 pedagogové MŠ 

Inkluzivní vzdělávání ATIV 

webinář 

13. 5. 2020 
ŠABLONY II. 

2 pedagogové ZŠ 

2 pedagogové ŠD 

Obecná angličtina EASY ENGLISH, 

jazyková školy v.s.o. 

25.-31.7.2020 

ŠABLONY II. 

Kateřina SÁLOVÁ Praktické antistresové koncepty, aktivity 

a techniky pro pedagogy 

Mgr. Š. Kociánová 

Vzděl. pro školy a rodiny 

20. 8. 2020 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Jako každý rok tak i letos proběhly různé akce, které organizovali zaměstnanci školy spolu 

s žáky.  

V září jsme byli na Festivalu sportu, který pořádalo město Mělník. Děti si mohly vyzkoušet 

různé druhy sportů a zábavných aktivit.  

 

           

 

V listopadu to byl již tradiční lampionový průvod po obci, spojený se svátkem sv. Martina. 

Součástí této akce bylo vystoupení žáků základní a mateřské školy, včetně občerstvení a opékání 

buřtů pro všechny účastníky.  
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Také jsme společně navštívili letiště Václava Havla. Prohlédli si letadla a letištní plochu. 

Navštívili jsme i letištní hasiče a jejich základnu. 

 

 

  

V adventním čase zorganizoval Obecní úřad Malý Újezd ve spolupráci se Základní školou 

a mateřskou školou Malý Újezd ve venkovních prostorách školního areálu „Vánoční jarmark“. 

Opět se na něm prezentovali žáci naší školy svým kulturním vystoupením. Zároveň proběhl prodej 

výrobků žáků a jeho výtěžek posloužil k nákupu výtvarných potřeb.  
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 Začátkem prosince navštívil školu spolu se svými pomocníky Mikuláš. K dětem promluvil 

a vyslechl si jejich básničky či písničky. Nakonec je obdaroval sladkostmi, ovocem a varovnými 

dopisy. 

                     

 

Letošní valentýnská kavárna sezvala dohromady rodiče, prarodiče, učitele a žáky do tříd 

v naší škole. V rámci podpory finanční gramotnosti a zdravé pětky připravili pro své nejbližší 

zdravé občerstvení. Tomu předcházel výpočet částek použitých potravin, příprava slaného i 

sladkého pohoštění a nakonec i počítání zisku, který žáci utržili. Celá tato akce byla nazvána 

„Kavárna pro rodiče“. 
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S koncem zimy přišla oslava Masopustu. Žáci školy si pod vedením svých učitelů 

připomněli staré tradice a zvyky, které jsou v současné době mnohdy zapomenuty. V rámci oslavy 

proběhl masopustní průvod po vesnici spojený s návštěvou starosty obce. Ten si spolu s žáky 

zarecitoval některé z krátkých básní a zazpíval tradiční lidové písně.  

          

 

 Od 11. března do 25. května z nařízení vlády byla škola zavřená. Další akce proběhly až 

v červnu. Jednalo se o projektové dny spojené s lidským tělem a přírodou.  

 

         

 

Zpracovala: Mgr. Bc. Markéta Nagyová 
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Poslední kontrola ČŠI proběhla dne 19. 4. – 23. 4. 2018 v plánovaném šestiletém intervalu. 

Kontrolovány byly školní roky 2016/2017 a 2017/2018. Další očekávaná inspekční činnost je 

plánována na rok 2024. 

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ, které vydalo 10. března 2020 Ministerstvo 

zdravotnictví, byla od 11. března do 24. května 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve školách. 

V tomto období proběhlo on-line šetření ČŠI na naší škole. ČŠI byly zjišťovány postupy práce, 

způsoby výuky, dostupnost vybavení žáků a spolupráce s rodinami žáků. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 

10.1. Schválený provozní rozpočet na rok 2019 pro Základní školu a 

mateřskou školu Malý Újezd 

  

PROVOZ  2019 

kapitola účty  

Nákup materiálu, ostatní 501/001, 4, 9, 10 120 000 

Knihy, učební pomůcky, výtvarné potřeby, tisk 501/002, 3 65 000 

Drobný hmotný invest. majetek do 3tis, SW do 7tis. 501/20,21 30 000 

Drobný hmotný invest. majetek do 3-40 tis. 558/004 30 000 

Voda 502/002 55 000 

Elektrická energie 502/001 350 000 

Opravy a udržování  511/000 40 000 

Cestovné 512/000 3 000 

Služby pošt 518/001  2 000 

Služby telekomunikací, radiokom.-internet 518/002 30 000 

Revize 518/003 20 000 

Banky, korunová vyrovnání 518/015, 016, 542/ 15 000 

Doprava plavání, výlety 518/006 40 000 

Mzdové účetnictví 518/008 92 000 

Ostatní služby - odvoz odpadní vody, školení 518/009, 5 50 000 

Finanční účetnictví 518/010 95 000 

Služby PC, ICT, kopírka 518/012,19 50 000 

Ostatní osobní výdaje OON 521/002,524/003,527/002 75 000 

Pojistky 549/001 25 000 

Odpisy majetku 551/001, 2 200 000 

CELKEM  1 387 000 

Návrh rozpočtu byl stanoven i s přihlédnutím k uvedení nové budovy do provozu. V případě 

nedostatku provozních prostředků, náklady na provoz nové budovy nelze přesně odhadnout, 

budeme požadovat navýšení provozního rozpočtu. 

 

Vypracovala: Ing. J. Zerzánová 
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10.2.  Finanční zpráva a komentář k rozpočtu na rok 2019 pro Základní 

školu a mateřskou školu Malý Újezd 

 

Finanční zdroje Udávány v Kč 

Provozní dotace 1 387 000,00     

Dotace pořízení majetku - rozpouštění 365 187,96   

Přijaté úroky 0,00   

Příjmy za školné 161 960,00   

Ostatní příjmy 48 072,20   

    

 

Čerpání rozpočtu    

Materiál 17 461,96 Úspora v položce 

Drobný hmotný majetek 19 970,50 Přečerpáno 

Voda 14 901,00 Úspora v položce 

Energie 40 936,53 Úspora v položce 

Služby 30 656,72 Přečerpáno 

Opravy 3 433,00  Přečerpáno 

Mzdové náklady 20 986,00 Přečerpáno 

Pojištění 288,02 Přečerpáno 

Cestovné 1 252,00 Úspora v položce 

Odpisy 

Čerpány v částce 37,00 SMV a v částce 

48 526,00 strará budova, 196 776,00 stavby nový 

pavilon, 359 064,00 SMV - nový pavilon 

 

Školní jídelna    

Výběr stravného 505 491,20   

Spotřeba potravin 505 491,20   

Výběr stravného – cizí strávníci    

Spotřeba potravin    

Mzdové náklady    

 

Výše uvedené čerpání naznačuje vyšší úsporu rozpočtu v položkách energií a materiálu. 

Vyšší čerpání je v položkách rozpočtu DHM, služby a mzdy. 

V roce 2019 byly proúčtovány veškeré doklady, které věcně i časově s tímto rokem 

souvisí. 

Hospodaření Základní a mateřské školy Malý Újezd skončilo se zlepšeným 

hospodářským výsledkem 21 824,58Kč.  

 

Vypracovala: Ing. Zerzánová 
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10.3. Čerpání z rozpočtu 2019 Krajského úřadu Středočeského kraje pro 

Základní školu a mateřskou školu Malý Újezd  

 

POLOŽKA  2018 

50101 UP 1. tříd 0,00 

50108,15,17 učební pom. 33 056,00 

50103 učební pomůcky OE 0,00 

501023 DDHM do 3tis.Kč 0,00 

512010 cestovné 0,00 

518011 plavání 59 396,00 

518010 KÚ služby 0,00 

518011 DVPP 7 645,00 

558012 DDHM 3-40tis.Kč 0,00 

521000 Hrubé mzdy  6 634 085,00 

521001 OPPP 35 400,00 

52122 OON projekt Prevence 0,00 

521003 Náhrady mzdy za PN 15 863,00 

524002 Zdravotní pojištění 597 076,00 

524001 Sociální pojištění 1 651 294,00 

525001 Pojišt. odpovědnosti 

osob 28 193,00 

527000 Příděl na FKSP 132 999,00 

CELKEM  9 195 007,00 

Příjmy   

Dotace 9 195 007,00 

CELKEM  DOTACE  9 195 007,00 

 

 

Vypracovala: Ing. Zerzánová 

 

 

 



  Základní škola a mateřská škola Malý Újezd 

40 

 

10.4. HOSPODAŘENÍ – FONDY k 31. 12. 2019 Základní škola a 

mateřská škola Malý Újezd 

Jmění účetní jednotky  401/000 

 

PZ    14 395 742,81Kč 

+                            0,00Kč   

-         239 215,04Kč ( odpisy 2019 ) 

KZ     14 156 527,77Kč 

 

Stavby  :                27 311 248,49Kč 

Oprávky budova :   2 474 870,91Kč 

Pozemky :                    57 375,00Kč 

SMV   :                    6 241 592,20Kč  

Oprávky SMV :          490 151,00Kč 

 

Dotace na pořízení dlouh.maj.  403/000  

 

PZ       16 853 853,97Kč 

+                               0,00Kč   

-                     365 187,96Kč    

KZ       16 488 666,01Kč  

 

Fond odměn   411 

 

PZ       60 674,34Kč 

+                10 000,00Kč  (příděl HV 2018 ) 

-                       0,00Kč    

KZ     70 674,34Kč  

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 412 

 

PZ                33 175,74Kč 

+                 136 102,00Kč   ( příspěvky 2% z mezd ) 

-                  129 978,00Kč  ( čerpání  – přísp.na stravné, vitamíny ,rekreace, …FF1-11, )  

KZ               39 299,74Kč 

 

Fond rezervní   413 

 

PZ       117 057,24Kč 

+                  64 380,45Kč  (příděl HV 2018 ) 

-                   70 600,00Kč  (čerpání F 137/19)  

KZ      110 837,69Kč     

 

Fond rezervní   414/001 - Dary 

 

PZ                  0,00Kč 

+                    2 000,00Kč ( dar Kondor s.r.o.) 

-                     2 000,00Kč  

KZ                  0,00Kč     
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Fond rezervní   414/002 - EU 

 

PZ          218 631,50Kč 

+                1 087 118,00Kč  

-                    746 485,66Kč  

KZ          559 263,84Kč   

 

Fond reprodukce majetku   416 

 

PZ            641 797,20Kč  

+               239 214,04Kč ( tvorba z odpisů 2018) 

-                  12 342,00Kč ( čerpání F20/19 ) 

KZ      868 670,24Kč 

 

Vypracovala: Ing. J. Zerzánová 

10.5. Rozpočty v letech 2015 – 2019 

KAPITOLA 

 

ÚČTY 

 

 

ROK 2015 

   

ROK 2016 

 

 

ROK 2017 

 

ROK 2018 

 

 

ROK 2019 

Nákup materiálu, ostatní 501/001, 4, 9, 10 100 000 120 000 100 000 100 000 120 000 

Knihy, učební pomůcky, 

výtvarné potřeby, tisk 

501/002, 3 60 000 

 

50 000 60 000 65 000 65 000 

Drobný hmotný invest. majetek 

do 3tis, SW do 7tis. 

501/20,21 50 000 

 

 

 

100 000 70 000 70 000 30 000 

Drobný hmotný invest. majetek 

do 3-40 tis. 

558/004 30 000 

Voda 502/002 20 000 40 000 30 000 40 000 55 000 

Elektrická energie 502/001 200 000 180 000 180 000 200 000 350 000 

Opravy a udržování  511/000 50 000 50 000 40 000 60 000 40 000 

Cestovné 512/000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Služby pošt 518/001  1 500 1 500 1 500 2 000 2 000 

Služby telekomunikací, 

radiokom.-internet 

518/002 20 000 

 

20 000 20 000 25 000 30 000 

Revize 518/003 12 000 10 000 10 000 10 000 20 000 

Banky, korunová vyrovnání 518/015, 016, 542/ 15 000 13 000 10 000 15 000 15 000 

Doprava plavání, výlety 518/006 231 500 230 000 220 000 60 000 40 000 

Mzdové účetnictví 518/008    92 000 92 000 

Ostatní služby - odvoz odpadní 

vody, školení 

518/009, 5 65 000 

 

30 000 30 000 50 000 50 000 

Finanční účetnictví 518/010    80 000 95 000 

Služby PC, ICT, kopírka 518/012,19    50 000 50 000 

Ostatní osobní výdaje OON 521/002,524/003,52

7/002 

70 000 

 

80 000 70 000 70 000 75 000 

Pojistky 549/001 8 000 8 000 8 000 20 000 25 000 

Odpisy majetku 551/001, 2 56 000 56 000 56 000 50 000 200 000 

Celkem   962 000 991 500 908 500 1 062 000 1 387 000 

 

Vypracovala: Ing. J. Zerzánová 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

11.1. Program „Ovoce do škol v ČR“ 

 

Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se 

o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce 

a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je 

zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Dodávky pro 

Základní školu a mateřskou školu zajišťuje Laktea, o.p.s. Praha.  

 

11.2. Program „Zdravé zuby“ 

 

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený 

pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný 

program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního 

kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.  

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit 

předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u 

dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám 

stomatologa. 

Žáci základní školy se pravidelně každý rok seznamují s prevencí péče o své zuby. Díky 

tomu mají posléze větší přehled o svých zubech a postupně získávají pravidelné hygienické 

návyky, které ovlivní dobrý zdravotní stav jejich zubů.  

 

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/getArticleThumb.aspx?aid=140&w=1024
http://www.zdravezuby.cz/homepage
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11.3. Další aktivity 

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola opakovaně zapojila do projektu Asociace 

školních sportovních klubů České republiky s názvem „Sportuj ve škole“. Jedná se o 

pohybové aktivity a cvičení v rámci školní družiny v celé České republice, do které je zapojeno 

tisíc základních škol. Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové 

skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde. Vzhledem 

k tomu, že v této věkové kategorii je nejdůležitější všeobecná pohybová průprava, tedy rozvoj 

obecných pohybových dovedností a schopností, zaměřuje se na rozvíjející se pohybový základ 

společný pro všechny sporty.  

Výstupem pokusného ověřování je návrh praktické koncepce pohybových aktivit ve 

školních družinách tak, aby byla přínosná, atraktivní, motivující a stimulující pro současnou 

generaci žáků, kteří následně v dospělosti budou pozitivně ovlivňovat své vlastní děti ve prospěch 

zdravého aktivního životního stylu. 

Tyto aktivity našim žákům nabízíme již od školního roku 2014/2015, kdy začalo pokusné 

ověřování s názvem „Hodina pohybu navíc“, ve spolupráci MŠMT a Národním ústavem pro 

vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  
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12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

ve školním roce 2019/2020 

Základní škola a mateřská škola Malý Újezd je v obci považována za centrum vzdělanosti. 

V rámci podpory celoživotního vzdělávání se ve velké míře setkává s užší a širší veřejností. Jedná 

se o různé akce typu školní akademie, kavárna pro rodiče, kulturní vystoupení a další aktivity, 

které byly popsány v předcházejících kapitolách.  

V rámci podpory celoživotního učení škola nabídla množství volnočasových aktivit, a to 

formou zájmových kroužků. Jednalo se o tyto kroužky: 

 

 Angličtina 

 Kresba pravou mozkovou hemisférou 

 Divadelní kurz 

 Knížkohraní 

 Informatika 

 Tanečky 

 Sportuj ve škole 

 Florbal 

 

Jednotliví pedagogové se v rámci celoživotního učení zapojili do nejrůznějších 

vzdělávacích programů.  
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13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

13.1. EU peníze školám 

     

Od 1. 9. 2019 se škola zapojila do Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (OP VVV). Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 13. 5. 2019 v rámci 

výzvy Šablony II., bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace ve výši 1 087 118,00 Kč Základní 

škole a mateřské škole Malý Újezd. Projekt bude realizován v období od 1. 9. 2019 do31. 8. 2021. 

Tyto finanční prostředky budou použity na financování: 

 školního asistenta v ZŠ 

 školního asistenta v MŠ 

 speciálního pedagoga 

 odborné vzdělávání pedagogů ZŠ, ŠD, MŠ 

 vedení kroužků 

 projektové dny ve škole i mimo školu 

 nákup pomůcek a techniky ICT 

V tomto školním roce 2019/2020 byla koupena kompletní interaktivní tabule 

s dataprojektorem a ozvučením, nový dataprojektor, polohovací interaktivní tabule do MŠ, ozoboti 

a WeDo roboti pro výuku informatiky, proběhla školení pedagogů v oblasti polytechnického 

vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, inkluze, osobnostního rozvoje a projektové dny. 
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13.2.  MAP 

Od roku 2017 až doposud je vedení školy zapojeno do projektu MAP ORP Mělník II. V rámci 

tohoto projektu je utvořena metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem je 

zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce 

zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Je vytvořeno 5 pracovních skupin pro financování, rovné 

příležitosti, čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a neformální vzdělávání. 

Vedení školy spolu se zřizovatelem zpracovalo tzv. Kartu školy, která je nezbytnou 

podmínkou pro čerpání případných dotací z EU. V rámci MAS Vyhlídky dochází k pravidelným 

setkáváním zástupců vedení škol, vyhodnocování dotazníkových řešení a stanovení priorit 

vzdělávání pro další roky.  

 

13.3. Besip 

S problematikou dopravní výchovy se žáci naší školy seznámili v každoroční akci 

financovanou Besipem a organizovanou Centrem prevence kriminality Mělník. Pro žáky je 

připravena jak teoretická, tak praktická výuka, při které žáci 4. ročníku skládají první „řidičský 

průkaz“ na svoje kolo. 

Žáci se v minulém roce zúčastnili besedy zaměřené na prevenci bezpečného chování na 

vozovce. Cílem je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu, zejména 

pak osvojovat dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky a odbourávat mýty o absolutní 

přednosti chodců na přechodech pro chodce. 
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14. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Mezi partnery školy, kteří spolupracují při vzdělávání se Základní školou a mateřskou školou 

Malý Újezd patří: 

 rodiče žáků školy 

 Obecní úřad Malý Újezd 

 Policie ČR 

 Sdružení dobrovolných hasičů Mělník, Jelenice, Malý Újezd a Vavřineč 

 Vavřineč - hřiště 

 Složky záchranného systému 

 Městská knihovna Mělník 

 Regionální muzeum Mělník 

 Masarykův kulturní dům Mělník 

 Dům dětí a mládeže Mělník  

 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník 

 Základní škola a Mateřská škola Byšice 

 Pedagogicko-psychologická poradna Mělník 

 Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice 

 OSPOD Mělník 

 Plavecká škola Roudnice nad Labem 

 Plavecký bazén Mělník 

 Zimní stadion Mělník 

 CNS Mělník 

 Vzdělávací institut středočeského kraje 

 Učitelské centrum, Praha 

 Národní institut pro další vzdělávání 

 DYS - centrum 

 Oddíl házené TJ EMĚ Mělník – I. HC Wendy 

  



  Základní škola a mateřská škola Malý Újezd 

48 

 

15. Koncepce rozvoje školy 

Koncepce rozvoje školy 2018 – 2020 byla předložena stávající ředitelkou v průběhu 

konkurzu na ředitelku Základní školy a mateřské školy Malý Újezd v lednu 2018. 

Smyslem mé koncepce je zachovat a udržet kvalitní výchovu, vzdělávání a dobré jméno 

školy s ohledem na specifické podmínky rodinné školy. Zachovat základní a mateřskou školu, 

která je součástí života obce a plně vyhovuje požadavkům moderního subjektu. Na základě vlastní 

analýzy na pracovišti, považuji jako prioritní realizovat tyto koncepční záměry, které se budu 

snažit uskutečnit.  

 

Charakteristika školy 

Základní škola a mateřská škola Malý Újezd patří mezi školy rodinného typu a rozhodně 

by si tuto tvář měla zachovat i do budoucna. Jedná se o malotřídní školu, kde výuka v 1. ročníku 

probíhá vždy samostatně a v ostatních ročnících jsou již žáci sloučeni (dva ročníky v jedné třídě). 

Škola se zaměřuje na neustálé zlepšování vzdělávacího procesu a na kvalitu výuky, aby 

nedocházelo k odlivu žáků do jiných škol. 

 

Hlavní strategie a cíle školy 

 

Priority školy 

 škola otevřená rodině i veřejnosti 

o rodiče mají možnost nahlédnout do výuky ve DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ i 

mimo tyto dny 

o rodiče mají možnost zúčastnit se společných výletů a podílet se na mimoškolních 

aktivitách 

 přátelská škola s osobním přístupem k žákům i rodičům 

o zasadit se o získání značky RODIČE VÍTÁNI 

o škola pro rodiče, seznamování s novými metodami a postupy ve výuce 

o rodičovská kavárna, společné projekty s dětmi, rodiči a veřejností 

 škola poskytující kvalitní základy všeobecného vzdělání využitelné v praktickém životě 

 velmi úzká spolupráce MŠ a ZŠ 

 

Oblast spolupráce žák + rodič + učitel + veřejnost 

 budovat, rozvíjet a udržovat vztahy mezi těmito subjekty 



  Základní škola a mateřská škola Malý Újezd 

49 

 

 posilovat komunitní roli školy 

 posilovat spolupráci s odbornými organizacemi (přednášky, workshopy) 

 prezentovat školu a její aktivity na veřejnost (tisk, webové stránky) 

 zpracovávat výsledky a hodnocení školy (dotazníky pro rodiče, žáky, pedagoga) a mít 

zpětnou vazbu 

 

Oblast řízení 

 udržovat naplněnost tříd a zaměřit se na příliv nových žáků 

 zachovat velmi dobrou spolupráci se zřizovatelem na společných i samostatných 

projektech 

 zlepšovat vybavenost školy pro názornou a efektivní výuku 

 inovovat strategie a plány pro realizaci školního vzdělávacího programu 

 zachovat a udržet plně kvalifikovaný pedagogický sbor a příjemné pracovní klima 

 zachovat a udržet dobré a korektní vztahy mezi rodiči + dětmi + zaměstnanci školy 

 zůstat školou, která je součástí života obce a která plně vyhovuje požadavkům moderního 

subjektu 

 vytvářet vazby na další pedagogické odborníky, získávat jejich podporu a zviditelnit školu, 

která se může zapojovat do nových projektů 

 spolupracovat s okolními školami (oblast vzdělávání, sportovní aktivity, kulturní aktivity) 

 zapojení školy do projektu „Rodiče vítáni“ 

 

Oblast personální 

 zajistit plnou kvalifikovanost sboru 

 podporovat vzdělávání pedagogů, podněcovat jejich rozvoj 

 motivovat zaměstnance jasným systémem odměňování 

 hodnotit profesionální přístup k plnění pracovních úkolů, vzájemnou spolupráci 

 zaměřit se na společné vzdělávání pedagogického týmu 

 

Oblast vzdělávání 

 zaměřit se na individuální přístup ke všem dětem 

 vyhledávat, sledovat a integrovat žáky s podpůrnými opatřeními, efektivně s nimi a s jejich 

rodiči pracovat, zajistit jim individuální přístup ve spolupráci s poradenskými zařízeními 
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 systematicky hodnotit výsledky ve všech vzdělávacích oblastech, sledovat 

úspěšnost/neúspěšnost a analyzovat příčiny úspěchu/neúspěchu 

 zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti 

 zaměřit se na podporu funkční gramotnosti (finanční, čtenářská, matematická) 

 zaměřit se na výchovu ke zdraví 

o zdravé stravovací návyky 

o pohybové dovednosti 

o prevence rizikového chování žáků 

 pracovat na inovacích ŠVP 

 vyhodnocovat silné a slabé stránky školy 

 sledovat kvalitu práce pedagogů, ovlivňovat jejich růst a další vzdělávání a vytvářet pro ně 

vhodné podmínky 

 v souladu s požadavky pedagogů, žáků a rodičů prosazovat nové trendy vzdělávání 

 budovat školu tvůrčí, založenou na společných projektech, objevování a individuální práci 

 klást důraz na porozumění, pochopení, účelnost a logiku 

 vést děti umět formulovat názor, myšlenku, umět přijmout opačný názor, rozvíjet formu 

komunikace, dialogu 

 posilovat činnostní vyučování 

 aktivně uskutečňovat prevenci sociálně patologických jevů 

 

Oblast sociální 

 posilovat pocit sounáležitosti se školou 

 posilovat součinnost rodiny a školy, prohlubovat zájem rodičů o dění ve škole 

 vést děti k morálním hodnotám, zásadám fair-play, pozitivnímu pohledu na svět 

 zohledňovat sociální prostředí 

 vytvářet pozitivní atmosféru spolupráce mezi dětmi, rodiči, zaměstnanci školy, obyvateli 

obce 

 

Oblast materiálně technická 

 využívání projektů MŠMT a EU fondů 

 zajistit pravidelnou obnovu počítačového vybavení 

 určovat priority ve vybavování školy 
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Oblast ekonomická 

 spolupracovat s obcí při opravách školy a hospodařit s obecními dotacemi 

 

Závěr 

Jako ředitelka se budu zaměřovat na vytváření dobrého klimatu ve škole, na respektování 

individuálních potřeb každého žáka i zaměstnance a na otevřenou spolupráci mezi rodiči, žáky, 

zaměstnanci a veřejností a na udržování prestiže školy. 

Jasným a průhledným způsobem odměňování budou pedagogové motivováni k podávání 

výborných pracovních výsledků a k zaujetí pro správnou věc s dostatečnou motivací. 

V závěru mé koncepce upozorňuji na skutečnost, že veškeré vize, které jsem výše popsala, 

jsou v současném školství realizovatelné. Sama jsem si je při své pedagogické praxi vyzkoušela. 

Největší odměnou bylo vidět své žáky, kteří postupně zdolávali učivo i to, jak byli úspěšní při 

různých soutěžích a přijímacích řízeních na vyšší stupně škol i v běžném životě. 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Sálová 


