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Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 

15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti 

základní školy za školní rok 2019/2020. 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 25.8. 2020 a školskou radou 

schválena dne 26. 8. 2020 

                                                     

Radonice  3. září 2020                                   

 

Mgr. Lenka Kremlíková, ředitelka školy   _______________________________ 

 

 

Projednáno v pedagogické radě:   25. srpna 2020 

Předloženo školské radě:      20. srpna 2020 

Schváleno školskou radou:                                                              26. srpna 2020 

Předáno zřizovateli:                                                         5. října   2020 

  

 

za školskou radu paní Ing. Alena Martincová (předseda ŠR): 

________________________________ 

 

za zřizovatele pan Ing. Stanislav Němec, MBC  

________________________________ 

 

za pedagogickou radu Klára Urushadze (zástupce statutárního orgánu): 

________________________________ 
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1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 

zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje             

o školské radě 

 

Název a sídlo školy 

Základní škola a Mateřská škola Radonice, Na Skále 185, okres Praha - východ  

Sídlo: Na Skále 185, 250 73  Radonice 

Právní forma: příspěvková organizace         

IČO: 70989702  

Právní subjektivita: od 1. 9.2017 

Kontakty pro dálkový přístup: reditelka@skolaradonice.cz    

                                                  www.skolaradonice.cz  

 

 

Zřizovatel školy 

Obec Radonice 

Adresa: Na Skále 185, Radonice 250 73  

IČO: 00240681 

DIČ: ČZ00240681 

 

Vedení školy 

Ředitelka školy – Mgr. Lenka Kremlíková  

Do funkce ředitelky školy jmenována zřizovatelem ke dni 15.3. 2017.  

e-mail: reditelka@skolaradonice.cz  

 

Zástupci ředitelky školy  

Zástupkyně ředitelky pro MŠ - Klára Urushadze 

Do funkce zástupkyně ředitelky (a též zástupkyně statutárního orgánu v době nepřítomnosti ř. 

š.) byla jmenována k 15.3. 2017 ředitelkou školy Mgr. Lenkou Kremlíkovou. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditelka@skolaradonice.cz
http://www.skolaradonice.cz/
mailto:reditelka@skolaradonice.cz
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Školská rada 

 

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Radonice, p. o., okres Praha východ, 

zahájila svou činnost po říjnových volbách 18.1. 2018, kterou jí vymezuje § 168 zákona č. 

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

svá jednání zvala ředitelku školy Mgr. Lenku Kremlíkovou.  

 

Členové školské rady: 

Zástupci rodičů: Ing. Alena Martincová, Ing. Šárka Peťurová 

Zástupci obce:    Ing. Hana Němcová, Ing. Jindřiška Houšková 

Zástupci školy:   Václav Kos, Michaela Baudyšová 

 

 

Školská rada (dále též „ŠR“) se ve školním roce 2019/2020 sešla třikrát:  

▪ 28. 8. 2019 

1. Uvítání přítomných, zahájení 

2. Seznámení s programem schůze – program schválen 4 hlasy 

3. Informace ředitelky školy: 

a) o Plánu práce na školní rok 2019/2020 – tj. počet tříd, personální změny, nabídka 

kroužků, ověřování ŠVP ZV „Dílna lidskosti“ v průběhu školního roku, projekty 

školy, akce školy, výukové metody Sfumato – čtenářská gramotnost žáků 

základních škol, nabídka otevřených hodin, aktivní činnost školy v oblasti 

propojování čtenářské a matematické gramotnosti, www stránky školy… 

b) Informace ředitelky školy k personálním změnám od školního roku 2019-2020, 

k počtu žáků, drobných změnách ve Školním  řádu a organizaci školního roku 

2019- 2020, včetně plánování důležitých akcí- třídní schůzky a konzultace, zápis 

dětí do 1. ročníku – příprava na zápis, schůzka se zákonnými zástupci, školička 

pro budoucí prvňáčky, vánoční jarmark ZŠ a MŠ, vítání občánků, rozsvěcení 

vánočního stromu, vánoční program v rodinném parku Amerika, povinná výuka 

plavání a její organizace, den otevřených dveří, plánovaná ředitelská volna aj. 

c) ŠR schválila úplatu ŠD pro školní rok 2019-2020 – 1.000,- Kč na žáka. 

d) ŠVP a koncepční záměr rozvoje školy je v procesu ověřování, v procesu drobné 

změny- doplněné plavání a fotografie školy. 

e) Pravidla hodnocení vzdělávání žáků ŠR rada schválila beze změn 

f) Pro provoz ZŠ a organizace bezpečného zajištění žáků ve škole byl předán všem 

žákům i zaměstnancům čip. 

g) Provoz školy je v čase od 6:45 – 17:00 hod. 

h) Začátek vyučovací hodiny řídí signalizace v podobě písniček, konec vyučovací 

hodiny v rámci autoevaluace VH ukončuje pedagog. 

i) Předložena ke schválení výroční zpráva za rok 2018-19, schválení  plánováno na 

7.10.2019 

j) Podařilo se zajistit provoz školní družiny pro 74 žáků, proto budou moci chodit do 

ŠD i žáci 3. třídy 

k) ŘŠ seznámila školskou radu s konceptem nové budovy pro druhý stupeň ZŠ 

l) Seznámení s plánovanými školními kroužky: sborový zpěv, kroužek Šikulky, 

zumba, jóga, robotika, angličtina 

m) Plánované školní akce MŠ – vystoupení v zahradnictví u Divišů 

n) Příští jednání školské rady je naplánováno na 7.10. 

o) O plánované úpravě dětského hřiště v MŠ 
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▪ 7.10.2019, 17:00 hod. 

Zápis z jednání ŠR Radonice 

Projednávaná témata: 

a) Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2018/19. Za školskou radu ji 

podepsala Ing. Alena Martincová. 

b) Školská rada byla seznámena s e-mailem od paní Štěpánky Lisé a projednala 

jednotlivé jeho body.  

c) Výstup: 14.10.2019 proběhne od 14:00 setkání paní ředitelky s paní Lisou za účelem 

zodpovězení a vysvětlení všech otázek, které vznesla paní Lisá.  

d) Další přítomní tohoto setkání budou:  

• zástupce rodičů: Ing. Alena Martincová,  

• zástupce zastupitelstva obce: Ing. Hana Němcová, 

• zástupce školy: Václav Kos. 

 

▪ 16.6.2020, 17:00 hod. 

Zápis z jednání ŠR: 

Všichni členové ŠR byli prostřednictvím ředitelky školy seznámeni s dokumentem 

 „ Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2.pololetí školního roku. 

Průběh jednání: 

1. Školská rada byla seznámena s vypracovaným dokumentem hodnocení žáků za 2.pololetí 

2020.  Vypracovaný dokument „Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. 

pololetí školního roku 2019/2020“ podle § 168 odst. 1 písmo b), c) školského zákona: 

2019/2020“, který vzhledem k uzavření škol v ČR (usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 

201, vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.) upravuje způsob hodnocení žáků na konci školního roku 

2019/2020. 

2. Školská rada schválila bez připomínek ředitelkou školy předkládaný dokument 

„Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 

2019/2020“ podle § 168 odst. 1 písmo b), c) školského zákona: 

3. Školská rada byla seznámena ředitelkou školy s „Preventivním programem“ a 

s personálními změnami pro školní rok 2020 – 2021. 

4. Další setkání školské rady proběhne 26.8.2020 od 17:00 v budově ZŠ Radonice. 
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Charakteristika školy 

▪ Základní škola Radonice je zařazena do sítě škol s účinností od 1. 9. 2017 s identifikačním 

číslem IZO: 181083779. Základní vzdělávání probíhalo v provizorních prostorech 

Obecního domu v Radonicích od 1. 9. 2017. Zároveň dnem 1. 9. 2017 je Základní škola 

Radonice zřízena jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou s právní 

formou příspěvková organizace. V Ústředním věstníku České republiky je registrována 

pod IČO: 70989702. 

▪ Mottem práce školy je: „Škola – dílna lidskosti“. Hlavním cílem činnosti školy je 

poskytovat základní vzdělání. Škola se snaží vytvářet pozitivní klima, ovlivňující 

formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Připravuje žáky 

pro další studium a profesní praxi, zabezpečuje základní vzdělání, mravní, estetickou, 

tělesnou, pracovní a ekologickou výchovu a základy finanční gramotnosti. Vštěpuje 

žákům zásady vlastenectví, humanity a demokracie. Cílem jejího působení je vychovat 

vzdělaného, odpovědného občana, schopného samostatného úsudku a rozhodování včetně 

utváření vlastních názorů, se zájmem o celoživotní vzdělávání. Škola se věnuje žákům 

nadaným a péče je věnována i žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. 

▪ Trendy školy v souladu se stanovenými cíli:  

- Vytvářet pohodové školní prostředí.  

- Porozumět potřebě vzdělávání se.  

- Vychovávat osobnosti. Integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání.  

- Učit cizí jazyk.  

- Vytvářet informační prostředí, porozumět práci s informacemi.  

- Rozvíjet demokracii – každý má své místo mezi lidmi.  

- Mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá.  

- Komunikovat s veřejností – porozumět partnerství.  

- Vytvářet podmínky pro využívání volného času žáků. Vytvářet podmínky pro další 

vzdělávání 

 

▪ Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) 

„Dílna lidskosti, škola v obci, obec ve škole“, č. j.: ZŠMŠRAD/Kre/025 (ze dne 1. 8. s 

účinností od 1. 9. 2017 

 

 

▪ Součásti Základní školy a Mateřské školy Radonice: 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Počet tříd, oddělení a žáků dle statistických výkazů: 

 

Základní škola IZO 181083779 kapacita 125 žáků 

Školní družina IZO 181085623 kapacita 74 žáků 

Mateřská škola IZO   600051706 kapacita  62 dětí 

 školní rok 2018/2019 školní rok 2019/2020 

Základní škola k 30. 9. 2018 k 30. 9. 2019 

 počet tříd: 3 4 

 počet ročníků: 2 3 
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▪ Počet tříd a třídních učitelů ve školním roce 2019/2020:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  Organizace vzdělávání a jeho podmínky: věnujeme se podle možností jak žákům 

nadaným a se zájmem o výuku cizích jazyků, tak i žákům s vývojovými poruchami učení 

a chování. Cílem je rozvíjet kompetence žáka a tím plně rozvinout jeho osobnost. 

Prostředkem k tomu je do  budoucna výuka cizího jazyka od 3. ročníku, s možností 

docházky do kroužku anglického jazyka již od ročníku prvního. Základní prioritou při 

vzdělávání na naší škole ale zůstává rozvoj mateřského jazyka před cizojazyčnými 

kompetencemi, neboť výuka cizímu jazyku nemůže být efektivní, nejsou-li vyjadřovací 

schopnosti v českém jazyce na potřebné úrovni. Snažíme se o vytváření podmínek pro 

práci se žáky s vývojovými poruchami učení – vytváření IVP. Pro všechny žáky školy je 

připravena nabídka kroužků, zaměřených především na výuku cizích jazyků, rozvoj 

hudební, tělesné a estetické a dramatické výchovy. Pro využití volného času žáků a jako 

součást preventivního programu rizikového chování funguje kroužek anglického jazyka na 

I. stupni, ale i v MŠ, cvičení s klaunem, kroužek pěvecký, jóga, robotika a šikulky. 

Kroužky realizovali sami pedagogové nebo externí vedoucí kroužků.  

▪ Činnost školy vycházela z  koncepce školy, je řízena ročním plánem, který je 

rozpracováván do plánů měsíčních a týdenních. Na přípravě celoročního plánu školy se 

podílejí především metodické orgány školy, tedy metodické sdružení (MS) I. stupně ZŠ. 

V mateřské škole se na přípravě celoročního plánu podílí vedoucí učitelka a pedagogové 

MŠ. Všichni učitelé prostřednictvím těchto metodických orgánů mohou uplatňovat svoji 

pedagogickou tvořivost a nápaditost, navrhovat společné projekty, vyměňovat si 

zkušenosti ze seminářů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. MS se 

podílí taktéž na ročním plánu školy. Pedagogická rada se vyjadřuje k plánu činnosti školy 

a hodnotí pravidelně její výsledky. 

▪ Konání pedagogických rad a provozních porad ve školním roce 2019/2020 – 

pedagogické rady jsou určeny k projednávání výchovně vzdělávací činnosti školy, 

provozní a ekonomické záležitosti byly projednávány na provozních poradách. Těchto 

porad se účastní i nepedagogičtí zaměstnanci školy. Zde jsou schvalovány vnitřní předpisy 

 
počet žáků celkem: 49 70 

 z toho:   

I. stupeň počet tříd: 3 4 

 počet žáků: 49 70 

Školní 

družina  
Počet oddělení 2 3 

 Počet žáků celkem 49 70 

I.A Michaela Baudyšová 

II.A Mgr. Jana Koudelková 

II.B Mgr. Barbora Pavlič Kvičinská 

III.A Mgr. Lenka Kremlíková 
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školy zaměřené na oblast BOZP a PO a ekonomiku, projednávána kritéria pro osobní 

ohodnocení pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců,  

Termín Druh porady Hlavní obsah jednání 

  

 

Zahajovací pg rada 

 

všichni pedagogové 

a provozní 

zaměstnanci 

 

 

 

 

Zahajovací PR 

 

Středa  

28. 8. 2019 

Organizační pokyny a informace související se 

zahájením nového školního roku, hlavní úkoly 

související se školním rokem, organizace školního roku 

2019/2020 

8:30 hod 

ZŠ Radonice 
Přidělení funkcí  

 Plány práce, plány kontrolní  a hospitační činnosti 

  

Odměňování zaměstnanců - kritéria osobních příplatků, 

odměn, třídnictví 

   

  
Seznámení s harmonogramem a úkoly školního roku 

2019-2020  

   

   

 Směrnice a řády školy 

Pondělí  

30.9. 2019 

14:00 hod. ZŠ 

Radonice 

Mimořádná 

pedagogická rada 
Schválení výroční zprávy 

 

Pondělí 

18. 11. 2019 Provozní porada a 

pedagogická rada  

Čtvrtletní PR – hodnocení prospěchu a chování 

Organizační pokyny a informace související s aktuální 

situací  15:00 hod. 

ZŠ Radonice 

 

 

Pátek  

13. 12. 2019 

15:00  

ZŠ Radonice 

 

Provozní porada 
Úkoly vyplývající z provozu školy (též správní 

zaměstnanci) 

Pondělí  

20. 1. 2020 

15:00  

ZŠ Radonice 

Provozní porada a 

pedagogická rada 

 

Úkoly vyplývající z provozu školy (též správní 

zaměstnanci) 

Pololetní PR, prospěch a chování žáků v 1. poletí 

školního roku, plnění plánu práce školy  

 

 

 

Pondělí   

9. 3. 2020 

15:00  

ZŠ Radonice 

 

Mimořádná 

provozní porada a 

pedagogická rada 

Úkoly vyplývající z provozu školy (též správní 

zaměstnanci) 

Řešení situace spojené s covid-19 
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▪ Pravidelně probíhala školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany.  

- Vedení agendy bezpečnosti práce a PO bylo ve školním roce 2019/2020 koordinováno ve 

vzájemné spolupráci ředitelky školy a pana  Pavla Svobody   

- Kontrolní činnost v souvislosti s BOZP a PO provedl Pavel Svoboda . 

- Pavel Svoboda provedl kontrolu obou budov ZŠ a MŠ z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví a protipožární ochrany. Shledané závady byly odstraněny v požadovaných 

termínech. Vyhodnocení bezpečnostních rizik je obsaženo též v Roční prověrce BOZP za 

uvedený školní rok. S výsledky Roční prověrky BOZP byli seznámeni zaměstnanci na 

provozní poradě a pedagogické radě dne 28.8. 2019.  

▪ Žáci byli pravidelně poučováni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví a možných 

rizicích se záznamy v třídních knihách.  

▪ Škola napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů pro žáky: 

 

- Školy v přírodě nebyly pro tento rok plánovány. Byly využity jiné možnosti – 

exkurze, divadla, cvičení v přírodě v okolí obce Radonice, exkurze v ZOO parku 

Radonice… ( blíže v části akce školy) 

- Plavecký výcvik: pro školní rok 2019-2020 proběhl v bazénu Pedagogické fakulty 

v Brandýse nad Labem. Realizovaného plavání se zúčastnily třídy 2.A,B a 3.A). 

Žáci tak splnili 10 hodin plavání za období na I. stupni ZŠ. Lektorné, pronájem 

bazénu a doprava byly hrazeny z rozpočtu od zřizovatele. 

 

▪ Na škole je ověřována metoda výuky matematiky prof. RNDr. Milana Hejného 

(rozvoj matematické gramotnosti žáků základních škol) ve všech ročnících 1.A, 2.A,B 

a 3A. Výuka matematiky je organizována zážitkovými formami. Je využíváno odborných 

zkušeností Mgr. L. Kremlíkové, vzdělávala  se po odborné stránce k proškolování všech 

zájemců z řad kolegů, spolupracuje metodicky na zavádění této progresivní výukové 

metody do školní i předškolní  praxe. Metodu v ZŠ Radonice aplikovali do výuky všichni 

pedagogové, kteří ve výše uvedených třídách vyučují matematiku. 

▪ Na škole je také ověřována metoda výuky počátečního čtení – Sfumato (Splývavé 

čtení) PaedDr. M. Navrátilové (rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol) 

Středa  

11. 3. 2018 

15:00  

ZŠ Radonice 

 

Mimořádná 

provozní porada a 

pedagogická rada 

 

Uzavření provozu školy z nařízení vlády z důvodu 

vyhlášení mimořádných opatření MZ ČR, 

distanční vzdělávání 

Čtvrtek  

16.4. 

10:00 ZŠ 

Radonice 

Čtvrtletní 

pedagogická rada a 

provozní porada 

Zhodnocení distančního vzdělávání, projednání návrhu 

hodnocení – doporučení na základě MŠMT, 

Přípravné období (velký úklid, položení lina v MŠ, 

výmalba) znovuobnovení provozu MŠ a ZŠ do provozu.  

Pondělí  

4.5. 10:00 ZŠ 

Radonice 

Provozní porada 
Postupné uvolňování krizových a mimořádných 

opatření MZ v ČR znovuobnovení provozu MŠ a ZŠ  

Pondělí  

18.5. 10:00 ZŠ 

Radonice 

Provozní  porada 

Znovuobnovený provoz MŠ, postupné uvolňování 

krizových  a mimořádných opatření MZ v ČR, postupné 

znovuobnovení možné osobní přítomnosti žáků v ZŠ 

1.stupně od 25.5. 

Pondělí  

17.6. 13:00 ZŠ 

Radonice 

Závěrečná 

pedagogická a 

provozní porada 

Hodnocení žáků za 2.pololetí, vyhodnocení distančního 

vzdělávání, zhodnocení průběhu vzdělávacího procesu 

za mimořádných opatření 
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pod vedením ředitelky školy Mgr. Lenky Kremlíkové. Škola přistoupila aktivně k řešení 

problematiky čtenářské gramotnosti žáků základních škol umožnila DVPP pí učitelkám 

formou seminářů a letní školy. ZŠ a MŠ Radonice systematicky spolupracuje s Nositelem 

této metody SFUMATO® - SPLÝVAVÉ ČTENÍ® a jejího know-how je společnost ABC 

Music v. o. s. reprezentovaná autorkou metody PaedDr. Máriou Navrátilovou. Semináře  a 

konzultace byly úspěšně realizovány. Metodika Sfumato byla aplikována ve výuce 

v prvních třídě paní učitelkou Michaelou Baudyšovou. 

▪ Škola organizuje školní výlety a přírodovědné exkurze. Školní výlety jsou většinou 

zaměřeny na turistiku spojenou s pěšími výlety. Z bezpečnostních důvodů pro ně platí 

zákaz koupání. Děti z MŠ a žáci ZŠ  se účastnily divadelních a ostatních vzdělávacích 

představení, pořadů a odborně zaměřených přednášek a besed. Během školního roku 

probíhala řada menších a větších projektů. Přehledné údaje o aktivitách školy a 

prezentaci školy na veřejnosti jsou uvedeny v části 8. „Údaje o aktivitách a 

prezentaci školy na veřejnosti“. 

 

▪ Povinností školy je informovat nejen žáky, ale též zákonné zástupce žáků                            

o prospěchu a chování jejich dětí. Snažíme se pomáhat radou, pokud jsou problémy s 

výchovou dětí, bezodkladně zprostředkováváme pomoc PPP, případně dalších odborníků, 

organizujeme výchovné komise a setkání se zákonnými zástupci žáků.  

▪ Třídní schůzky nahrazovaly pravidelné konzultace, a to každé první pondělí 

v měsíci, kdy se konzultace účastnili zákonní zástupci za přítomnosti svého dítěte. 

Zákonní zástupci žáků byli nejprve třídní učitelkou informováni o posunu ve vzdělávání, 

názorně si předvedli  aktuálně probíhající učivo a  problémy, které se vyskytovaly a poté 

na základě předcházejících informací jednali o dalších možnostech podpory ve 

vzdělávání. Třídní učitelé mají pravomoc svolat kdykoliv mimořádnou třídní schůzku a 

jsou povinni informovat ředitelku školy o datu konání a obsahové náplni. V lednu a 

v červnu mohou být zákonní zástupci individuálně pozváni na konzultační schůzku 

v případě zhoršeného prospěchu jejich dítěte. 

▪ V měsíci říjnu se zapojily naše druhé ročníky a také třetí ročník do česko-slovenského 

projektu Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst. Tento školní 

Projekt byl organizován ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicí v Bratislavě 

a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a byl vyhlašován k Mezinárodnímu měsíci školních 

knihoven. Hlavním cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými 

základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny 

záložek do knih. Žáci z České republiky vytvořili záložku do knihy, na níž libovolnou 

technikou ztvárnili téma česko-slovenského projektu List za listem – baví mě číst, a 

vyměnili si je se žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu 

záložek mohly školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo i k poznávání 

slovenského jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků na 

Slovensku a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako 

součást školního projektu.  

Naší partnerskou školou byla Základná škola s materskou školou a školskou jedálňou  

v Kamenici nad Cirochou, Osloboditeľov 204. Kamenica nad Cirochou  

Jen záložkami to v našem případě nekončilo s partnerskou školou si děti vyměnily i krátké 

listy – pozdravy, opět žák žákovi napsal (při zachování anonymity, jen s využitím iniciál 

jmen a označením třídy). Uvidíme, zda nakonec nevzniknou i větší přátelství. 

 

▪ Škola se prvním rokem zapojila do e- twinningového projektu s názvem How do you 

celebrate Christmas? Postcards Exchange. Na projektu se podílela paní učitelka Michaela 

Baudyšová a pan učitel Václav Kos. Hlavním cílem bylo vyrobit pohlednice s vánoční 

tématikou a napsat v rodném a anglickém jazyce větu o tom, jak slavíme Vánoce. 
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Po schválení projektu v České republice a ve Francii se nám nakonec podařilo získat do 

projektu i další státy, a to celkem 9 škol z těchto zemí - Francie, Itálie, Turecko, 

Španělsko, Německo, Slovensko, Polsko, Litva. 

Projektu se na naší škole zúčastnili žáci první a třetí třídy. V rámci výuky  Aj, Vv a Pč  

nakreslili vánoční pohlednice a popsali naše svátky. Žákům z ostatních států se představili  

v anglickém jazyce a společně vytvořili česko – anglické lapbooky s vánočními slovy. 

Žák z první třídy přinesl do školy akordeon a s jeho doprovodem jsme nahráli vánoční 

koledu Pásli ovce Valaši. 

Pohlednice byly odeslány 12. 12. 2019 do škol výše uvedených států. Všechny zúčastněné 

školy poslaly pohlednice do pátku 13. 12.2019. Těšili jsme se na pohlednice z ostatních 

škol. Ty jsme pak vystavili ve vestibulu školy. Pro lepší orientaci, ze kterých států k nám 

pohlednice přišly, posloužila i mapa, aby žáci měli přehled, odkud k nám pohlednice 

přicházely. Mapu si také vybarvili. 

V krátkém videu žáci naší školy popřáli dvojjazyčně: česky a anglicky Ahoj. Veselé 

Vánoce. Šťastný nový rok z České republiky. 

Bylo úžasné sledovat zájem žáků o práci v projektu a zároveň zjišťovat, jak se propojují 

vztahy mezi nimi. 

▪ Tradicí je také slavnostní předávání  prvního školního vysvědčení. Sešli jsme se ve 

školní jídelně, kde prvňáčkům připravili překvapení jejich starší spolužáci z druhé a třetí 

třídy. Zazpívali jim pro radost pár písniček o přátelství, ale také o čtení a matematice. 

       Žáci dostali od třídní paní učitelky Michaeli Baudyšové kromě vysvědčení pamětný list   

       naší školy a zároveň na památku od zřizovatele - obce Radonice knihu pro první čtení. 

▪ Masopust  v naší obci začíná pomalu zakládat tradici oslav jara, hodování a bujarého 

veselí, kde nemohou chybět ani zabijačkové hody. Je to vlastně období, kdy si naposledy 

můžeme dát, co hrdlo ráčí, maso nevyjímaje protože pak následuje 40 ti denní půst.  

       V sobotu 22.2. před 14. hodinou se začaly scházet před budovou naší školy roztodivné    

      maškary. Přesně v celou je přivítal pan starosta se zastupiteli obce také náležitě    

      ustrojenými. Radní obce za přítomnosti obecní policie rozhodli o „přeměření“ obyvatel        

      obce, zda mají dostatek zásob, aby přečkali období půstu. Uvítací řeč se nesla ve veselém     

      duchu. Poté začala vyhrávat kapela, umístěná na voze, taženém krásnými koňmi, aby tak    

      vedla celý průvod masek od základní školy spletí ulic naší vesnice směrem k domovům    

      členů naší obecní rady. Před jejich dveřmi probíhalo hodování. Žáci ZŠ a MŠ Radonice    

      říkali básně, zpívali písně a vyzývali radní, aby s  jejich pomocí přečkali ono bezmasé  

      období. Tento den  plný tance, zpěvu a masek nám připomněl konec vlády paní zimy,  

      příchod jara a  také to, abychom nezapomněli na správnou životosprávu a po zimě očistu  

      našeho organismu.  

▪ Na prezentaci školy se mj. významně podílí i kroužky vedené pedagogy školy – zejména 

pěvecký kroužek, zumba, kroužek robotiky, jóga a šikulky. 

▪ Tradicí na naší škole se stal také Den otevřených dveří, kdy rodiče přicházejí přímo 

zhlédnout jednotlivé vyučovací hodiny a mohou se seznámit se školním prostředím, 

neformálně promluvit s vedením školy a s pedagogy o tom, co by je mohlo v souvislosti 

se vzděláváním a jeho koncepcí na škole zajímat. Letos však byl Den otevřených dveří 

naplánovaný na 18.3. 2020 zrušen z důvodu uzavření škol (krizová mimořádná opatření 

MZ v ČR).  

▪ Taktéž i již „tradiční“ schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků plánovaná na květen, byla 

přesunuta na 24.6.2020.   

▪ Projekt „Školička“, který je zaměřen na rozvíjení slovního, grafického a rytmického 

projevu našich budoucích prvňáčků, kdy se děti se seznamují s třídní učitelkou, hravou 

formou mezi sebou vzájemně spolupracují  a také plní samostatné úkoly nebyl z MO MZ 

uskutečněn.  
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▪ S velkým ohlasem se v rámci prezentace školy a zvyšování kvality výuky setkaly 

besedy  pro rodiče o využívaných metodách VOBS a Sfumato a zároveň ukázkové 

hodiny pro rodiče a veřejnost. Vzhledem k tomu, že máme několikaleté zkušenosti 

nejen s využíváním  metodiky Sfumato, ale i metody výuky matematiky VOBS – výuka 

matematiky orientovaná na budování schémat (podle p. prof. M. Hejného), využíváme 

vzájemné podpory obou metod a propojujeme metodiku SFUMATO a metodu VOBS pro 

rozvoj a kvalitu čtenářské a matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ a současně 

i utváření pozitivního vztahu žáků k oběma těmto gramotnostem.  

 

▪ Materiálně - technické podmínky školy 

  

- Škola účelně hospodaří s finančními prostředky od zřizovatele a vynakládá je na 

údržbu a drobné opravy a především na vybavení učeben při plnění úkolů ve vzdělávání, 

učební pomůcky, učebnice, knihy, CD a  DVD, nástěnné přehledy pro MŠ a ZŠ. 

- Začátkem března probíhala oprava herních prvků na zahradě MŠ firmou Herold, 

během prázdnin byl vyměněn celý plot u dětského hřiště MŠ a vyměněný písek na 

pískovišti v rámci zkvalitňování herního prostředí pro děti MŠ.  

- Na náklady zřizovatele Obce Radonice byla zakoupena nová myčka do kuchyně 

v MŠ. 

- Od 4.5. probíhala pokládka lina v MŠ, výmalba schodiště a tříd do úrovně 1m 

omyvatelným nátěrem, 

 

▪ Škola ve spolupráci se společností Dosli, která stojí za výukovou platformou EduBase, 

podpořila bezplatnou pomoc při realizaci programu Toglic do výuky, kdy žáci efektivně a 

smysluplně využívají tablety ve výuce. 

- Ve spolupráci firmami Dosli, Microsoft a ASUS má škola 14 tabletů, které  jsou 

vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje 

systém EduBase. V rámci vyučování využívají  pedagogové možnosti výukových aktivit 

programu Toglic. 

- ZŠ a MŠ je dále vybavena 7 interaktivními tabulemi, 25 IPady 30 tablety Lenovo a 20 

tablety Surfice. 

- Ke každé učebně je přidělen jako součást kabinet, který je vybaven kuchyňkou, 

mikrovlnou troubou, konvicí, notebookem a tiskárnou. 

▪ Škola se zapojila do projektu Tablety do škol REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  

       CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015353 a je spolufinancován Evropskou unií. Škola tak    

      získala finanční prostředky mimo rozpočet zřizovatele. 

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, 

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora 

rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s 

veřejností. Díky tomuto projektu jsme získaly pro žáky ZŠ a děti z MŠ 30 Tabletů 

Lenovo a 3 TriPanely, které umožňují jiné formy vzdělávání 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem                      

ve školském rejstříku 

 
79-01-C        Základní vzdělání  

79-01-C/01  Základní škola - studium denní (s účinností od 1. 9. 2017)  

 

ŠVP ZV   „Dílna lidskosti, škola v obci, obec ve škole“, č. j.: ZŠMŠRAD/Kre/025  

                    od   1.9.2017 

 

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 

I. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 

          
naše 

dotace 

minimální 

časová 

dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
  

Český jazyk 

a literatura 
6+4 6+4 7+2 7 7 43 33 

  Cizí jazyk - anglický     3 3 3 9 9 

Matematika a její 

aplikace 
  Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 20 

Informační a 

komunikační 

technologie 

  Informatika        1 1 1 

Člověk a jeho svět 

  Prvouka 2 2 2+1     7 

15   Vlastivěda       1+1 1+1 4 

  Přírodověda       2 2 4 

Umění a kultura 
  Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

12 
  Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Člověk a zdraví   Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět 

práce 
  Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5 

Průřezová témata     v jednotlivých předmětech a projektech     P 

Disponibilní 

časová dotace 

celkem počet hodin v ročníku 2 4 4 3 1 14 

14 

posílení 

minimální 

časové 

dotace 

vzdělávacích 

předmětů 

Český jazyk 

a literatura 
xx xxx xx  x      

Matematika   x x  x     

Prvouka     x       

Vlastivěda       x     

Přírodověda       x    

Celková povinná časová dotace           

119 
minimální počet hodin v ročníku 18 18 22 22 22 102 

maximální počet hodin v ročníku 22 22 26 26 26 122 

naše dotace 20 22 25 25 26 119 
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Zpráva koordinátora ŠVP za školní rok 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla vytvořena pozice koordinátora ŠVP. Prvotním úkolem byla 

kontrola ŠVP a stanovení dlouhodobých i dílčích cílů, jednotlivých kroků tvorby pro 

nadcházející období. 

 

ŠVP ZV Škola, dílna lidskosti vstoupil v platnost 1. září 2017. 

  

Hlavní cíl: 

ŠVP ZV Škola, dílna lidskosti jako živý dokument dostupný všem pedagogům kopírující a 

reagující na změny ve školství a společnosti. 

 

Dílčí cíle pro školní rok 2019/2020: 

- průběžně sledovat formální a obsahovou správnost zápisů v dokumentaci v souladu 

s ŠVP ZV 

- shromažďovat podněty pro případné potřebné zásahy do ŠVP ZV (neměnící charakter 

ŠVP ZV) 

- dbát na celkový soulad ŠVP ZV s každodenním životem školy a vyučovacím 

procesem 

- průběžně sledovat metodické portály /www.rvp.cz, www.msmt.cz/ a předávat 

informace pedagogickému sboru 

- zajistit dostupnost dokumentu pro pedagogy (tištěná verze, elektronická verze – 

sdílení, externí disk) 

 

 

Na počátku školního roku byli členové pedagogického sboru informováni o plánu 

jednotlivých kroků tvorby pro celý školní rok: 

 

1. Upravení části Charakteristiky školy dle aktuální situace (škola má nové prostory) 

2. Část Hodnocení uvést odkazem na samostatný dokument a připojit k ŠVP jako 

přílohu. 

3. Doplnění a upravení oboru Tělesná výchova – dle platných změn, začlenění plavání do 

obsahu učiva (drobné úpravy i v části Člověk a zdraví) 

4. Doplnění a upravení části Anglický jazyk – přesun obsahu učiva ročníky 

5. Doplnění části Autoevaluace, sebehodnocení 

6. Doplnění části Přírodověda, Vlastivěda  

7. Graficky sjednotit celý dokument 

8. Doporučena byla SWOAT analýza a pravidelná týmová setkání nad tvorbou ŠVP. 

 

 

 

Naplňování stanovených dílčích cílů a jednotlivých kroků 

 

Formální a obsahovou správnost zápisů v dokumentaci školy v souladu s ŠVP ZV pravidelně 

kontroluje ředitelka školy v nejméně měsíčních intervalech (úplnost a formu zápisů v TK – 

projekty a akce školy, nová témata, DVO Etická výchova) 

 

Na čtvrtletních poradách je vždy prostor pro sdílení a případné podněty všech pedagogů, jsou 

předávány informace z průběžné tvorby ŠVP. K těmto termínům byly zaznamenány jen 

drobné podněty. Ve všech případech se jednalo o doladění podle praxe, nikoliv o výrazný 

zásah do struktury a obsahu vyučovacích předmětů. 

http://www.msmt.cz/
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Ve stanovených termínech byly postupně plněny jednotlivé kroky tvorby. Dílčí kroky 6. až 8. 

jsou částečně rozpracované, vzhledem k situaci přecházejí částečně i do dalšího školního 

roku. Přírodověda a Vlastivěda byla předána v tištěné verzi k připomínkování, ověřování 

v praxi – školní rok 2020/2021 (ve škole již bude čtvrtý ročník a předměty budou zařazeny do 

výuky). 

 

Dokument je k dispozici v tištěné verzi (na 1. stupni 2 výtisky), externí úložiště, školní 

úložiště (disk S). 

 

 

▪  Sledování formální a obsahové správnosti záznamů v dokumentaci vzhledem 

 k ŠVP ZV: 

- Koordinátorka ŠVP průběžně kontrolovala úplnost a formu zápisů v TK – projekty 

a akce školy, další témata, průřezová témata, DVO Etická výchova. Větší kontrola 

proběhla na konci 2. pololetí. Dílčí nepřesnosti či nejasnosti v záznamech do TK byly 

včas vysvětleny a upraveny. Pečlivým pedagogům patří poděkování za svědomité 

zapisování potřebných údajů do dokumentace. 

▪ Soulad ŠVP ZV s každodenním životem školy a vyučovacím procesem: 

- Dokument v současné době odpovídá praxi. 

▪ Sebevzdělávání koordinátorky ŠVP, sledování metodických portálů: 

Koordinátorka ŠVP sleduje problematiku očekávané revize RVP (avizována v r. 2020) 

a bude sledovat i diskuzi kolem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. 

Aktuality poskytují metodické a pedagogické portály, např. www.msmt.cz, 

www.rvp.cz, www.ceskaskola.cz atd. 

 

▪ Pracovní schůzky s ŘŠ: 

- Setkání probíhala dle aktuální potřeby. Informace a instrukce pro pedagogy školy byly 

zařazovány do plánů práce, rozšiřovány (elektronicky) ŘŠ nebo přímo koordinátorkou ŠVP  

(osobně i elektronickou poštou) 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
  

Jméno pedagoga Úkol, hlavní činnosti 

Mgr. Lenka 

Kremlíková 

Ředitelka školy, třídní učitelka III.A 

Metodik primární prevence 

Vedoucí pěveckého kroužku 

 
Koordinátor projektu OP VVV, „Šablony II. Pro Radonice“, 

registrační číslo        CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015353 

Michaela Baudyšová Třídní učitelka 1.A 

 Vedoucí  kroužku Aj a jógy 

Mgr. Jana Koudelková Třídní učitelka II.A 

 Metodik a koordinátor projektů na I. stupni ZŠ 

Mgr. Barbora Pavlič 

Kvičinská  
Třídní učitelka II.B,  

 Koordinátor ŠVP, výchovný poradce 

Jaroslava Baudyšová Asistent pedagoga (1.A) 

Klára Urushadze 
Vedoucí učitelka v MŠ 

Statutární zástupkyně ředitelky školy 

Romana Brožová 
Vedoucí vychovatelka ŠD 

Vedoucí kroužku „Šikulky“ 

Václav Kos Vychovatel ŠD 

 Pedagog  ve 3.A ( pro předměty M, Prv, Tv, Pč a Vv) 

Alena Fárová Učitelka MŠ 

Mgr. Alena Šeborová Učitelka MŠ 

Barbora Truplová Učitelka MŠ 

Silvie Rašovská Učitelka MŠ 

Zuzana Fürstová Učitelka MŠ 

Tereza Nedělková Asistent pedagoga (MŠ) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Radonice, okres Praha- východ 

 

 

18 

 

 

 

      Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2020) 

 

Jméno, příjmení kvalifikace útvar 

Mgr. Lenka Kremlíková VŠ  I. st. 

Mgr. Jana Koudelková VŠ  I. st 

Michaela Baudyšová Úplné SŠ I.st 

Václav Kos Úplné SŠ I.st. 

Jaroslava Baudyšová Úplné SŠ AP, ZŠ 

Mgr. Barbora Pavlič 

Kvičinská 
Úplné VŠ I. st. 

Romana Brožová Úplné SŠ ŠD 

Aneta Tůmová  Úplné SŠ ŠD 

Václav Kos Úplné SŠ ŠD 

Alena Fárová Úplné SŠ MŠ 

Zuzana Fürstová SOU, kurz AP MŠ 

Mgr. Alena Šeborová VŠ MŠ 

Silvie Rašovská Úplné SŠ MŠ 

Barbora Fabianová Úplné SŠ MŠ 

Tereza Nedělková  Úplné SŠ AP, MŠ 

Klára Urushadze  Úplné SŠ MŠ 
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce             

a následném přijetí do školy 

 
 

 

 Zápis žáků do 1. ročníku základní školy ( dle Výkazu o zahájení povinné školní 

docházky v základní škole podle stavu k 31. 5. 2020) 

 

 

 

 

  

Zapisovaní 

 

Zapsaní  

Převedení 

na jinou 

školu 

 

S žádostí 

o odklad 

Vzdělávání 

podle § 42 

ŠZ 

 

Neuzavřený 

zápis 

Poprvé u 

zápisu 

 

34 

 

20 

 

9 

 

     5 

 

        0 

 

0 

Přicházející 

po odkladu 

 

10 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

Ze 

spádového 

obvodu *) 

 

24 

 

19 

 

0 

 

5 

 

0 

 

0 

 

 

 

Školou připravovaný zápis dětí do 1. ročníku Z pohádky do pohádky 

se dne 1. dubna a 2. dubna 2020 nekonal z důvodu trvajících MO MZ a uzavření 

škol. 

Formální část zápisu dětí byla školou zorganizována v termínu od 1. 4. do 9. 4. 2020 

zcela v souladu s aktuálně vydaným dokumentem Opatření ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech 

zřizovatelů pro školní rok 2020/2021, Praha, 18. 3. 2020, č. j.: MSMT-12639/2020-1 

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto 

opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale 

s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského 

zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního 

ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského 

zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, 

podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová 

schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy 

nebo poštou, 

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v 

rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.“ 
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Od května 2020 asistentka ředitelky školy komunikovala elektronicky se zákonnými 

zástupci přijatých dětí a mj. je informovala také o termínu schůzky pro 

rodiče budoucích prvňáčků i s dětmi dne 24.6. 2020 od 18:00 hod  

v dřívějším termínu nemohla být schůzka realizována 

 

*) Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021: 

Základním kritériem pro přijetí dětí je nutný trvalý pobyt dítěte v Radonicích 
 
1. Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský 

zákon, v platném znění 

2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte 

3. Trvalý pobyt dítěte v obci Radonice (přednostně), dále děti zaměstnanců, sourozenci žáků, kteří 

již navštěvují naši školu a nejsou z Radonic, následně děti ostatní, a to do naplnění stanovené 

kapacity. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

▪ Cíle základního vzdělávání stanovené naším školním vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání „Dílna lidskosti, škola v obci, obec ve škole“: 

1) Maximálně rozvíjet osobnost každého žáka – respektovat individualitu každého jedince. 

2) Poskytovat všem žákům kvalitní základní vzdělávání zaměřené na životní praxi a na další 

studium.  

3) Poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným takové 

základní vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím 

potřebám a možnostem. 

4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních 

sportovních aktivitách. 

5) Podporovat rozvíjení estetického cítění a dovedností ve školních a mimoškolních 

aktivitách. 

6) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků: 

- v mateřském jazyce, 

- v cizím jazyce, 

- v informačních a komunikačních technologiích, 

- v sociálních vztazích. 

7) Podporovat začlenění osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné 

součásti celého výchovně vzdělávacího procesu. Podporovat a cíleně působit na utváření 

sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci.  

8) Vést žáky k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně. 
 

Profil absolventa naší školy: 

- je aktivní v poznávání světa, dokáže nakládat se získanými informacemi, 

- rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů, 

- umí otevřeně naslouchat, nemá zábrany při komunikaci s okolím, vytváří, udržuje a 

vyhledává sociální vazby, 

- snaží se překonávat překážky, s nimiž se setkává, pracuje na psychické odolnosti vůči 

negativním jevům kolem sebe a vůči stresu, 

- uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl 

přizpůsobuje potřebě pečovat o zdraví,  

- aktivně se účastní ochrany a utváření životního prostředí, 

- je empatický, jedná eticky, přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí. 
 

V jednotlivých vyučovacích předmětech jsou u žáků utvářeny a postupně rozvíjeny 

všechny klíčové kompetence a v celku pak naplňovány stanovené cíle vzdělávání.  

▪ Přehled prospěchu, chování a docházky za školní rok 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 byly v prvním,  ve druhém  i ve třetím  ročníku  ZŠ a ve 

vzdělávacích oborech v ŠD a  MŠ splněny učební osnovy. Jejich plnění bylo průběžně během 

školního roku sledováno ředitelkou školy. V průměru bylo dosaženo výborných výsledků. 

Žádný zákonný zástupce nepožádal o slovní hodnocení žáka na vysvědčení.  

 

▪ Počty žáků  

      Ve školním roce 2019/2020 má škola celkem: 

- tříd: 4 
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- žáků k 30. 9. 2019: 70 žáků, z toho 35 dívek 

▪ Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách  

 

Přehled o třídách – stav k 30. 9. 2019 (dle statistických výkazů) 

 
 chlapci děvčata celkem /třída 

I. A 17 6 23 

           II.A 7 10 17 

II.B 7 7 14 

III.A 4 12 16 

 

 

 

▪ Přehled prospěchu, chování a docházky za školní rok 2019/2020 

- Vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 z důvodu MO MZ (koronavir) 

a probíhajícímu distančnímu vzdělávání do 30. 6. 2020 bylo průběžné hodnocení 

vzdělávání žáků a výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

přizpůsobeno této situaci. Ředitelka školy vydala „Zásady pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020“, ve kterých v souladu s 

vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019/2020 stanovila následující postup při hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků - 

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

provedou vyučující na základě těchto podkladů: 

a) hodnocení získaných v 2. pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost 

žáků na vzdělávání, tedy z doby do 10. 3. 2020 (včetně) 

b) podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční 

formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen 

doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový 

přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku 

c) podpůrně ze všech podkladů, které získali v době, kdy se žáci účastnili ve škole 

vzdělávacích aktivit formou školních skupin; v případě, že podklady byly hodnoceny 

známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv 

d) zohlednění výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020; 

to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. 

a) až c) 

e) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění 

zadaných distančních povinností; lze zohlednit: snahu žáků o pravidelnou práci ve 

vzdělávání na dálku (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka 

do vzdělávání na dálku) a odevzdávání úkolů a výstupů; samostatnou práci žáků a 

samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; četbu související se zadanými 

úkoly; portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům 

samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro 

hodnocení učitele); zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi 

potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v 

předmětu zaměřeném na informační technologie 

f) zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast doporučených aktivitách  

a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020 

2) Žáka nelze hodnotit známkou, je „nehodnocen“, jen v těchto případech: 

a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až f) v odst. 1) 
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a zároveň  b) byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen/a“ 

3) V případě, že nebude žák na konci 2. pololetí hodnocen, určí ředitelka školy pro 

jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020. 

4) Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen, má zachováno právo 

požádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním 

přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 

školského zákona. 

- Ve školním roce 2019/2020 sice nemohly být, vzhledem k výše uvedenému, 

naplněny všechny konkretizované výstupy ŠVP ZV Škola v obci, Obec ve škole 

v jednotlivých vyučovacích předmětech, jejichž „splnění“ učitelé zohlední v průběhu 

dalšího školního roku 2020/2021, ale díky dobře vedenému distančnímu vzdělávání učiteli 

školy se žáci i učitelé naučili mnoha jiným dalším výstupům = kompetencím 

potřebným pro život (zejména vzájemná komunikace, sebehodnocení, ovládání ICT 

apod.). Učitelé i při distančním vzdělávání hodnotili žáky různými formami 

(formativní zpětná vazba, motivační známky, pochvala …) a neustále je motivovali 

k činnosti. 

 

Žáci i učitelé skvěle zvládli toto nestandardní období a v průměru bylo dosaženo 

velmi dobrých výsledků – celkový průměrný prospěch žáků školy byl 1,025. 

S vyznamenáním prospělo 68 žáků, prospěl 1 žák a neprospěl 0 žák. 

Výsledné, a v řadě případů „motivační“, známky jsou však „nepodstatnými“ v 

souvislosti se zažitou situací a jejími dopady do života nás všech. 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovali učitelé ve spolupráci 

s poradenskými pracovníky školy podpůrná opatření („PO“) PLPP a IVP a žáci byli dle 

těchto plánů vzděláváni. Tito žáci měli možnost v souladu s Doporučením podpůrných 

opatření docházet na pravidelné hodiny pedagogické intervence, které byly vedeny 

pedagogy I. stupně.  

O slovní hodnocení žáka na vysvědčení nepožádali žádní zákonní zástupci. 
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6. Údaje o prevenci rizikového chování 

 
Školním metodikem prevence je paní ředitelka Mgr. Lenka Kremlíková.  Školní program 

prevence rizikového chování obsahuje aktivity pro žáky školy ve vzdělávacím procesu i 

volném čase, a následně též vyhodnocení programu - cílem komunitních bloků je odhalit 

příčiny problémů v sociálních vazbách žáků.  

Zodpovídá za vypracování Minimálního preventivního programu, vykonává metodickou, 

koordinační, informační i poradenskou činnost. Pročítá platnou legislativu, kontroluje, zda 

jsou všechny informace aktuální, informuje kolegy, upozorňuje na důležité internetové 

odkazy. Ve své práci využívá často metodu „krátké intervence“ – individuální přístup k 

druhému člověku, který přiznal, že má problém, že by ho rád vyřešil, ale neví jak. Metoda je 

vhodnou formou prevence, splňuje požadavek na snadnou dostupnost a efektivitu. Má však i 

svá omezení, není účinná při řešení rozvinutých problémů. 

▪ K prevenci rizikového chování přistupuje škola velmi aktivně, a to především 

obsahovou náplní činností a aktivit, atmosférou důvěry a spravedlivého prostředí, včasným 

zabýváním se problémy (ideálně ihned v počátcích, „nejpozději“ při zjištění problému), 

odborným řešením situací, komplexním přístupem a následnou zpětnou vazbou a kontrolou 

vyřešení problému. Tento proces je nezbytné pojmout jako komplexní posouzení všech 

faktorů dotýkajících se kolektivního života třídy za využití vhodných pedagogicko - 

psychologických metod práce (rozhovory, pozorování, posouzení výkonů/výtvorů žáka, 

standardizované dotazníky).  

▪ V tomto školním roce tvořili „poradenský tým“ paní ředitelka Mgr. Lenka Kremlíková     

a výchovná poradkyně k pro I. stupeň ZŠ Mgr. Barbora Pavlič Kvičinská.  

▪ Ze zprávy prevence: 

- V dnešní době snad již většina odborné i laické veřejnosti nepochybuje o tom, že škola 

není pouze místem, kde se děti učí číst, psát a počítat. Víme, že v průběhu školní 

docházky se děti potřebují naučit spoustu dalších a neméně důležitých věcí, jako je 

spolupráce, komunikace, přátelství, odpovědnost, atp. Ve škole každý člověk stráví 

podstatnou část svého dětství a dospívání. Toto životní období má zásadní vliv na 

formování a rozvoj osobnosti mladého člověka. Nejen rodiče, ale i učitelé a škola jako 

celek zprostředkovávají dětem morální hodnoty, obraz toho, co je správné a skutečnost, že 

za své jednání je třeba nést zodpovědnost a počítat s případnými důsledky. Proto je 

důležitá nejen samotná výuka, ale i kvalita prostředí neboli klima třídy, ve které 

vzdělávací proces probíhá. Zkušenosti potvrzují, že učení žáků není jen jejich individuální 

záležitostí, ale že je ovlivněno dalšími sociálně – psychologickými faktory, které vytvářejí 

sociální klima dané třídy. Výzkumy v posledních letech potvrzují, že přátelství a otevřená 

atmosféra ve třídě mají příznivý vliv nejen na školní výsledky, ale i na ochotu dětí 

spolupracovat, pomáhat si, vytvářet skutečná přátelství i dobré vztahy s učiteli. 

Prosociálně orientované klima třídy je nejlepší prevencí vzniku sociálně patologických 

jevů, jako je např. šikana, agresivita, zneužívání návykových látek, záškoláctví, vzdor 

proti autoritě... Je proto správné, pokud vedení školy podporuje takovou prevenci a 

nezaměřuje se pouze na řešení již pokročilých problémů ve třídách.  

- Respektování pravidel není cíl výchovy, ale prostředek k tomu, abychom mohli efektivně 

a bezpečně realizovat určené činnosti. Ovšem bez pravidel, bez řádu ve třídě je větší 

pravděpodobnost, že se výchovné problémy budou vyskytovat častěji.  

- Jednou z možností, jak pomoci žákům, je jistá forma sociálně – psychologického tréninku 

– zážitková aktivita. Jedná se mimo jiné o nácvik zručností v oblasti interpersonální 
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percepce, sebevyjadřování, různé formy verbální a nonverbální komunikace, aktivity 

podporující samostatné rozhodování a přebírání odpovědnosti za svoji volbu. 

- Jako primární prevence se nám osvědčilo provádět prevenci v rámci svých vlastních 

možností, tedy specificky. Vytvořili jsme a ověřili řadu preventivních akcí, ve kterých se 

kladl důraz na správné chování, spolupráci a vhodnou komunikaci. Kromě cílených 

programů pracovali s dětmi třídní učitelé, kteří dle aktuálních problémů rozebírali jiná 

témata a následně s nimi pracovali. 

-  Během školního roku se tak žáci seznámili s nejrůznějšími formami sociálně – 

patologického chování a mnohdy se ve školní praxi naučili, jak správně reagovat v dané 

situaci: 

- Rizikové chování je jev, který má mnoho podob, od záškoláctví až po šikanu nebo 

závislostní chování žáků. Společným rysem všech typů rizikového chování je 

      prokazatelný nárůst zdravotních, sociálních a výchovných rizik pro jedince nebo 

      společnost.  

- Rizikové chování dětí a mládeže je stále velkým problémem současné doby. Tam, kde 

rodina v prevenci selhává, je tíha zodpovědnosti často přesouvána na školu 

-   Čím dříve prevence začíná, tím je ve výsledku efektivnější. 

−  Svobodu nelze chápat jako bezvládí a anarchii, nerespektování zákonů a řádů (morálního, 

     právního, společenského), svobodě volby se lidé musí učit (vhodně ji ke svému životu 

    využívat, ale ne zneužívat). Děti, jimž chybí hranice, mají velký problém s respektem 

    k autoritám (autorita je velmi často skloňovaným pojmem, skloňuje se jak v souvislosti 

    s kázeňskými problémy na školách, tak jako důležitá kompetence dobrého učitele. Není 

    možné chápat ji pouze jako vlastnost, ale jako vztahovou záležitost), ale také k ostatním 

    spolužákům, uspokojování jejich aktuálních potřeb je na prvním místě, nerady se věnují 

    jakékoli činnosti, jež s sebou nese určitý diskomfort, narušují vyučování. 

− Chceme-li rozvíjet svou osobnost, musíme hodně spoléhat sami na sebe, na umění 

    pracovat „na sobě“ i „se sebou“. 

− Velmi důležitá je jednotnost pedagogického sboru, aby děti celkově vnímaly pedagogický 

    sbor jako silnou skupinu, která se podporuje. Komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky je 

     nezbytným předpokladem úspěšnosti pedagogického působení. 

 

▪ Aktivity pro žáky realizované v rámci prevence rizikového chování se prolínají 

výchovně vzdělávacím procesem během celého školního roku a jsou tak uvedeny v části 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 Významnou součástí prevence je i nabídka různých  zájmových kroužků. Nabídka je vždy 

aktualizována především na začátku školního roku a přehledně uvedena na 

www.skolaradonice.cz  Vedení školy podporuje žáky, kteří přijdou s požadavkem na otevření 

dalšího kroužku dle jejich zájmu. 

▪ Aktivity pro žáky byly realizované v rámci prevence rizikového chování. Prolínaly 

výchovně vzdělávací proces během celého školního roku.  

Významnou součástí prevence je i nabídka různých kroužků. Nabídka byla  

aktualizována především na začátku školního roku a přehledně uvedena na 

www.skolaradonice.cz .Vedení školy podporuje žáky, kteří přijdou s požadavkem na 

otevření dalšího kroužku dle jejich zájmu. 

 

 

 

 

 

http://www.skolaradonice.cz/
http://www.skolaradonice.cz/
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Zhodnocení činnosti za školní rok 

• Vláda dne 18. 3. 2019 schválila klíčový dokument pro realizaci primární prevence v České republice 

na následujících 9 let. Hlavní cíle strategie: Účinná, cílená a kvalitní primární prevence u žáků škol a 

školských zařízení. 

• V praxi se nejčastěji setkáváme s těmito druhy rizikového chování: záškoláctví, závislostní chování, 

lež a lhaní (u školáka se způsob uvažování mění, vnímá lhaní jako vědomý čin; další motiv – lhaní 

jako důsledek ochrany vlastního soukromí, krádeže, agrese a jiné formy násilného chování, 

manipulátorství a moderní technologie. 

• Škola by měla vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém učitel ví, na koho se obrátit v případě, kdy se 

sám potýká s jakýmkoliv problémem, kterým se cítí ohrožen (znovu se ve školách přesvědčujeme, že 

téma šikana učitele je velmi živé). Zdravé klima je i to prostředí, kde učitelé o svém kolegovi před 

žáky nemluví s despektem. 

• Největší přínos vzešel z důsledného dodržování nastavených pravidel chování – řád jsou pravidla. 

Pravidla jsou potřebná k životu ve společnosti. Je to cesta, jak se učit žít ve společnosti, kde nás 

pravidla svazují, ale také uvědomění si, že nám pravidla poskytují jistotu a bezpečí. Žák, který nevidí 

smysl v nastavených pravidlech, není dostatečně motivovaný k tomu, aby je dodržoval. 

• Významná je dobrá spolupráce vedení školy se zřizovatelem a rodičovskou veřejností, dohoda mezi 

školou, žáky a rodiči (důležitost, aby se na vysvětlení příčin problému podíleli všichni zainteresovaní). 

• Práce s třídním kolektivem je velmi časově náročná, je třeba počítat s tím, že zejména nesehrané a 

třídnické hodiny, od které se přímo očekává to, co obvykle očekáváme – prostor pro spolupráci, 

osobní rozvoj, pro práci s hodnotami a postoji. 

• V této vzdělávací oblasti je kladen důraz především na praktické dovednosti a na jejich aplikace 

v modelových situacích i v běžném životě. Proto výuka probíhá i formou dramatické výchovy. 

Dramatická výchova v prevenci přináší možnost vstoupit do role jedince, který je v nesnázích, a 

bezpečně prozkoumávat příčiny jeho problémů s možností experimentovat s alternativami řešení dané 

situace. Podporuje „zdravý životní styl“, tím, že rozvíjí sociální dovednosti (komunikaci), umožňuje 

sebepoznání a seberegulaci, podporuje pozitivní vztah k sobě samému, poskytuje ale také možnost 

rozvoje empatie, soucitu a tolerance. Problematické kolektivy potřebují pro nácvik více času. 
 

 Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období 

• Je nutné podporovat pedagogy v oblasti dalšího vzdělávání a získávání informací k problematice 

práce s třídním kolektivem. Ačkoli je pedagog velmi časově vytížen, měl by se pokusit získané 

jednotlivé aktivity, které jsou zaměřeny na zlepšování třídní atmosféry implementovat do své výuky, 

či do třídnických hodin – což je prostor pro pravidelné, nerušené setkání třídního učitele se svoji třídou 

za účelem řešení aktuálních i nadčasových třídních témat. 

• Okamžitě řešit všechny vzniklé kázeňské problémy nebo jiné formy neakceptovatelného chování 

vůči pedagogovi, za každý prohřešek, kterého se žák vůči učiteli či spolužáku dopustí, by měl 

následovat přiměřený trest, který má dát najevo, že toto chování není a nebude ve škole tolerováno. 

Hranice pro děti neznamenají omezování, hranice pro děti představují jistotu a bezpečí. 

• S dětmi je nutné vést diskuzi o práci s pravidly třídy, o pravidlech s žáky komunikovat a na základě 

zjištěných problémů pomáhat pravidla vytvářet. Jedná se o vnitřní pravidla chodu třídy. Ta mohou být 

v každé sociální skupině jiná, protože vycházejí z toho, co je ve třídě problematické, co je třeba řešit. 

• Základním předpokladem pro úspěch je kvalita vztahu, který navážeme s dětmi. Měl by být od 

počátku založen na laskavosti, důvěře a partnerském přístupu. Měli bychom dětem naslouchat a 

vnímat jejich potřeby. Zároveň bychom jim měli být schopni dávat pevné a jasné hranice. Partnerství 

neznamená dělat dětem, co jim na očích vidíme, ale dává příležitost, poskytnout jim to, co opravdu 

potřebují – přijetí – a samozřejmě zabezpečit vzájemnou úctu a respekt. 

• Pravidelné získávání zpětné vazby od všech aktérů vzdělávacího procesu je klíčem ke změnám a 

zdokonalování (se). 

• V době, kdy vzniká tato zpráva, vím, že někteří žáci nebyli ve škole téměř půl roku. Po prázdninách 

se začnou znovu učit. Třídní učitel stane tváří v tvář dětem, které tak jako my všichni čelily nebezpečí 

koronavirové nákazy, vyrovnávaly se s nečekanými úkoly a situacemi. Nelze tuto dobu ignorovat a o 

situaci s dětmi musí mluvit. 
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▪ Zpráva výchovného poradenství za školní rok 2019/2020 

Zhodnocení činnosti za školní rok 2019/2020 

• Největší přínos vzešel z nastavení pravidel chování ve školním řádu. 

• Mnohem více si uvědomujeme význam osobních setkání při předávání informací mezi 

kolegy, ale také při komunikaci s rodiči se umocní radost nad pozitivním hodnocením dítěte, 

případně zmírní podráždění nad zprávou negativní. 
 

Uskutečněné akce – divadla, kino, besedy (termín, název akce, třída, pedagog) 

• Exkurze do knihovny v Brandýse nad Labem 

• Exkurze do muzea v Brandýse nad Labem 

• MPP – dentální hygiena – I. stupeň 

• MPP-  dramatizace a poučení  o bezpečném chování při pohybu na veřejných místech, 

při setkávání s cizími lidmi – celá škola – TU 

• Exkurze  do Legobricks – Praha  

• Exkurze u dobrovolných hasičů v Jenštejně 

Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) 

• Vystoupení pěveckého kroužku – říjen, prosinec, leden 

• Činnost  pěveckého kroužku  

• Činnost  kroužku šikulky 

• Činnost  kroužku jógy 

• Činnost kroužku zumby 

• Činnost kroužku robotiky 

• Články do Radonických listů 

 

DVPP (termín, název DVPP, jméno pg) 

  

Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období 

• Neustále pracovat na prevenci, pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulém roce 

osvědčilo, účelně využívat moderní informační technologii, spravedlivě a uváženě užívat 

sankce a tresty. 

• Zapojovat děti a mládež do nejrůznějších zajímavých projektů, a to i v náplni odpoledního 

volného času. 

• Posílit roli pedagogů a školy. 

• Lépe dětem porozumět, aby naše preventivní i nápravná opatření mohla být efektivnější. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
▪ V rámci plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou sledovány tři 

cíle: 

a) dlouhodobý - udržení profesních kvalit, informovanost o nových vzdělávacích 

strategiích 

b) střednědobý - získání kvalifikačních předpokladů pro výkon práce učitele dle zákona o 

pedagogických pracovnících 

c) krátkodobý - okamžitá metodická pomoc jednotlivým vyučujícím 

▪ Další vzdělávání pedagogů je chápáno jako jedna ze složek celoživotního učení v rámci 

plánu osobního rozvoje.  

▪ Další vzdělávání učitelů je vedením školy plně podporováno, je-li v souladu s plánem 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale je také limitováno množstvím 

finančních prostředků v rámci rozpočtu, v němž jsou vyčleněny taktéž finanční 

prostředky, z nichž jsou hrazeny další náklady související s DVPP, zejména cestovní 

náklady.  

▪ Z vnitřních zdrojů jsme organizovali semináře, které vedla ředitelka školy Mgr. Lenka 

Kremlíková - připravila a vedla praktické semináře pro potřeby pedagogických 

zaměstnanců školy dle jejich aktuálních požadavků: především v praktickém využívání 

metodiky Sfumato a metody prof. Hejného v předčtenářské a předmatematické 

gramotnosti, užívané pedagogy v MŠ. Ředitelka školy připravila ve spolupráci s firmou 

Dosli pro pedagogy vzdělávací seminář na téma práce s tablety, jejich využití ve výuce 

s programem Toglic.  

▪ V rámci střednědobého plánování DVPP někteří pedagogové zahájili, nebo 

pokračovali ve vzdělávání k získání či rozšíření kvalifikace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmení a jméno 

pedagoga 

Název DVPP Místo  

Mgr.Jana Koudelková Letní škola matematiky  Praha 

Václav Kos Letní škola matematiky  Praha 

Michaela Baudyšová Letní škola matematiky  Praha 

Michaela Baudyšová Letní škola – metodika 

Sfumato 

Praha 

Michaela Baudyšová Seminář – metodika 

Sfumato 

Praha 

Všichni zaměstnance 

dle prezenční listiny 

Školení  BOZP  Radonice  

Všichni zaměstnance 

dle prezenční listiny 

Školení první pomoci Radonice  

Pg  ZŠ a MŠ dle 

prezenční listiny 

Uvedení do systému 

Toglic 

Radonice 

Alena Fárová Diagnostika školní 

zralosti 

Praha  

Klára Urushadze Diagnostika školní 

zralosti 

Praha  

Mgr. Jana Koudelková Syndrom ADHD Praha 

Všichni pg ZŠ a MŠ Proškolení pro TriPanel 

(ICT) 

Radonice  
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 

▪ Níže uvedený přehled o činnosti metodického sdružení I. stupně  

▪ Informace o Základní škole a Mateřské škole Radonice byly zveřejňovány na 

internetové adrese www.skolaradonice.cz, kde byly uváděny průběžně všechny důležité 

zprávy a informace (kontakty, termíny důležitých akcí, školní řád, akce školy, 

zveřejňovány důležité dokumenty. 

▪ Veškeré informace poskytovalo také vedení školy.  
 
Zpráva metodického sdružení I. stupně za školní rok 2019/2020  

 

Mgr. Jana Koudelková 

Zhodnocení činnosti za školní rok 2019/2020 

• Akce  jsme prezentovali na našich webových stránkách www.skolaradonice.cz . O vybraných 

akcích jsme  informovali veřejnost zprávou v místním tisku. Všechny projekty byly velmi pečlivě 

připraveny. K  jejich úspěchu přispěli všichni pedagogové ZŠ Radonice, ale i rodiče našich žáků, 

kteří své děti podporovali v rámci jejich domácí přípravy (pomůcky a suroviny) na tradiční 

podzimní Vánoční jarmark, období Adventu, Masopustu. Od 11. 3. 2020 se další plánované akce  

nekonaly z důvodu uzavření škol dle nařízení vlády. 

• Naše činnost v období od září do března byla zaměřena na pečlivou přípravu zápisu žáků do 

prvních tříd – téma Z pohádky do pohádky. Vzhledem k nařízení vlády k uzavření škol od 11. 3. 

2020 se zápis s přítomností budoucích prvňáků nekonal. 

Uskutečněné akce, exkurze, divadla -  termín, název akce, třída, pedagog 

• 23. – 24.  9. -  Den evropských jazyků – celá škola – TU 

• 25. – 27.  9. -  Odkaz sv. Václava – celá škola – TU 

• 30.  9. - Chaloupka na vršku - výstava v Horních Počernicích – 2.A, 2.B – TU 

• 3. 10. - Káťa a Škubánek - divadelní představení - celá škola – TU 

• 10. 10. - Knihovna E. Petišky Brandýs nad Labem – exkurze – 2.B – TU 

• 15. 10. - Knihovna E. Petišky Brandýs nad Labem – exkurze – 2.A – TU 

• 25. 10. – Výročí vzniku Československa – tematické vyučování - celá škola - TU 

• 31. 10. –  Halloween, památka zesnulých – tematické vyučování - celá škola – TU 

• 1. 11. – MPP – dentální hygiena – 2.A, 2.B – TU 

• 6. 11. – poučení o bezpečném chování při pohybu na veřejných místech – celá škola – TU 

• 8. - 15. 11. –  projekt o významných českých památkách – 2.A, 2.B – TU 

• 11. 11. – sv. Martin – tematické vyučování - celá škola – TU 

• 13. 11. – 11. 12. - plavecký výcvik v Brandýse nad Labem – 2.A, 2.B, 3.A – TU, V. Kos 

• 15. 11. – exkurze do muzea Lega v rámci projektu o významných českých památkách – 2.A, 2.B 

– TU 

• 18. 11. – MPP – dentální hygiena – 1.A, 3.A – TU, V. Kos 

• 18. 11. – Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.) – připomenutí významu st. svátku – celá 

škola – TU 

• 19. 11. – MPP - základy první pomoci a zdravovědy – 2.A – TU 

• 2. – 20. 12. – adventní putování – celá škola – TU 

• 3. 12. – vánoční dílna – 3.A – TU, V. Kos 

• 5. 12. – Mikulášská nadílka – celá škola - TU 

• 8. 12. – Vánoční jarmark – celá škola – všichni pedagogové 

• 12. 12. – eTwinningový projekt – vytvoření lapbooku/vánoční knihy – 1.A, 3.A – M. Baudyšová 

• 13. 12. – výstava betlémů v Zahradnictví u Divišů – 2.B, 3.A – TU, V. Kos 

• 16. 12. – Adventní setkání s rodiči a žáky – 2.B - TU 

• 16. 12. – Vánoční setkání rodičů a žáků – 2.A - TU 

http://www.skolaradonice/
http://www.skolaradonice.cz/
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• 17. 12. – muzikál Kapeska – celá škola - TU 

• 19. 12. – exkurze u sboru dobrovolných hasičů – 2.B - TU 

• 19. 12. – výstava betlémů v Zahradnictví u Divišů – 2.A - TU 

• 19. 12. – Vánoční čtení – setkání rodičů a žáků – 1.A - TU 

• 20. 12. – vánoční besídky – celá škola - TU 

• 20. 12. – zpívání u vánočního stromu – celá škola – všichni pg 

• 3. – 7. 2. – České země v pravěku – projektový týden – 2.A, 2.B – TU 

• 5. 2. – Polabské muzeum Brandýs nad Labem – 2.A, 2.B - TU 

• 17. – 21. 2. – Masopust – projektový týden – celá škola – TU 

• 22. 2. – Masopustní průvod obcí – celá škola – všichni pedagogové 

• 25. 2. – Česká televize – exkurze – 1.A, 3.A – TU, V. Kos 

 

Uskutečněné akce – školní výlety, škola v přírodě (termín, název akce, třída, pedagog) 

Školní výlety bývají školou obvykle  realizovány ve 2.pololetí, ke konci školního roku.  

Letošní situace (nařízení vlády a MZ) tyto aktivity neumožnila. 

Propagace činnosti školy (článek, výstava, vystoupení, výrobky, www školy...) 

• Říjen: vystoupení –      pěvecký kroužek – Vítání občánků Radonic, L. Kremlíková 

• Říjen – článek do Radonických listů – L. Kremlíková 

• Prosinec: vánoční jarmark 

• Prosinec: vystoupení – pěvecký kroužek  – počátek Adventu, L. Kremlíková, J. Koudelková 

• Prosinec: vystoupení – pěvecký kroužek  – 22. 12. – RP Amerika, L. Kremlíková 

• Únor – masopustní průvod  

• Březen – článek do radonických listů – L.Kremlíková 

Další (nezařazené aktivity) – např. ŠvP, LVK apod. (termín, místo, třídy, pedagogové) 

Školy v přírodě nebyly pro školní rok 2019 – 2020 plánovány. 

Návrhy na zlepšení činnosti v dalším období 

• Lepší komunikace mezi pedagogy a vedením školy, větší možnosti v dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 
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9. Údaje o školní družině za školní rok 2019/2020 

Školní družina je v provozu od září 2019 s počtem 69 žáků, kteří byli rozděleni do třech oddělení. 

První odd. Pod vedením pí vychovatelky Romany Brožové, druhé odd. vedla pí vychovatelka Aneta 

Tůmová a třetí odd. vedl p. Václav Kos. 

Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu, č.j. 12/2017 Kre, 

verze 2017/2018 s platností od 1.9. 2017.  

▪ Přehled ŠD: 

 

ŠD Počet oddělení  Počet dětí Počet pedagogů Kapacita ŠD 

celkem 3 70 3 74 

 

 

 

▪ Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení: 

 

Oddělení Žáci v odděleních Počet  Vychovatel/ka 

I. I.A 23 Romana Brožová 

II. II.A 16 Aneta Tůmová 

III.  II.B, III.A 29 Václav Kos 

 

 

 

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, dochází do zájmových kroužků pořádaných 

školou v rámci ŠD a do družiny se opět vrací. 

▪ V průběhu měsíce září jsme se jako každý školní rok věnovali nejprve adaptaci žáků 

do jednotlivých oddělení školní družiny. Žáci byli seznámeni s vnitřním řádem družiny 

i s BOZ. Pravidla slušného a bezpečného chování byla žákům připomínána pravidelně vždy 

před akcemi pořádanými školní družinou apod. 

▪ Již v průběhu přípravného týdne jsme naplánovali potřebné kroky směrem 

k dovybavení všech oddělení ŠD – nakoupili jsme nové hračky, společenské hry, materiál 

potřebný k různým výtvarným činnostem a další pomůcky, které pravidelně využíváme 

v průběhu celého školního roku. Nákup byl znovu přizpůsoben aktuálním potřebám 

jednotlivých oddělení ŠD. 

▪ Během školního roku se všechna oddělení ŠD podílela na komplexní výzdobě školy 

a aktivně se účastnila školních akcí organizovaných ŠD. 

▪ V rámci jednotlivých oddělení pracovaly paní vychovatelky a pan vychovatel s dětmi 

různorodě a aktivity byly vždy přizpůsobeny věku a zájmu dětí. V rámci školní družiny měly 

děti možnost zapojit se do různých činností z mnoha oblastí – sportovní akce, kulturní akce, 

besedy a přednášky. 

▪ Děti se v rámci ŠD mimo jiné seznamovaly také s různými výtvarnými a uměleckými 

technikami – malování na textil, práce se speciální tvarovací hmotou, práce s přírodními 

materiály, s akrylovými barvami, prohloubily si dovednosti šití atd. 
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Akce školní družiny  

Říjen Vycházky byly zaměřené na poznávání a pozorování přírody v různých 

lokalitách Radonic. V lese jsme sbírali přírodniny (např. šišky, větvičky, 

mech, jeřabiny, listí, kaštany, žaludy), se kterými jsme poté pracovali a tvořili.  

Listopad Ve spolupráci s rodiči a dětmi jsme uskutečnili Halloweenský večer před 

budovou školy. Děti byly převlečené ve strašidelných kostýmech a předvedly 

se  v nich při taneční zumbě. Na konci večera jsme děti z prvních tříd odměnili 

pergamenem, který pro ně vyrobili žáci z třetí třídy. Vydlabané dýně se letos 

dětem opravdu povedly, a tak nám do tmy krásně svítily. V měsíci listopadu 

jsme se věnovali přípravě výrobků na vánoční jarmark. 

Prosinec Hlavní prosincovou akcí je tradičně vánoční jarmark. Na chodbách školy jsme 

rozmístili stolky s výrobky a spolu s dětmi je prodávali v 1. patře budovy 

školy. Ve školní jídelně byla možnost občerstvení a kávy pro všechny. Akce 

se povedla, rodičům se moc líbila, a návštěvnost byla veliká.  

Leden Žáci v rámci výtvarných a rukodělných prací zdobili prostory školy a školní 

družiny zimními motivy. Paní zima přišla mezi nás prostřednictvím dětských 

obrázků. 

Únor V rámci projektu „Český rok“ jsme již podruhé uskutečnili masopustní průvod 

v maskách. Žáci školy, děti ze školky společně se svými  rodiči, zaměstnanci 

školy, ale i zastupiteli naší obce se sešli v sobotu 22.2.2020 před základní 

školou, odkud vycházel masopustní průvod. Šel od  domu k domu, kde nás 

místní pohostili koláčky, chlebíčky a  klobáskou.. Zpívali jsme  známé lidové 

písničky a letos nám k tomu hráli páni muzikanti s kapelou, kterou vezli  na 

povoze dva koně.  

Březen V tomto měsíci jsme trávili volný čas s dětmi ve ŠD na školním hřišti, kde děti 

hrály míčové a pohybové hry a prolézaly se na prolézačkách. Díky pěknému 

počasí jsme měli možnost trávit čas procházkami  po okolí školy, poznávání  

ulic a dopravních  značek.  

Z důvodů nařízení vlády byla škola od 11.3.2020 uzavřená. Vyhlášený 

nouzový stav trval i po celý duben. Do školy se děti mohly vrátit 25.5.2020 

(nastoupilo 22 dětí), zbytek žáků se učilo doma distanční výukou. Školní 

družina zůstala uzavřena do konce června. 
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10. Údaje o mateřské škole za školní rok 2019/2020 

Mateřská škola byla v provozu od září 2019 s počtem 61 žáků, kteří byli rozděleni do tří tříd. 

Třída „PEJSCI“ se nachází v prvním patře a vedly ji paní učitelky Mgr. Alena Šeborová a 

Zuzana Fürstová. V této třídě byly nejstarší děti ve věku 5 - 7 let. Třída „KOČIČEK“ se 

nachází v přízemí a vedly ji paní učitelky Alena Fárová a Silvie Rašovská a byly zde děti ve 

věku 3- 5 let. V této třída byla i asistentka pedagoga Tereza Nedělková. Třída „MYŠEK“ se 

nachází v přízemí, tuto třídu vedly paní učitelky Klára Urushadze a Barbora Fabianová a byly 

zde nejmladší děti od 3 let. 

 

Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

„Objevujeme svět“ , verze 2019/2020 s platností od 1. 9. 2019.  

▪ Přehled MŠ: 

 

MŠ Počet oddělení Počet dětí 

Počet pedagogů / 

pedagogických 

asistentů 

Kapacita 

MŠ 

celkem 3 61 6/1 62 

 

 

 

▪ Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení: 

 

Oddělení Žáci v odděleních Počet Třídní učitelky 

I. PEJSCI 25 
Mgr. Alena Šeborová 

Zuzana Fürstová 

II. KOČIČKY 24 

Alena Fárová 

Silvie Rašovská 

Tereza Nedělková (asistentka) 

III.  MYŠKY 12 
Klára Urushadze 

Barbora Fabianová 

 

 

 

Děti, které navštěvovaly mateřskou školu, docházely do zájmových kroužků pořádaných 

školou v rámci MŠ a do tříd se opět vracely. 

▪ V průběhu měsíce září jsme se jako každý školní rok věnovali nejprve adaptaci dětí 

do jednotlivých tříd mateřské školy. Děti byly seznámeny s vnitřním řádem mateřské školy 

i s BOZ. Pravidla slušného a bezpečného chování byla dětem připomínána pravidelně vždy 

před akcemi pořádanými mateřskou školou apod. 

▪ Již v průběhu přípravného týdne jsme naplánovali potřebné kroky směrem 

k dovybavení všech oddělení MŠ – nakoupili jsme nové hračky, společenské hry, materiál 

potřebný k různým výtvarným činnostem a další pomůcky, které pravidelně využíváme 
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v průběhu celého školního roku. Nákup byl přizpůsoben aktuálním potřebám jednotlivých 

oddělení MŠ. 

▪ Během školního roku se všechna oddělení MŠ podílela na komplexní výzdobě prostor MŠ 

a aktivně se účastnila školních akcí organizovaných ZŠ a MŠ. 

▪ V rámci jednotlivých oddělení pracovaly paní učitelky s dětmi různorodě a aktivity byly 

vždy přizpůsobeny věku a zájmu dětí. V rámci mateřské školy měly děti možnost zapojit se 

do různých činností z mnoha oblastí – sportovní akce, kulturní akce, besedy a přednášky. 

▪ Děti se v rámci MŠ mimo jiné seznamovaly také s různými výtvarnými a uměleckými 

technikami – malování na textil, savování, práce s keramickou hlínou, práce se speciální 

tvarovací hmotou, práce s přírodními materiály, atd. 

 

 Akce konané v MŠ ve školním roce 2019/2020 
 

Datum konání 

akce 
Název akce (místo konání akce) Třída 

20.09.2019 Kůzle - Na zahrádce je tak sladce celá MŠ 

03.10.2019 Obecní dům - Káťa a Škubánek celá MŠ 

15.10.2019 Exkurze do čokoládovny - Halloweenská výroba celá MŠ 

16.10.2019 Setkání MŠ - diagnostika školní zralosti nástrojem iSophi   

17.10.2019 Pouštění draka  Kočičky 

24.10.2019 Divadlo Koloběžka - Co malí medvědi o podzimu nevědí  celá MŠ 

25.10.2019 Dlabání dýní - výroba svítící dýně  Pejsci, Kočičky 

25.10.2019 Drakiáda  Myšky  

31.10.2019 Dlabání dýní - výroba svítící dýně  Myšky 

11.11.2019 Za pokladem svatého Martina celá MŠ 

15.11.2019 Zamykání lesa  Myšky 

26.11.2019 Vánoční focení celá MŠ 

28.11.2019 
Předání betlému na výstavu v zahradnictví u Divišů + zkouška na vystoupení 

celá MŠ 

29.11.2019 Výlet na zámek Nelahozeves - Toulky adventním časem celá MŠ 

30.11.2019 Vánoční vystoupení v zahradnictví u Divišů celá MŠ 

05.12.2019 Mikulášská nadílka celá MŠ 

06.12.2019 Divadlo Kůzle - Vánoce s Kůzletem celá MŠ 

11.12.2019 Vánoční besídky s dílničkou Myšky, Kočičky 

12.12.2019 Vánoční besídka s dílničkou Pejsci 

16.12.2019 Výlet na výstavu betlémů Myšky 

19.12.2019 Vycházka ke krmelci Kočičky, Pejsci 

20.12.2019 Vánoční nadílka celá MŠ 

09.01.2020 Divadlo HP - Šípková Růženka celá MŠ 

07.02.2020 Zimní olympiáda celá MŠ 

11.02.2020 Divadlo Koloběžka - Cirkus na kolečkách celá MŠ 

20.02.2020 Masopustní karneval celá MŠ 

22.02.2020 Masopustní průvod obcí celá MŠ 

01.06.2020 Den dětí - soutěže na zahradě MŠ celá MŠ 

03.06.2020 Focení tříd celá MŠ 

16.06.2020 prohlídka stájí na Němcově farmě Kočička 

25.06.2020 Loučení s předškoláky Pejsci 
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11.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 
▪ Škola nemá založenou základní organizaci odborových svazů. 

▪ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsou umístěny na stránkách školy 

www.skolaradonice.cz  

▪ Zřizovatelem školy je Obec Radonice a oba subjekty vzájemně spolupracují. Obecní 

zastupitelstvo sleduje práci školy, poskytuje odborné rady a názory a někteří zastupitelé se 

účastní akcí školy.  

▪ Žáci první třídy obdrželi pěknou knížku pro první čtení, kterou jim z rozpočtu od 

zřizovatele zakoupila škola. Všem prvňáčkům udělala radost.  

▪ Záležitosti, týkající se správy budov byly projednávány s odborem Ing. Chmelem.  

▪ Samozřejmá je spolupráce se zákonnými zástupci žáků - pravidelné konzultace, třídní 

schůzky, individuální konzultace učitelů se zákonnými zástupci žáků, zjišťování názorů 

rodičů na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou dotazníků, každodenní možnost 

telefonického nebo osobního kontaktu rodičů s učiteli či vedením školy, možnost účasti 

rodičů při výuce, dny otevřených dveří, nejrůznější akce školy pro rodiče - besídky, 

jarmarky, vystoupení žáků školy pro rodiče a veřejnost.  

▪ Škola spolupracuje s poradenskými zařízeními, a to především s PPP Středočeského 

kraje – pracoviště Praha Hloubětín. Jedná se o konzultace a poradenství při řešení 

výchovných a vzdělávacích problémů, vyšetření žáků školy, kontrola školy v oblasti práce 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě a realizaci IVP, 

spolupráce při podání žádosti o asistenta pedagoga, schůzky pro výchovné poradce a 

školní metodiky prevence, DVPP – VPU, nadaní žáci, logopedie. 

▪ Řadu výchovně vzdělávacích akcí a řadu volnočasových aktivit organizujeme ve 

spolupráci s: 

tenisovou školou Radonice, s knihovnou Radonice, s hasiči obce Jenštejn, 

s panem hajným z Radonic, s kulturní komisí v Radonicích -> žáci a žákyně ZŠ 

Radonice se podíleli pravidelně na zápisu do kulturní kroniky při oslavách 

významných jubilejních výročí narození občanů obce Radonice. 

- Spolupráce s rodiči   

- Vedení školy samozřejmě spolupracuje s rodiči žáků. Probíhala setkání při akcích 

školy, debatách a besedách vedené k porozumění vzdělávacích metod – metodiky 

podle PaedDr. M. Navrátilové Sfumato a Metody prof. M. Hejného VOBS. 

▪ Ve spolupráci s organizací BOXED, jsme se přihlásili v červnu 2019 do Šablon   

            EU II, které nabízejí možnost rozšíření finančních prostředků na DVPP,  ICT ve škole       
            za podpory dalších tabletů a interaktivní tabule. Škola tím získala  finanční prostředky   

            pro žáky nadané, ale i pro žáky se specifickými poruchami učení. Realizace projektu   

            probíhala od ledna 2020. 
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12.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Česká školní inspekce ve školním roce 2019/2020 měla probíhat na naší škole koncem 

března 2020. Vzhledem k uzavření škol k 11.3.2020, šetření ČŠI na naší škole 

neproběhlo. 

Vedení školy v posledním týdnu měsíce března 2020 provedlo interní šetření „Distanční 

vzdělávání v době uzavření školy“ ke zjištění problematiky související s nutností 

zahájit vzdělávání na dálku. Výsledky šetření pak byly ředitelkou školy prezentovány při 

řízeném rozhovoru s dotazujícím se inspektorem ČŠI. 

Dne 2. 4. 2020 od 09:00 hod byl Českou školní inspekcí proveden řízený telefonický hovor 

s ředitelkou školy ke zjišťování situace škol v době jejich uzavření od 11. 3. 2020 (MO MZ 

v ČR) a vzniku požadavku vzdělávání žáků on-line.  

• Jak se daří komunikace s učiteli, žáky a jejich rodiči?  

• Jaká je ve škole digitální podpora distanční výuky?  

• Jak se inspirujete v metodách distančního vzdělávání?  

• Jak spolupracují učitelé při distančním vzdělávání?  

• Jak se daří zapojovat žáky do distančního vzdělávání?  

• Jak využívají učitelé digitální techniku?  

• Jaké formy podpory digitální techniky distančního vzdělávání využíváte?  

• Jak se daří komunikace učitelů se žáky? (např. jaké aplikace/platformy většinou 

využívají apod.)  

• Jak organizují učitelé obsah distančního vzdělávání? (např. jaké on-line zdroje 

většinou využívají apod.)  

• Jak učitelé hodnotí výkony žáků při distančním vzdělávání?  
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13. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,            

o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,           

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za období 1. 9. 2019– 

30. 6. 2020: 

 

Údaje: 

počet poskytnutých 

informací: 

  

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí 

o odmítnutí žádosti, 
0 

  

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 0 

  

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o 

právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na 

své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 

0 

  

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění 

nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 
0 

  

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a 

stručný popis způsobu jejich vyřízení, 
0 

  

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 

 
0 

 

Veškeré písemné dotazy včetně kopie vyřízení eviduje ředitelka školy. 

 

Nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v § 18 zákona č. 106 /1999Sb.,                       

o poskytování informací. 

 

 

Radonice 25. 8. 2020 

 

 

 

Mgr. Lenka Kremlíková 

ředitelka školy 

 


