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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ 

adresa školy Kasalova 454, 250 91 Zeleneč 

právní forma příspěvková organizace  

IČO 71004637 

IZO 102438269 

identifikátor školy 600052222 

vedení školy ředitel:Mgr. Jana Malá 

zástupce ředitele : Mgr. Marcela Havelková 

 

kontakt tel.:281865059 

mobil.tel. 739029221 

e-mail:zszelenec@zszelenec.net 

www:zszelenec.cz 

1.2 zřizovatel  

název 

zřizovatele 

Obec Zeleneč 

adresa 

zřizovatele 

Kasalova 467, 250 91 Zeleneč 

kontakt tel.:281925192 

e-mail:obec.zelenec@volny.cz 
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1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola … 

Základní škola 654 žáků 

Školní družina 234 žáků 

Školní jídelna MŠ … 

Školní výdejna obědů ZŠ 156 strávníků 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na pedagoga 

1. stupeň ZŠ 16 379 22,8 21,5 

2. stupeň ZŠ 10 225 23,6 17,62 

Školní družina 9 234 23,4 27,21 

Školní jídelna ZŠ x 156 x x 

 

Komentář:  

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Odpočinkový areál, zahrada s herními prvky, 

hřiště, záhony pro EVVO 

altán, pískoviště, houpačky,ohniště, lanové centrum, v tomto školním roce byly instalovány 3 

nové cvičné záhony a kůlna pro nářadí.. 

Sportovní zařízení Žáci 2. tříd absolvovali v tomto školním roce plaveckou výuku v bazénu pouze v zimním 

semestru PedFUKv Brandýse nad Labem. Výuka základního  kurzu golfu ve  Mstěticích v tomto 

školním roce neproběhla. 

Škola pro výuku využívala hlavně tělocvičnu v budově D. V rámci výuky byl prostor využíván 

převážně současně dvěma třídami. V odpoledních hodinách slouží tělocvična kroužkům pro 

malé i dospělé. 

 

Žákovský nábytek V tomto školním roce škola vybavila novým nábytkem nově vybudovanou učebnu B6.   
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Škola dokoupila potřebné pomůcky pro nárůst žáků. S pomocí Vánoční sbírky Spolku rodičů 

byly vybaveny třídy pomůckami na geometrii a z peněz zřizovatele byly zakoupeny pomůcky na 
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tělesnou výchovu. Z ONIV byly zakoupeny nové interaktivní učebnice, pomůcky na F,Ch,ČJ a 

Př. 

 

Oddělení školní družiny byly dovybaveny novými hrami a pomůckami pro relaxaci žáků z peněz 

darů rodičů.   
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Učební texty se postupně doplňují, s nárůstem žáků se dokupují převážně stejné tituly, změna 

pokračujev učebnicích pro 2. stupeň – dějepis –SPN a v pracovních sešitech – GRAPHICS a 

TAKTIK   

 ( matematika, fyzika, chemie), Angličtina pro 1. stupeň – Fraus. 

Nově byl vybrán program na anglický jazyk pro 5. Třídy – KLETT.  
Kabinety Z kabinetu na výtvarnou výchovu byl vybudován nový kabinet pro nové pedagogy ( 5 míst ) – 

byl vybaven novým nábytkem a pomůckami pro pedagogy. V Kasalově 454 je kabinet pro 

přírodovědné předměty. K uskladnění pomůcek slouží 1 kabinet v 1. patře Kasalova 454, 1 

kabinet v Kasalova 467 a prostory ve sklepě.1.a2.třídya ŠD mají kabinet pomůcek v přízemí 

budovy D ( sklad úklidových prostředků a knihovna) současně je v přízemí centrální sklad 

drogerie a úklidových prostředků. Ve Školní 3 slouží jako kabinet předsíň zadní místnosti. 

V každém poschodí a segmentu školy jsou sborovny vybavené PC a tiskárnou. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Ve škole je 1 funkční meotar, 2 elektronické varhany a 6 přenosných CD přehrávačů. Situace 

s interaktivitou byla již popsána výše.Celkem je ve škole 105 PC stanic, které jsou zapojeny do 2 

okruhů sítě – 1 pro žáky, 1 pro vyučující. 

Všechny počítače jsou napojené na internet a na lokální tiskárny. Škola využívá dříve získané i 

nové programy pro výuku přírodovědných předmětů a jazykové výuky. 

Investiční rozvoj V tomto školním roce se soustředily investice na vybudování moderní struktury IT. 

 

Komentář: Škola v tomto školním roce využila všechny učebny, nemá již k dispozici žádné volné prostory a rozvrhově je velmi problematické 

žáky dělit na cizí jazyky a povinně volitelné předměty. 

 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 16.10.2005 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt Ondřej Kopa 

ondrej.kopa@centrum.cz 

mailto:ondrej.kopa@centrum.cz
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1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace 10.5.2009 

Zaměření Spolek rodičů - pomoc při organizování 

školních akcí, pomoc v oblasti finanční 

Kontakt Radka Otová otova.radka@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola  RVP 1.,2.,3.,4.,5., 

6.,7.,8.,9. 

     

 

 

b) dobíhající soustava 

Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších 

předpisů 

Zařazené třídy 

 

79-01-C/001 Základní škola nebyl přidělen  

79-01-B/001 Pomocná škola  nebyl přidělen  

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

ŠVP Klásek čj.2016/275/Š §5 odst. 3 561/2004Sb. 

 

 

1.,2.,3., 6.,7.8. 

mailto:otova.radka@seznam.cz
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ŠVP Klásek čj.2013/208/Š §5 odst. 3 561/2004Sb. 4.,5.,9. 

Rozšířené vyučování: 

č.j. 21969/96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) 

č.j. 21970/96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) 

č.j. 21968/96-22 (rozšířené vyučování matematiky a 

přírodovědných předmětů) 

č.j. 29738/96-22-50 (rozšířené vyučování tělesné výchovy) 

č.j. 16333/96-22-21 (rozšířené vyučování jazyků) 

č.j. 16845/2001-22 (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní 

techniky) 

x 

 

3.Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 58,94 

Počet učitelů ZŠ 42,24 

Počet vychovatelů ŠD 7,3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7,5 

Počet asistentů pedagoga 7,5 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 0,9 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně  Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně  Učitelé 2. stupně 84 

Vychovatelky ŠD  Vychovatelky ŠD 100 

 

3.3.Údaje o nepedagogických pracovnících 
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Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1  školník 1,0 SO 

8 Uklizeč,uklizečka 6,5 SO 

3 Pomocná kuchařka 0,9 SO     

 

3.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Účast pedagogických pracovníků na DVPP a studiu k doplnění vzdělání  

Ředitelka školy absolvovala vzdělávací program Vzdělávání ředitelů –konference Rozpočet školy – nová pravidla. 

Zástupkyně ŘŠ absolvovala školení Vnitřní předpisy školy. 

1 pedagog ukončil magisterské pedagogické vzdělání 

2 pedagogové studují  nástavbové studium na PedFUk (Školní pedagogicko – psychologické studium) 

1 pedagog studuje program CŽV učitelství pro ZŠ a SŠ (AJ) na PedF UK Praha 

1 pedagog studuje učitelství AJ na MU Brno 

1 pedagog studuje PhD na UK Praha 

2 AP studují učitelství pro ZŠ – UJEP Ústí nad Labem a ZČU Plzeň 

Vedoucí ŠD absolvovala Základy managementu pro vedoucí vychovatele. 

 

DVPP : 
Název školení, semináře, konference Počet pedagogů 

Letní škola pro pedagogy 2020 1 

Formativní hodnocení 1 

Myšlenkové mapy ve výuce 1 

Hurá z lavic 1 

AJ efektivně a snadno 1 

Třídní učitel jako leader 1 

Líný učitel 1 

Učitel vs problematický žák 1 

Činnostní mučení ČJ 1 

Jazyková škola AJ 1 

 

Studium pro dokončení kvalifikace : 
Základní kurz pro asistenty pedagoga 1 
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Učitelství pro 2. stupeň 1 

4. Údaje o přicházejících a odcházejících žácích. 

4.1. Zápis do prvních tříd 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 13 2 

soukromá gymnázia 3 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

b) na střední školy přijato z 9.ročníku : 

Druh střední školy Škola zřizovaná krajem  Škola zřizovaná soukromým subjektem 

Gymnázia 16 0 

SOŠ s technickým 

zaměřením 

12 0 

SOŠ s ekonomickým 

zaměřením 

13 0 

Ostatní SOŠ 6 0 

Konzervatoře 4  

SOU s technickým 

zaměřením 

3 0 

SOU s ekonomickým 2  0 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  školní rok 2020/2021 

3 60 10 8 

 

Komentář 
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zaměřením a stravování 

Ostatní SOU 0 0 

Neumístění   0  0 

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1.Údaje o integrovaných žácích: 

 

Žáci s PSPO 1. stupeň 2.stupeň 3. stupeň 

 15 14 8 

V loňském školním roce se změnila legislativa podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola nemá k dispozici 

diagnostiku žáka, ale pouze návrh podpůrných opatření. Nelze tedy specifikovat v této zprávě druh postižení, ale pouze stupeň 

poskytování podpory. Naše škola je tzv. Pilotní školou ( projekt OPVK ESF) – řídícím orgánem je PedF UJEP Ústí nad Labem. V rámci 

tohoto projektu se pedagogové účastní přednášek, konferencí a zahraničních stáží s tematikou vzdělávání žáků s SPV. Snaží se vytvářet 

podmínky pro žáky takové, aby všichni měli stejné šance na úspěch. V pravidelných středečních kurzech pro rodiče také zve odborníky 

na různá odvětví výchovy a vzdělávání tak, aby postup rodičů a pedagogů byl v souladu. 

V devíti třídách pomáhají pedagogům asistenti pedagoga. 

Všechny integrované děti jsou pravidelně navštěvovány jejich garanty ze SPC a práce s nimi je takto koordinována.  
 

 

5.2. Celoplošné testování žáků 8. ročníků 

V tomto školním roce nebylo možné absolvovat. 

Žáci všech ročníků jsou podrobováni každé čtvrtletí testům z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, které vytvořila škola jako 

srovnávací pro dlouhodobé pozorování výsledků vzdělávání žáků. 
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6. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 

6.1. Dokumenty, kterými se škola řídí 

rozvrh hodin (psychohygiena) rozvrh hodin podle osnov  

8,00 –13,30- dopolední vyučování 

Odpolední vyučování do 15,25 hodin.  
vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

IVP – žáci na základě vyšetření OPPP mají právo na zohlednění obtíží a speciální 

podmínky v rámci integrace, dalším žákům je věnována zvýšená pozornost na úrovni 

zohlednění obtíží  

vzdělávání mimořádně nadaných žáků V tomto školním roce nebyli žáci evidováni 

školní řád, klasifikační řád viz přílohač.2 

informační systém vůči žákům a 

rodičům 

internetové stránky, program pro klasifikaci chování a předmětů www.iskola.cz 

 třídní schůzky, společné akce, individuální pohovory, pravidelné konzultace učitel- 

rodič -žák 

činnost školního psychologa, 

speciálního pedagoga, spolupráce s PPP 

a SPC 

spolupráce s OPPP Středočeského kraje  

v Praze 9, spolupráce s SPC Brandýs nad Labem, spolupráce s SPC Ječná,  

Praha 2 a SPC u Jedličkova ústavu, Praha 2 

Projekty financované ESF  V rámci setkávání s partnerskými školami využila škola dotace z Fondu budoucnosti – grant 

SRN. 
Škola pro svou mimoškolní činnost – doučování a práci asistenta pedagoga a školního 

speciálního pedagoga využila možnost projektu OPVK – ESF – Podpora práce pedagogů na 

základní škole ( Šablony II). Škola vyuřívá tento projekt ve dvou oblastech – inkluze žáků s SPV 

a setkáváni se s veřejností nad odbornými tématy 

Projekt UJEP Ústí nad Labem – Škola pro všechny. 

 Projekt KARATON – noví metody nácviku čtení pro žáky s problémy – jsme jedinou 

školou slovanských zemí, která by tuto metodu měla ověřovat a posléze školit ostatní 

školy z ČR i ostatních slovansky mluvících zemí. 
Se žáky 2. A 3. ročníků spolupracuje škola na výzkumu PedFUKPraha  Čtení a psaní školáků od 

roku 2015.V červnu 2018 byl schválen nový evropský projekt, na kterém se naše škola bude 

podílet. 
Projekt PBIS je zaměřen na usměrňování chování žáků, v tomto školním roce byla pouze 

podepsána smlouva o spolupráci, realizace projektu bude zahájena v dalším školním 

roce. 

 

 

http://www.iskola.cz/
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prevence sociálně-patologických jevů Koordinátorka připravuje 2x v roce tematické akce v rámci celoškolních tematických 

projektů 

Proběhl program prevence šikany a sociálně patologických jevů. Škola využívá možnosti 

Etických dílen zacílených na práci se třídou.  

Spolupracujeme s organizací ACET a skupinou Abraka muzika. 

Dlouhodobě se všichni snaží pomocí výběru mimoškolní činnosti a řešení sociálních 

problémů žáků včas sociálně patologickým jevům předcházet. 

 

přijímaná opatření a jejich vliv na 

zlepšení výchovně-vzdělávacího 

procesu 

individuální pohovory s rodiči problémových žáků, doporučení na vyšetření do OPPP 
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6.2.Materiální podpora výukyvhodnost vybavení a uspořádání 

učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

Stále přetrvává nedostatek učeben k vyučování přírodovědných 

přeedmětů. I když vznikla moderní učebna B6, stále nemá 

potřebné vybavení.  

Školní družina v tomto školním roce neměla k dispozici ani 

jednu učebnu, která by sloužila pouze pro její potřeby. Všechna 

oddělení byla také kmenovými učebnami nebo učebnou PC 

(D4). Stále přetrvává problém odborných učeben. Nově vzniklá 

učebna B6 je vybavena pouze základním vybavením včetně 

základu IT. Vzhledem k prognóze naplněnosti školy 

v budoucích letech škola nemá možnost vyčlenit prostor pro 

technické dílny a laboratoře. Kmenové učebny byly upraveny 

podle správců učeben tak, aby odpovídaly odborným učebnám 

D,Z,M,F,ČJ a VKO. 

V odpoledních hodinách využívá učebny mimoškolní činnost 

žáků 

( ZUŠ Čelákovice, EMPIRIE,  školní kroužky).Budovaje  

intenzivně využívána od 6,30 do večerních hodin. 

podnětnost učeben a chodeb vzhledem k podpoře seberealizace a 

identity žáků 

Třídy a chodby jsou vhodně vyzdobeny podnětnými obrazy a 

pracemi žáků Žáci vytváří vlastní projekty, které prezentují 

ostatním spolužákům na projektových dnech a na nástěnkách 

školy. 

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Všechny pomůcky jsou k dispozici jak vyučujícím, tak žákům, 

zodpovědnost za jejich stav má vždy pedagog pověřený jejich 

správou. Ve sborovnách jsou volně přístupné informace k těmto 

pomůckám.  
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7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

7.1. Akce, které proběhly : 

Údaje o významných mimoškolních 

aktivitách 
 

Spolupráce školy a dalších subjektů Hasičský sbor Brandýs nad Labem – program Hasík pro 2. třídy a 6. třídy 

Planetárium Praha 

Kulturní dům Horní Počernice 

Hvězdárna Praha 

PANTHEA,KONIKLEC 

GOLF Academy Mstětice 

ENGLISH EXTRA – týden vyučování v anglickém jazyce s rodilou mluvčí 

 

Škola se zapojila do programu Implementace krajského akčního plánu vzdělávání 

Středočeského kraje IKAP  
Významné akce školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feauchtwangen 2019 

 

 

 

 

Téma roku: Zdravá planeta 

V tomto školním roce se všechny akce, které byly naplánované na období BŘEZEN- 

ČERVEN2020 neuskutečnily z důvodu distanční výuky ( Covid 2019).Proběhly 

pouze následující akce: 

Pasování prvňáčků – akce SRAP 

V tomto školním roce měli naši žáci navštívit spřátelené školy (na podzim Německo, 

na jaře Polsko a Slovensko). V důsledku uzavření škol se uskutečnil výjezd pouze 

žáků do Německa, Feuchtwangenu. 

Do Německa odjelo 7. října 21 žáků (1 žák onemocněl), jako dozor pedagogové Jana 

Dresselová a Aleš Suchý. Po slavnostním přivítání a ubytování byla na programu 

prohlídka města a poté večeře v pizzerii. Po večeři následoval společný večer. 

Němečtí partneři připravili únikové hry, které všechny velmi zaujaly. 

Celé úterý strávili všichni žáci v Norimberku, kde pro nás naši přátelé připravili 

procházku historickým centrem a prohlídku hradu, během níž se žáci dozvěděli 

mnoho o společných dějinách našich zemí. Po krátkém poledním občerstvení 

následovala návštěva minigolfu. 

Po návratu do Feuchtwangenu a po společné večeři, která byla v režii rodičů, pro nás 
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

němečtí žáci připravili diskotéku, do které se všichni aktivně zapojili. Naše děvčata 

připravila i předtančení. 

Středeční dopoledne bylo plné sportování a soutěží v hale školní tělocvičny pod 

vedením německých učitelů tělocviku. 

Po obědě nastalo loučení, které bylo dlouhé a smutné, neboť si všichni uvědomovali, 

že opouštějí základní školu a nemají šanci se již v tomto kolektivu vidět. 

S paní ředitelkou školy jsme se domluvili, že pokud budou příznivé podmínky, rádi 

bychom s našimi projekty pokračovali. 

 

Setkání bylo velkým přínosem pro žáky, neboť se seznámili s jinými národnostmi, 

jejich kulturou a životním stylem. Zároveň si ověřili a upevnili jazykové dovednosti a 

obohatili slovní zásobu. 

Díky hlavnímu tématu „Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti“ se 

žáci dozvěděli, co nejvíce rozdělovalo společnost dříve, že dělící čára procházela 

mezi státy nebo bloky států (Ostblock, Westblock) a že její podstata byla především 

politická.  A dále, co rozděluje společnost v dnešní době, zejména uvnitř států: 

vzdělaní – nevzdělaní, město - venkov, konzumní styl života – alternativní styl života, 

pro migraci – proti migraci, různá vyznání, muži – ženy, chudí – bohatí. 

V říjnu byl tento projekt prezentován na webových stránkách školy i ve školním 

časopisu Klasknoviny. 

 

Ples ZŠ Zeleneč – organizuje SRAP 

I v letošním roce v období adventu uspořádala naše škola Setkání se seniory. Na 

tomto setkání se podílí více subjektů naší školy. Je to příklad dobré spolupráce na 

škole. Pozvánky a plakáty vytvořili žáci 2. stupně.  Žáci 1. tříd připravili pro seniory 

vystoupení s tanečky, písničkami a básničkami. Školní družina vyrobila praktické 

dárky. Školní parlament akci organizoval, obsluhoval naše hosty a napekl sladké 

občerstvení. Spolek rodičů se postaral o moderování akce a přípravu slaného 

občerstvení. 

Vánoční zpívání a jarmark se vrátil do místností ve škole – tříd. Zdá se, že změna 

byla k dobru – všeobecně  
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DISTANČNÍ VÝUKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÉROVÁ ŠKOLA 

 

  

Ve školním roce proběhly Obhajoby závěrečných prací v úterý 16. června 2020. 

Obhajob se zúčastnili pouze 3 žáci, protože na začátku uzavření základních škol 

(březen 2020) jsme žákům dali možnost vybrat si, zda chtějí práci dokončit a 

odprezentovat. Vzhledem k posunutým přijímacím zkouškám na střední školy a 

k distanční výuce se většina žáků rozhodla závěrečné práce přerušit a nakonec 

nedokončit.  

 

Dne 11.3.2020 byla prezenční výuka zastavena a celá škola přešla na distanční formu 

výuky. V prvních 14 dnech bylo vyučování velmi roztříštěné a neuspořádané. 

Postupem času se výuka ustálila na dvou hlavních online liniích – GOOGLE 

CLASSROOM a ZOOM. Někteří učitelé odborných předmětů využívali i jiných 

odkazů na internetové stránky. Pouze dva vyučující  upřednostnili dálkovou výuku 

prostřednictvím odevzdávání prací.  

11. května se do školy za určitých podmínek ( viz Příloha č.1) vrátili žáci 9. tříd. Byly 

vytvořeny 3 skupiny tak, abychom vyhověli nařízení – max 15 dětí ve třídě. Kromě 4 

žáků, kteří zůstali na distanční výuce chodili do školy všichni. 

25. května začala prezenční výuka na 1. stupni – bylo vytvořeno 17 skupin po 15 

žácích. Škola nemohla vyhovět všem žádostem o prezenční výuku z důvodů 

personálních i prostorových. Žáci druhého stupně navštěvovali školu po směnách – 

pondělí- středa, úterý a čtvrtek + pátek – konzultace. 

Hodnocení distanční výuky – viz příloha č. 2 – Zpštná vazba rodiče- škola. 

 

Naše škola byla součástí projektu FÉROVÁ ŠKOLA – evaluační zpráva je součástí 

přílohy č.3. 

 

Akce k prevenci sociálně patologických 

jevů 

Etické dílny 

Seminář Kyberšikana 

Spolupráce s ACET – diagnostika a práce se třídou 

Abraka muzika 
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Akce k environmentální výchově spolupráce s ekologickým sdružením středočeského kraje  

PENTHEA,  KONIKLEC – projektové dny věnované domácí ekologii a ochraně 

divoce žijících zvířat 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích  

 

 

• V tomto školním roce byla většina soutěží zrušena. 

• FLORBAL 

o 2. místo v krajském finále (4. a 5. ročník) 

• STŘEDOČESKÁ INLINE BRUSLE 

o 1. místo v krajském kole  2x 

o 2. místo v krajském kole 3x 

7.4. Kroužky organizované školou- viz příloha č.4 

 

Vedoucími kroužků byli kromě vyučujících i rodiče žáků a externí spolupracovníci.                

 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Inspekční činnost v tomto školním roce neproběhla. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok. Viz příloha č.5.– bilance, rozvaha, rozbor hospodaření. 
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10. Souhlas s obsahem: Příloha č.1 

A. Členové školské rady 

 

A. členové školské rady : 

Pavlína Jurzykowská - zástupce pedagogů       

 Barbora Nová- zástupce rodičů   

Ondřej Kopa- zástupce OÚ- předseda školské 

rady 

 

 

 

B. Zaměstnanci školy 

Pedagogičtí pracovníci 

Nepedagogičtí pracovníci 

 

 Jméno Souhlasím s výroční zprávou 2018-2019 

1 Balák Ondřej  

3 Barešová Lenka  

4 Beňová Petra  

5 Brandesová Michaela  

6 Břízová Jitka  

7 Bullová Miroslava  

8 Černá Pavla  

9 Čumpelíková Nikola  

10 Dresselová Jana  

11 Donátová Hana  

12 Duchková Libuše  
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13 Ernest Robert  

14 Forkertová Věra  

15 Havelková Marcela  

16 Hejnic Jan  

17 Herecová Iva  

18 Horká Petra  

19 Hubáček Vladimír  

20 Chudková Dana  

21 Janečková Alena  

22 Jireš Pavel  

23 Jirešová Eliška  

24 Jurzykowská Pavlína  

25 Kafková Jarmila  

26 Klimšová Jana  

27 Kořánová Markéta  

28 Kotlánová Eva  

29 Kučerová Kateřina  

30 Listopadová-Havlová Martina  

31 Machatá Marcela  

32 Matoušková Jana  

33 Myrdaczová Martina  

34 Pařízková Barbara  

35 Polívka Tomáš  

36 Preclíková Anna  

37 Raif Ondřej  

38 Sládečková Vladislava  

39 Slapničková Jaroslava  

40 Sommerová Jana  

41 Spitzerová Šárka  
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42 Suchánek Petr  

43 Suchý Aleš  

44 Suldovská Petra  

45 Svobodová Michaela  

46 Šimáková Lada  

47 Šimonová Barbora  

48 Šmolíková Monika  

49 Troníčková Martina  

50 Verflová Hana  

51 Veselá Petra  

52 Vrbová Marie  

53 Zaňáková Martina  

   

 Jméno 
 

1 Bachtík Petr  

2 Bachtíková Ivana  

3 Blaštíková Hana  

4 Čičmancová Jaroslava  

5 Dudová Renata  

6 Dynybylová Helena  

7 Kašperová Marie  

8 Kočevárová Dagmar  

9 Kotková Eva  

10 Kožárová Jana  

11 Sivets Ljudmila  


