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Školní rok:

2016/2017

Zpracovatel:

Mgr. Lenka Přibylová

1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola Hořín, okres Mělník,
příspěvková organizace

Sídlo

Hořín 3, 276 01 Mělník

IČO

75002884

DIČ
Identifikátor zařízení
IZO
Bankovní spojení

CZ 75002884
600047563
102274746
BÚ
213765867/0600
FKSP 213766026/0600
79-01-C/01 Základní škola
zib3yhb
315 622 838, mobilní t. 731 574 656
zs.horin@seznam.cz
www.skolahorin.cz

Kód základního vzdělávání
Datová schránka
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy

Příspěvková organizace
Č.j. 13065/2006 od. 1.4.2006
Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník
Školské zařízení pro zájmové vzdělávání (IZO 113500106)
Zařízení školního stravování (IZO 102786071)

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Mgr. Lenka Přibylová
Monika Císařová – vedoucí školní jídelny
Jaroslava Šebestová – vedení mezd
Dita Sedláčková – zpracování účetnictví

1.2 Součásti školy
součásti školy
Základní škola
Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – ŠD (IZO 113500106)
Zařízení školního stravování (IZO 102786071)

kapacita
70 žáků
30 žáků
90 strávníků
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1.3. Materiálně technické vybavení školy
Učebny, herny

3 (2 škola, 1 ŠD)

Odborné pracovny, multimediální
Učebna

-třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, třídy mají
připojení na internet, je zabezpečeno i připojení
přes wifi

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

- škola nemá vlastní zařízení
- využíváme obecní hřistě
- gymnastický sál
Jídelna – 1 počítač
Ředitelna – 1 počítač
Učebny:
I.třída – je vybavena interaktivní tabulí,
1 počítač pro obsluhu tabule
II. třída - je 7 pracovních míst s počítači pro žáky
s připojením na internet
- 6 notebooků (2 zakoupeny z prostředků
EU – Výzva 22, 1 zakoupen ze
sponzorského daru)
Pedagogové: 1 notebook
Účetní školy: 1 notebook (pouze pro účely
vedení účetnictví)
-v pronájmu je tiskárna připojená do sítě,
druhá tiskárna byla zakoupena v listopadu 2016
z prostředků EU
- k využití jsou 2 CD přehrávače, diktafon,
videokamera, dataprojektor
- na dvou počítačích je ještě zastaralý operační
systém XP, který již naprosto nedostatečně
chrání počítače proti virovému ohrožení, stáří
některých PC již nedovoluje instalace nových
programů.
- v ostatních počítačích je instalována již školní
licence WINDOWS 10
- kromě dvou počítačů je nainstalován
software Microsoft office

Tělocvična
Vybavení školy audiovizuální technikou

Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím atd.

Žákovský nábytek
Další vybavení
Školní jídelna

-vybavení je na průměrné úrovni
-průběžně se snažíme o obnovu a rozšíření
vybavení
- nákup některých pomůcek umožnilo využití
dotace EU a sponzorský dar
- v dostatečném množství, nastavitelný, funkční
-keramická pec
- je součástí budovy školy
-školní jídelna nabízí jedno jídlo.
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Další údaje
V letošním školním roce měla škola 38 žáků ve dvou třídách. Průměrná naplněnost je 19 žáků na třídu.
Žáci mohou ve škole užívat 2 třídy a školní družinu. Družina má jedno oddělení pro 30 žáků. Součástí
školy je gymnastický sál a školní jídelna. Za příznivého počasí využívají žáci obecní hřiště za školou, je
využíváno i tréninkové fotbalové hřiště. V dalším období využívají gymnastický sál. Během školního
roku organizujeme plaveckou výuku pro všechny žáky, školu v přírodě, výlety a exkurze.
Ve škole byly žákům nabídnuty zájmové útvary – keramika, sportovní hry, deskové hry (v rámci
Výzvy 22 EU)
Během školního roku byl zpracován mykologický posudek o stavu dřevěné konstrukce stropu
tělocvičny (nad tělocvičnou běžná třída) s pozitivním výsledkem na přítomnost dřevokazné houby.
Ředitelka školy zahájila jednání se zřizovatelem o řešení této situace, bylo rozhodnuto o sanaci stropu a
nahrazení železobetonovou konstrukcí, která probíhala během měsíce července a srpna.
Vzhledem k průhybu stropů tříd bylo rovněž v tomto období řešeno odlehčení stropů odstraněním
celého záklopu stropu na půdě, kde jsou v současné době pouze trámy a stropní prkna krytá rákosem a
omítkou. Prkna jsou pokryta izolační vatou. Zřizovatel obdržel návrh na řešení rekonstrukce celé školy.
Dále pokračuje spolupráce se Základní školou Jindřicha Matiegky, která nám poskytuje zpětnou vazbu o
úspěšnosti našich žáků, kteří po absolvování 5. třídy pokračují ve školní docházce na uvedené škole.

1.4. Školská rada
ŠR pracovala v období od 22.5.2015 – do 22.5.2018 ve složení:
Předseda školské rady
Počet členů školské rady
Zástupci obce (zřizovatele)
Zástupci rodičů
Zástupci pedagogů

Miloslav Štolba
6 (2 zástupci obce, 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogů)
Landsmanová Zuzana, Štolba Miloslav
Frýdlová Štěpána, Poláková Olga
Dvorná Edita, Kroupová Táňa

2. Personální údaje
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži

ženy
0
0
0
0
0
0

celkem
0
0
3
2
4
0

0
0
3
2
4
0
9
100,0

%
0
0
33
22
45
0
100,0
100,0

V období září 2016 – srpen 2017 pracovala ve škole kvalifikovaná asistentka pedagoga, která
byla financována z dotace EU „Výzva 22“ a zařazena jako školní asistent.
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2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace

splňuje
kvalifikaci

učitel prvního stupně základní
školy
vychovatel
pedagog volného času
asistent pedagoga
Školní asistent (prostředky EU)
celkem

nesplňuje
kvalifikaci
2
1
0
1
1
5

celkem

2
0
0
0
0
2

%

4
1
0
1
1
7

57,1
14,3
0
14,3
14,3
100

2.3 Přehled pracovníků podle aprobovanosti
Ředitel školy
Zástupce v době nepřítomnosti ředitele
Výchovný poradce
Metodik sociálně patologických jevů
Koordinátor ŠVP
Metodik EVVO
Zdravotník

Mgr. Lenka Přibylová
Mgr. Táňa Kroupová
Mgr. Lenka Přibylová
Mgr. Táňa Kroupová
Mgr. Lenka Přibylová
Edita Dvorná
Bc. Bronislava Dermeková

TŘÍDNÍ UČITELÉ:
I. Třída (1. – 2. ročník)
II. třída (4. – 5. ročník)

Mgr. Táňa Kroupová
Edita Dvorná

VYCHOVATELKA:
Školní družina

Bc. Bronislava Dermeková

ASISTENTI PEDAGOGA:
I. třída
II. třída – školní asistent (EU)

Bc. Bronislava Dermeková
Libuše Mahelková

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:
Školník-uklízečka (kumulovaná funkce)

Lenka Mašková

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Provozář
Kuchařka
Pracovník obchodního provozu

Monika Císařová
Marcela Klučkovičová
Lenka Mašková
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Aprobace pedagogů:
jméno a příjmení
Bc. Bronislava Dermeková
Bronislava Dermeková
Edita Dvorná
Mgr. Tána Kroupová
Mgr. Lenka Přibylová
Libuše Mahelková

aprobace
Speciálni pedagogika-vychovatelství
Studium pro asistenty pedagoga
vychovatelství
Magistr - I. stupeň ZŠ
Magistr - I. stupeň ZŠ
Studium pro asistenty pedagoga

učí ve školním roce
vychovatelka
Asistent pedagoga
I.st. ČjL, M, ,Přv, Vl, Tv, Pč
I.st. ČjL,M,Prv,HV,Tv, VV
M, Přv,Pč, Hv
Školní asistent

2.4. Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní
pracovníci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Funkce
Pokladna
Hospodářka
Školnice -uklízečka
Topič
Uklízečky
Provozář-vedoucí ŠJ
Kuchařky a pracovnice provozu

Fyzické osoby

Přepočtení
Pracovníci
1
0
1
0
0
1
2

0,25
0
0,6
0
0
0,6
1,3

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru
zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody

počet
1
1

Komentář ředitele školy
- školní asistent (prostředky EU)
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3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
3.1 Výchozí stav
Pojmenování výchozího stavu
V Základní škole Hořín byla v roce 2016/2017 následující situace:
Vychovatelka - na své náklady studovala „Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga

volného času, který vykonává komplexní pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání“ JABOK
Učitelka cizích jazyků (v současné době na mateřské dovolené) – na vlastní náklady studuje obor
pro I. stupeň ZŠ v Liberci
Školní asistentka hrazena z prostředků EU – dokončila studium v oblasti pedagogických věd vychovatelství

3.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Druh studia
a) Studium v oblasti pedagogických věd
b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Pracovník
2
1
0
0
0

3.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Druh studia

Studium pedagogiky k získání kvalifikace
pedagoga volného času, který vykonává
komplexní pedagogickou činnost
v zájmovém vzdělávání - JABOK
a)Studium k získání odborné kvalifikace
Studium v oblasti pedagogických věd –
vychovatelství Jabok

Pracovník
Bc.Dermeková Bronislava

nehrazeno

Mgr. Jana Andělová (MD)

nehrazeno

Libuše Mahelková

nehrazeno
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3.4. Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Název akce
Celý pedagogický
sbor
Bc. Dermeková
Bronislava
Mgr. Lenka Přibylová
Mgr. Lenka Přibylová
Mgr. Lenka Přibylová
Bc. Dermeková
Bronislava
Bc. Dermeková
Bronislava

Termín

0
Žák s potřebou podpůrných opatření
v běžné ZŠ
Inspis – modul pro práci se ŠVP
Inspirace pro učitele – matematická
gramotnost – 16 hodin
Čtyři kroky k inkluzívní škole
32 hodin
Plán pedagogické podpory a práce
s žákem v rámci 1. stupně
podpůrného opatření
Studium pedagogiky k získání
kvalifikace pedagoga volného času,
který vykonává komplexní
pedagogickou činnost v zájmovém
vzdělávání - JABOK

28.3.2017

hrazeno

7.2.2017
20. a 27.3.
2017
19.4. – 31.5.
2017
24.4.2017

zdarma
prostředky
EU
prostředky
EU
hrazeno

1.10.2016 –
10.3.2017

nehrazeno
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4. Přehled oborů vzdělávání
Základní vzdělávání

79-01-C/01 Základní škola

4.1 Vzdělávací program
vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „NAŠE ŠKOLA“, PLATNÝ OD 1.9.2012,
DODATEK Č.1 PLATNÝ OD 1.9.2013
DODATEK Č.2 PLATNÝ OD 1.9.2015
DODATEK Č. 3 PLATNÝ OD 1.9.2016

zařazené třídy
1. – 5.

4.2 Učební plán školy
Učební plán pro školní rok 2016/2017

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět
práce

1. – 5.
ročník

7

7

6

41

3

4

3

0

11

1

2

3

4

Český jazyk a
literatura

9

10

8

Anglický jazyk
Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie

5

Disp.
časová
dotace

Vyučovací
předmět

Matematika

4

5

5

5

5

4

24

0

0

1

0

1

1

1

2
0
0

2
0
0

2
0
0

0
2
2

0
2
2

3

14

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova
Tělesná výchova

1
2

1
2

1
2

2
2

2
2

1

10

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

0

5

20

22

24

26

26

14

118

Informační a
komunikační
technologie
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda

12
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5. Počty žáků
5.1 Počty žáků školy – počátek šk.roku/konec šk.roku
ročník

počet žáků

z toho
chlapců

z toho dívek

výjimka
z počtu žáků
(ano – ne)

1.roč.
2.roč.
3.roč
4.roč.
5.roč.
celkem

7/7
9/9
7/6
11/13
4/5
38/40

5/5
4/4
2/2
4/5
1/1
16/17

2/2
5/5
5/4
7/8
3/4
22/23

NE
NE
NE
NE
NE
NE

5.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet tříd
K zápisu se dostavilo
počet přijatých žáků
1.
22
19
Pozn.: z přijatých 2 žáci zahájili školní docházku na jiné škole (Mělník)

počet odkladů
3

5.3 Žáci – cizinci
kategorie cizinců

občané EU

počet žáků v ZŠ
počet žáků v ŠD
počet žáků v ŠJ
počet žáků celkem

0
0
0
1

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale,
žadatelé o udělení azylu a azylanti
1
1
1
1

Komentář ředitele školy
Občan Ukrajiny

5.4. Historie pohybu žáků
– nastoupili, odešli od 1.9.2016 do 31.8. 2017
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

žáci k 1.9.2015
7
9
7
11
4
38

žáci k 31.8.2016
7
9
6
13
5
40

přibylo
0
0
0
2
2
4

Ubylo
0
0
1
0
1
2
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů

stanovených ŠVP
6.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
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6.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
třída
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
celkem

uspokojivé chování

neuspokojivé chování
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním
stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)
třída

1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
celkem

hodnocení
klasifikačním
stupněm

hodnocení slovní

7
8
6
13
5
39

0
0
0
0
0
0

kombinace slovního
hodnocení a
klasifikačním stupněm
0
1
0
0
0
1
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6.4 Výchovná opatření – pochvaly
třída
celkem

pochvala ředitele školy
0

pochvala třídního učitele
0

6.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
třída

napomenutí
třídního učitele

1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
celkem

důtka třídního
učitele
0
0
0
0
1
1

důtka ředitele
školy
0
0
1
3
1
5

0
0
0
0
1
1

6.6 Komisionální přezkoušení žáků
třída

pochybnosti o správnosti
hodnocení
0

celkem

opravné zkoušky
6

6.7 Opakování ročníku
třída

žák neprospěl

žák nemohl být
hodnocen

1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
celkem

1
1
1
0
0
3

0
0
0
0
0
0

žák měl vážné
zdravotní
důvody
0
0
0
0
0
0
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6.8 Počet omluvených / neomluvených hodin
třída

1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
celkem

počet
omluvených
hodin
825
977
791
1276
639
4508

průměr na
žáka třídy
117,86
108,56
122,98
106,18
127,8
583,38

počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0
6
6

průměr na
žáka třídy
0
0
0
0
1,2
1,2

Komentář ředitele školy:
Bez komentáře.

6.9. Zpráva výchovného poradce
Po celý školní rok spolupracujeme s PPP Mělník, dětskými lékaři, OSPOD Mělník, případně PČR,
dále s Pedagogicko - psychologickým a právním poradenstvím – PaedDr. Zdeňka Kašparová,
JUDr. Zdeněk Kašpar.
Výchovné problémy:
Během školního roku byly řešeny běžné problémy související se školní docházkou a
vyučováním – nepořádnost, nenošení pomůcek, nepřipravenost na vyučování, vyrušování …
Ředitelskou důtkou bylo potrestáno „skryté záškoláctví“ za 6 neomluvených hodin v případě,
který byl řešen společně s OSPOD Mělník.
Žáci se SVP integrovaní do běžné třídy – dle vzhlášky č. 73/2005 Sb.
SVP
Autismus

Počet žáků
1

Poruchy učení

1

Asistent pedagoga, Integrace, vytvoření
individuálního vzdělávacího plánu
Integrace, vytvoření individuálního
vzdělávacího plánu

Ve 2. ročníku pracovala asistentka pedagoga pro žáka s poruchou autistického spektra,
V červnu 2016 byla podána žádost o přidělení asistenta pedagoga pro chlapce s poruchou
autistického spektra pro školní rok 2017/2018 na Krajský úřad Středočeského kraje. Žádost byla
schválena.
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Žáci vyšetření dle nové vyhlášky č.27/2016 Sb., platnost od 1.9.2017
SVP
1. Převažující stupeň PO 2
2. Převažující stupeň PO 3

Počet
žáků
7
3

IVP
4
3

AS
1
2

Integrace v běžné třídě.
Integrace v běžné třídě

Pozn: PO podpůrné opatření, IVP – individuální plán, AS asistent pedagoga
Uvedená vyšetření proběhla na konci školního roku a některá podpůrná opatření (viz. Asistenti
pedagoga) budou realizována od 1.9.2017.

Školní docházka:
- průběžně byla sledována školní docházka; v jednom případě bylo odhaleno skryté záškoláctví,
řešeno společně s OSPOD Mělník
Informovanost:
- s aktuálními informacemi byli pedagogové seznamováni na čtvrtletních pedagogických
radách, případně průběžně dle aktuálnosti
Žáci - přestup na II. stupeň:
2 žáci – Základní škola Jungmannovy sady, Mělník
3 žáků – Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace
Vypracovala: L. Přibylová

6.10. Zpráva metodika prevence
Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2016/2017

Jako každý rok, tak i v tomto školním roce se naše aktivity v rámci minimálního preventivního
programu uskutečňovaly v těchto oblastech:
1. Práce s třídním kolektivem
2. Spolupráce s pracovníky školy
3. Spolupráce s rodinou
4. Spolupráce s odborníky v oblasti prevence, navázání nových kontaktů
Ad 1. – Na začátku školního roku měly děti možnost vybrat si z těchto mimoškolních aktivit – zájmových
kroužků:

Sportovní hry

E.Dvorná

Keramický kroužek

T.Kroupová
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Jóga pro děti

E.Sklenářová

Deskové hry

L.Přibylová

Dětem bylo takto umožněno zaplnit vhodnou činností volný čas.

Do výuky byly začleněny prvky - zdravý životní styl a prevence patologických jevů (šikana, kyberšikana,
návykové látky…).

V rámci specifické i nespecifické prevence se uskutečnily některé programy ve spolupráci s několika
subjekty:
Nejčastěji spolupracujeme s Městskou policií Mělník, jelikož jejich preventivní programy jsou zajímavé,
pro děti jsou přínosem a děti se na ně vždy těší.
1.+ 2.ročník se letos zúčastnil projektu „Lvíček Empíček“, kde se děti hravou formou seznámily s tím,
jak se zachovat v různých situacích (nález injekční stříkačky, neznámý člověk, kouření…) a projektu
‚,Vím, kdo mě v noci hlídá?‘‘, kdy navštívily služebnu Městské policie a seznámily se s prací, výzbrojí
a výstrojí policistů a prohlédly si, jak funguje kamerový systém ve městě.
S dětmi 3. až 5. ročníku strážníci MP besedovali na téma ,,Krádeže a vandalismus“ a připravili si pro
ně program ,,Dětský služební průkaz strážníka MP‘‘, kde děti plnily různé úkoly. K získání průkazu
musely splnit písemný test, který byl zaměřen na znalosti dětí v tématice městské policie a dopravní
výchovy. Součástí byl také test fyzické zdatnosti dětí (např. kliky, dřepy, běh….). Testům předcházela
beseda s dětmi o práci městské policie.
Děti 4. a 5 .ročníku byly v projektu ,,Sebeobrana“ informovány o nebezpečích, která jim mohou
hrozit a se naučily některé základní prvky sebeobrany, které by mohly využít v případě ohrožení.
V podzimních měsících 4. a 5. ročníky navštívily dopravní hřiště a v projektu ,,Cyklistou bezpečně“
se seznámily se základními pravidly silničního provozu a s povinnostmi spojenými s užíváním kola.
I letos se všechny ročníky zúčastnily „Dne bezpečí a pořádku“, kde měly možnost sledovat v akci
všechny složky záchranného systému (hasiče, policii, záchrannou službu).

V rámci péče o zdraví a zdravého životního stylu se 1.+ 2. ročník už třetím rokem zúčastnil projektu
drogerie DM „Veselé zoubky“. Děti se naučily, jak správně pečovat o svůj chrup a
za odměnu dostaly od organizátora akce pěkné dárky (taštička s potřebami pro ústní hygienu). Škola
také obdržela program na interaktivní tabuli s preventivní péčí o chrup.
Letos jsme také využili možnosti získání ovocného koše z projektu „Ovoce do škol“ a v hodinách
prvouky jsme se učili poznávat méně známé dovážené ovoce a získali jsme informace o jejich prospěchu
pro lidský organismus a využití v kuchyni. Z ovoce si pak děti samy připravily v hodinách pracovních
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činností ovocný talíř a následovala ochutnávka ovoce. Někteří ochutnali méně známé druhy ovoce
poprvé.

Od loňského školního roku jsme zapojeni do školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT ČR
„Recyklohraní“, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit
jim získat osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Žáci plní
různé úkoly, za které získají body, které je možné směnit za dárky z katalogu odměn. Za tento rok jsme
nasbírali 766 bodů a na kontě máme nyní 1636 bodů.

Ke stmelení a budování pozitivních vztahů v kolektivu letos přispěly i školní výlety (Liběchov, Botanicus
Ostrá u Lysé nad Labem) a škola v přírodě, která se uskutečnila
ve dnech 25.6. - 29.6.2017 ve Smržovce v penzionu Červená Karkulka. Odtud jsme pořádali různé výlety
do okolí – např. do Liberce (IQ Landia), Harrachova (Mumlavské vodopády, bobová dráha), Jiřetína pod
Bukovou (DETOA Albrechtice s.r.o. – muzeum a výroba hraček) a na rozhledny v okolí (Nisanka, Černá
Studnice).

Ad 2. - Na plnění cílů MPP se podíleli všichni pracovníci zařízení. Vzdělávání z oblasti prevence
patologických jevů se letos zúčastnili tito pedagogové:

Datum
12. 1. 2017

24. 5.2017

Pořadatel, místo

Téma , přednášející

Účastník

Mělník, multifunkční

Schůzka MP-informace

T.Kroupová

hřiště

pro metodiky

Mělník, multifunkční

Systém on-line

hřiště

výkaznictví

T.Kroupová

Pracovníci naší školy byli seznámeni s MPP, byla doplněna videotéka s pořady primární prevence.
Pedagogové byli seznámeni s krizovým plánem školy neboli co dělat, když… , byli informováni o změnách
v metodických pokynech.

Ad 3 – Důležitou oblastí je také spolupráce s rodinou. Pokud je to možné, úzce spolupracujeme s rodiči
(telefonický i osobní kontakt). Rodiče zveme na různé akce školy.
U problémových žáků zveme rodiče do školy, formou pohovorů a výchovných komisí řešíme vzniklé
problémy. (Zápisy z jednání uloženy u ŘŠ) .
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Ad 4 – Spolupracujeme s pracovníky OSPOD a PPP Mělník. Letos jsme nejčastěji řešili výukové
problémy u některých žáků. Žákům byl vytvořen plán pedagogické podpory a
na jeho základě probíhaly konzultace s pracovníky PPP Mělník.

Mgr.Táňa Kroupová, MP

Veselé zoubky
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Lvíček Empíček

Výroba svíček – Botanicus Ostrá u Lysé nad Labem
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Recyklohraní – úkol Tajemství červené krabičky

Výlet Liběchov – skalní útvar Harfenice
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Škola v přírodě – rozhledna Černá Studnice

Harrachov – bobová dráha
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6.11. Zpráva EVVO
Hodnocení environmentální výchovy ve školním roce 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 se naplnění cílů stanovených v programu EVVO v celku podařilo.
Plánované aktivity byly splněny a řádně probíhalo i environmentální vzdělávání v rámci výuky,
projektů a také díky spolupráci učitelů s regionálním muzeem. Programy jsou v regionálním
muzeu velmi dobře připraveny a vyhovují poptávce učitelů.
Velmi přínosné byly pro děti výjezdy za poznáním nejen našeho kraje. Žáci navštívili CHKO
Kokořínsko, iQLANDII v Liberci, vánoční trhy v Litoměřicích, zkoušeli různé středověké aktivity v
areálu Botanicus v Ostré nad Labem, několikrát navštívili hořínský park, který je v blízkosti školy
(zde probíhala i výuka - např. příroda v zimě a na jaře, děti zdobily stromy zvířátkům vhodnými
pochutinami atd.,), využili naučné stezky v Zelčíně a dobře připravený byl i program v Jizerských
horách, který žákům připravili ochránci přírody. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných věcí, mohli
si prohlédnout různé kožešiny živočichů, poznávali pobytové stopy atd.
Ve škole probíhá celoroční sběr papíru, víček a hliníku a zároveň je naše škola zapojena do
celorepublikového projektu „ Recyklohraní“. Výtěžek z těchto akcí slouží k nákupu potřebných
pomůcek pro žáky naší školy. Žáci byli v rámci výuky a programového vzdělávání vedeni k
třídění odpadu, k ochraně životního prostředí a k šetření s energií.
V rámci Dne Země žáci navštívili Zoopark Zelčín, kde pro ně byl připraven program, žáci pak
plnili různé tematické úkoly.
Výborný byl program Ovoce do škol, který probíhal pravidelně jednou týdně. Žáci měli možnost
seznámit se s mnoha druhy ovoce a ochutnat ho.
Uplynulý rok proběhl se zájmem učitelů i žáků o uplatňování environmentální výchovy, při
výuce, ve škole i mimo školu a hodnotím ho kladně.
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6.12 Školní testování
Ve školním roce 2016/2017 proběhlo testování v rámci Výběrového testování žáků ČŠI.
Testování proběhlo dne 26.5.2017 z následujících oblastí:
- Český jazyk
- Anglický jazyk
- Kombinované výchovy

Výsledky testování:
Český jazyk – porovnání:
testovanými školy celkem:
ZŠ Hořín:

Tabulka detailních výsledků jednotlivých částí testu:

Anglický jazyk – porovnání:
testovanými školy celkem:
ZŠ Hořín:
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Tabulka detailních výsledků jednotlivých částí
te

Tabulka detailních výsledků jednotlivých částí testu:

stu:

Kombi výchovy – porovnání:
testovanými školy celkem:
ZŠ Hořín:

Tabulka detailních výsledků jednotlivých částí testu:
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7. Školní družina

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo družinu celkem 30 dětí od 1. – 4. třídy; plus
děti, které zde pobývaly nezbytně nutnou dobu (v časovém rozmezí 10 – 30 minut) do
vyzvednutí rodiči. Plán činností družiny nebyl opět závazně stanoven, mohl být doplněn
nebo pozměněn o další činnosti podle počasí, potřeby, možností a přání dětí. Hlavní
náplní bylo děti učit a vést k poznávání ,,sama sebe“, umění komunikace s druhými,
k mezilidským vztahům, prosociálnímu chování, vážit si práce druhých i svojí, pěstovat
v dětech správné návyky ke zdravému životnímu stylu.
Během školního roku děti navštěvovaly zájmové kroužky, které jim byly nabídnuty na
začátku školního roku a mohly si tedy vybrat dle svého zájmu. Kroužky probíhají
v časovém období od měsíce října do konce května. Zájem byl o všechny kroužky –
keramický, sportovní, jógu a deskové hry. Kroužky byly vedeny tak, aby prohlubovaly
v dětech možnost hodnotného využití volného času, k získávání nových dovedností,
odpovědnosti k povinnostem. Většina dětí chodila do dvou a více kroužků. Cílem bylo
dát dětem možnost k naplnění volného času a seberealizace.
Práce školní družiny a keramického kroužku byly prezentovány ve škole. Své
dovednosti v józe děti předvedly s paní učitelkou na malém vystoupení pro své rodiče.
V letošním roce jsme se věnovali více týmové práci. Děti byly rozděleny do týmů
(malých družstev, různého věku), ve kterých plánovaly postupy práce, rozdělení
jednotlivých úkolů, prezentace práce a konečné sebehodnocení. Mezi první akci patřilo
dlabání dýní. Děti se rozdělené práce zhostily s nadšením a výsledek byl úžasný. Další
týmové práce – pan Vajíčko přilétá na zem, naše ZOO, práce a kreslení podle návodu,
lidská kostra a jiné. Je zde kladen důraz především na celkovou samostatnost dětí,
schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, pomoci druhému. Jsou zde
především využívány herní formy a metody např. prožitkového a kooperativního učení
hrou, situační učení, spontální učení (zážitek - prožitek - zkušenost).
V rámci environmentální výchovy jsme opět celoročně třídili odpad a učili se jak chránit
přírodu. Sbírali jsme starý papír, hliník, baterie, prázdné inkoustové tonery a PET víčka.
PET víčka budou opět darována na léčbu nemocného chlapce.
Škola v přírodě na Smržovce – účast 26 dětí, počasí bylo nádherné. Program děti bavil,
všechen čas byl využit – turistika (výlety) okolí a Harrachov, koupání, přírodovědný
program, návštěva IQ LANDIA Liberec, exkurze Albrechtice – muzeum a výrobna
29
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dřevěných hraček. Děti zde využily své nabyté vědomosti ze školy. Největší odměnou
pro děti byla jízda na bobové dráze v Harrachově.
Vypracovala: Bc. Bronislava Dermeková

Týmová práce – Lidská kostra
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Týmová práce – Naše pravidla

31

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

32

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017
8. Aktivity a akce, projekty
1.9. – Slavnostní zahájení školního roku
12.9. – Zahájení plavecké výuky
16.9. – Vycházka do města – dopravní situace

všichni

ŘÍJEN

5.10. – Dopravní hřiště Mlazice

3.-5.roč.

LISTOPAD
PROSINEC

22.11. – Program městské policie - sebeobrana
14.12. – Koncert - kytara
20.12. – Vánoční procházka do města Mělník
21.12. – Vánoční procházka do města Mělník
21.12. – Exkurze do Litoměřic
22.12. – Vánoční show pro děti
5.1. – Zimní procházka – pěší turistika
9.1. – Program městské policie – Dětský služební průkaz
12.1. – Návštěva předškoláků MŠ Hořín
17.1. – Lvíček Empíček, MP Mělník
31.1. – DDM Mělník – tvoření panenek
20.2. – Projekt „Veselé zoubky“
21.2. – Trampolínky, DDM Mělník
24.2. – Planeta Země 3000, MKD Mělník
3.3. – Trampolínky, DDM Mělník
9.3. – Výlet do ciziny (Legoland), seznámení s cizí měnou
14.3. – Houby, p. Malý, přednáška
22.3. – Velikonoce, Muzeum Mělník
7.4. – Trampolínky, DDM Mělník
11.4. – Zápis do 1. třídy 2017/18
10.-11.4. – Projekt ,,Velikonoce“
24.4. – Den Země, Návštěva Zooparku Zelčín
26.4. – Vím, kdo mě hlídá, MP Mělník
4.5. – Ostrá nad Labem, Botanikus – exkurze
16.5. – Knihovna Mělník
18.5. – Den pořádku a bezpečí, Prevence MÚ Mělník
26.5. – Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI
1.6. – Vycházka do města Mělník – dárek ke Dni dětí
13.6. – Fotografování
19.6. – Vlastivědný výlet do Liběchova
21.6. – Dětské divadlo Vraňany, tělocvična
22.6. – Vycházka Mělník – pozorování změn v přírodě, památky města
25.6. – 29.6. Škola v přírodě, Chata Červená Karkulka, Smržovka
30.6. – Slavnostní zakončení školního roku, rozloučení s „páťáky“

3.-5.roč.

ZÁŘÍ

LEDEN

ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

1.-2.roč.

všichni
3.-5.roč
1.-2.roč.
3.-5.roč.

všichni
3.-5.roč.
3.-5.roč.
1.-2.roč.
1.-2.roč.
3.-5.roč.
1.-2.roč.
3.-5.roč.
3.-5.roč.
1.-2.roč.
1.-2.roč.
všichni
všichni
1.-2.roč.
všichni
1.-2.roč.
všichni
1.-2.roč.
všichni
1.-2.roč.
všichni
5. roč.
1.-2.roč.
všichni
všichni
všichni
1.-2.roč.
všichni
všichni
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Čekání na vysvědčení – tentokrát v zasedací místnosti Obce Hořín

Vysvědčení - Šerpování „Páťáků“

34

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017
ZŠ je zapojena do následujících projektů:

projektu EU – Výzva 56 „Pro radostnější školu“
období: 1.8.2015 – 31.12.2015, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.1143
projekt EU – Výzva 22 „ „Pomáháme k úspěchu“, reg. č: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001077.
období: 1.9.2016 – 31.8.2018

Do projektu jsme zapojení od září 2013/2014
Projekt ovoce a zelenina do školy je spolufinancovaný
z prostředků EU
Žáci dostávají 2x za měsíc dotované ovoce, příp. ovocné šťávy
nebo přesnídávky)

Jedná se o program pod záštitou MŠMT ČR „Recyklohraní“, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů.
Pozn. Více ve zprávě metodika prevence

I letos jsme byli přihlášeni do preventivního programu „Zdravé
zoubky“, který je každý rok určen pro žáky 1. ročníku
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Škola spolupracuje s obcí Hořín na několika pravidelných akcích.
1. Vítání občánků obcí Hořín, Brozánky, Vrbno a Zelčín, kde žáci připravují drobné dárky a
kulturní vystoupení.
2. Vystoupení a příprava dárků pro setkání seniorů obcí Hořín, Brozánky, Vrbno a Zelčín.
3. Vystoupení žáků s vánočním pásmem u příležitosti počátku Adventu pro obec Hořín a
Býkev, prezentace žákovských výrobků na veřejnosti
4. U příležitosti Dne Země pomoc při úklidu a zlepšení prostředí obce, úklid dětského hřiště
za školou.

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2016/2017 neproběhlo žádné šetření ČŠI.
Škola se zúčastnila Výběrového testování vzdělávání zadávaného Českou školní inspekcí,
výsledky testování jsou uvedeny v kapitole 6.11.

11.Závěr
V uplynulém školním roce jsme se snažili využít poznatky získané na školeních a seminářích a
začlenit je do výuky.
V platnost vešla vyhláška č. 27/2016 Sb., která nově upravuje postupy a pomoc žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami, tzv. inkluzi, čerpání finančních prostředků i administrativa
s touto vyhláškou spojenou (viz. Zpráva výchovného poradce).
Celý pedagogický sbor během tohoto školního roku pracoval na tvorbě nového Školního
vzdělávacího programu pod názvem „Radostná škola“ tak, aby mohl vejít v platnost pro nový
školní rok 2017/2018.
Škola se v letošním školním roce zapojila do projekt Evropské unie.
Výzva 22 byla realizována již v tomto školním roce a čerpána byla na následující šablony –
školní asistent, deskové hry 2x, školení Čtyři kroky k inkluzi v dotaci 32 hodin a Matematická
gramotnost v dotaci 16 hodin. Pro školní rok 2017/2018 bude realizována šablona doučování
2x.
První monitorovací zpráva byla odeslána v červenci 2017.
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Při rekonstrukci – sanace stropu v tělocvičně byly objeveny další závažné problémy, které
budou muset být řešeny větší rekonstrukcí budovy. Veškerá zjištění byla předána zřizovateli
školy. Vedení školy bude nápomocné při přípravě a realizace dalších kroků směřujících
k postupné rekonstrukci budovy školy.

Výroční zprávu zpracovala:
Mgr. Lenka Přibylová – ředitelka školy

Výroční zpráva Základní školy Hořín, okres Mělník, příspěvkové organizace
za šk. rok 2015/2016
-

byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31.8.2017

-

byla schválena školskou radou dne 31.10.2017
Miloslav Štolba – předseda školské rady

-

byla odevzdána zřizovateli dne:

31.10.2017
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2016
Základní škola Hořín, okres Mělník

Hořín 3
Mělník 276 01
IČ: 75002884
Příspěvková organizace
Č.org.: 51409

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne 28.6.2017

Mgr. Václav Šmíd
za zřizovatele

Mgr. Lenka Přibylová
za příspěvkovou organizaci
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Přílohy:
- Čerpání nákladů a výnosů v návaznosti na rozpočet (OÚ, ÚZ)

Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2016
Statutárním orgánem příspěvkové organizace Základní škola Hořín, okres Mělník byla
s účinností od 4.7.2013 pověřena Mgr. Lenka Přibylová.
Příspěvková organizace sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Hospodaří
s prostředky, které získává formou dotací ze státního rozpočtu, kraje a od svého zřizovatele. Dále
hospodaří s prostředky za pobyt dětí ve školní družině, stravné, finanční dary , za stravné od
cizích strávníků a jiné platby.
Finanční hospodaření
Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (MŠMT) na přímé náklady na vzdělávání
ve výši 3 166 950,00 Kč, byly vyčerpány v plné výši.
Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 620 000,00 Kč a
ostatními výnosy z hlavní činnosti 643 475,69 Kč (výnosy z úroků, úplaty za školní družinu,
stravné, vaření pro cizí strávníky, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve
výši 3 870,63 Kč.

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2016 byl ve výši
3 870,63 Kč.
Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2016:
Poskytnuto
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33353
3 057 411,00
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33457
36 098,00
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33052
73 441,00
Dotace z EU – ÚZ 33063 (na 2 roky – nevyčerpaná část
169 185,60
převedena do rezervního fondu
Příspěvek na provoz
620 000,00

Čerpáno
3 057 411,00
36 098,00
73 441,00
59 681,00
620 000,00
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