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Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

Školní rok:

2017/2018

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
Bc. Bronislava Dermeková – vedoucí vychovatelka
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
45 žáků
115 strávníků
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1.3. Materiálně technické vybavení školy
Učebny, herny

3 (2 škola, 1 ŠD)
ŠD využívána jako kmenová třída pro 1. ročník

Odborné pracovny, multimediální
Učebna

-třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, třídy mají
připojení na internet, je zabezpečeno i připojení
přes wifi (2x)

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

- škola nemá vlastní zařízení
- využíváme obecní hřiště
- gymnastický sál
Jídelna – 1 počítač
Ředitelna – 1 počítač + 1 notebook
Učebny:
I.třída – je vybavena interaktivní tabulí,
1 počítač pro obsluhu tabule
4 tablety
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, antivir AVG
- 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, ke zlepšení do
škol díky nákupu pomůcek z prostředků EU a
z financí poskytnutých na inkluzi žáků
-průběžně se snažíme o obnovu a rozšíření
vybavení
- nákup školní tabule TRIPTYCH ze sponzorského
daru
- v dostatečném množství, nastavitelný, funkční
keramická pec
- je součástí budovy školy
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-školní jídelna nabízí jedno jídlo
- vaříme pro MŠ Hořín, MŠ Mufánkov Býkev a
cizí strávníky

Další údaje
V letošním školním roce měla škola 48 žáků ve třech třídách. Průměrná naplněnost je 16 žáků na třídu.
Žáci mohou ve škole užívat 3 třídy a školní družina je zároveň kmenová třída pro 1. ročník. Družina má
dvě oddělení celkem pro 45 žáků. Součástí školy je gymnastický sál a školní jídelna. Za příznivého počasí
využívají žáci obecní hřiště za školou. V dalším období využívají gymnastický sál. Během školního roku
organizujeme plaveckou výuku pro všechny žáky, zájezdy na divadelní představení, výlety a exkurze.
V letošním roce jsme zorganizovali týden výletů s turisticko – výukovým zaměřením
Ve škole byly žákům nabídnuty zájmové útvary – keramika, sportovní hry, deskové hry,
Dále pak doučování v rámci Výzvy 22 EU.
Díky rekonstrukčním pracím v měsíci červenec a srpen 2017 došlo ke zvednutí stropů a vytvoření
prasklin velkých až 2 cm, kde hrozilo nebezpečí opadání menších částí omítky. Tato situace byla vyřešena
montáží sádrokartonových kastlíků na postižených místech.
Škola spolupracuje na vytvoření projektu na celkovou rekonstrukci základní školy – konstrukce stropů,
odvedení vlhkosti, rozvody a dle možností a odborných posudků i částečné rozšíření prostor školy
(půdní vestavba).
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 21.5.2018 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)
Štolba Miloslav
Frýdlová Štěpána, Poláková Olga
Dvorná Edita, Kroupová Táňa

Po volbách do školské rady na období 22.5.2018 – 21.5.2021 ve složení:
Předseda školské rady
Miloslav Štolba
Počet členů školské rady
6 (2 zástupci obce, 2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogů)
Zástupci obce (zřizovatele)
Štolba Miloslav, Jana Winter Šmídová
Zástupci rodičů
Poláková Olga, Štolbová Lenka
Zástupci pedagogů
Dvorná Edita, Kroupová Táňa
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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
3
5
0

%

0
0
3
3
5
0
11
100,0

0
0
27,27
27,27
45,46
0
100,0
100,0

2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace

splňuje
kvalifikaci

učitel prvního stupně základní
školy
vychovatel
pedagog volného času
asistent pedagoga
celkem

nesplňuje
kvalifikaci
2
2
0
3
7

celkem

2
0
0
0
2

%

4
2
0
3
9

44,44
22,23
0
33,33
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
TŘÍDNÍ UČITELÉ:
I. třída (1. ročník)
II. třída (2.-3. ročník)
III. třída (4.-5. ročník)
VYCHOVATELKA:
Školní družina
ASISTENTI PEDAGOGA:
II. třída
III. třída

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

Mgr. Lenka Přibylová
Mgr. Táňa Kroupová
Edita Dvorná
Bc. Bronislava Dermeková
Libuše Mahelková
Libuše Mahelková, Jana Svobodová
Bc. Lenka Ságnerová
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SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:
Školník-uklízečka (kumulovaná funkce)

Lenka Mašková

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Provozář
Kuchařka
Kuchařka (pomocná)

Monika Císařová
Marcela Klučkovičová
Lenka Mašková

Aprobace pedagogů:
jméno a příjmení
Bc. Bronislava Dermeková

aprobace
Speciálni pedagogika-vychovatelství

Edita Dvorná
Mgr. Tána Kroupová
Mgr. Lenka Přibylová
Libuše Mahelková
Jana Svobodová
Bc. Lenka Ságnerová

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

učí ve školním roce
Vychovatelka,
učitelka (Prv, Hv, Vv, Tv, Pč)
I.st. ČjL, M, ,Přv, Vl, Tv, Pč
I.st. ČjL,M,Prv,HV,Tv, VV
M, Přv,Pč, Hv
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga

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
1,5

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

počet
2
1

Komentář ředitele školy
Bez komentáře
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3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
3.1 Výchozí stav
Pojmenování výchozího stavu
V Základní škole Hořín byla v roce 2017/2018 následující situace:
Vychovatelka - na své náklady dokončila „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 dokončila na své náklady Studium pro asistenty pedagoga.
Druhá školní asistentka dokončila na své náklady magisterské studium.

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
1
1
1
0
1

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

Pracovník
Bc.Dermeková Bronislava

nehrazeno

Mgr. Jana Andělová (MD)

nehrazeno

Studium v oblasti pedagogických věd –
Libuše Mahelková
vychovatelství Jabok
Sociální politika a sociální práce se zaměřením
na psychoterapii
Bc. Lenka Ságnerová

nehrazeno
nehrazeno
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3.4. Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Celý pedagogický sbor
Mgr. Táňa Kroupová

Mgr. Lenka Přibylová
Bc. Lenka Ságnerová,Dis.
Mgr. Táňa Kroupová
Mgr. Lenka Přibylová
Edita Dvorná
Mgr. Lenka Přibylová

Název akce
0
Školní metodik prevence – aktuální
informace a efektivní působení na
školách
Novinky v právních předpisech škol a
školských zařízení
Komunikační bedna – metoda pro
zjišťování přání, názorů a potřeb dítěte
EKOABECEDA – umíme žít bez odpadů?
GDPR srozumitelně a prakticky
Nápadník do hodin Českého jazyka
Spisová služba

Termín

20.9.2017

zdarma

12.10.2017 hrazeno
10.10.2017
25.10.2017
13.4.2018
30.5.2018
14.6.2018

nehrazeno
zdarma
hrazeno
hrazeno
hrazeno

4. Přehled oborů vzdělávání
Základní vzdělávání

79-01-C/01 Základní škola

4.1 Vzdělávací program
vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

zařazené třídy

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

2. – 5.

1.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „RADOSTNÁ ŠKOLA“, PLATNÝ OD 3.9.2017
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4.2 Učební plán školy
Učební plán pro školní rok 2017/2018 – Nová škola (2.-5.ročník)

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a jeho svět

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět
práce

Vyučovací
předmět

1

2

3

4

5

Disp.
časová
dotace

1. – 5.
ročník

Český jazyk a
literatura

9

10

8

7

7

6

41

Anglický jazyk

0

3

4

4

0

11

Matematika

4

5

5

5

5

4

24

0

0

1

0

0

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

Pozn. 1. ročník byl již vyučování podle nového ŠVP „Radostná škola“
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Učební plán pro školní rok 2017/2018 – Radostná škola (1.ročník)
Vzdělávací
oblast

Předmět

1. stupeň
Dotace
1.
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník stupeň
Jazyk a
Český jazyk 7+2 7+2 7+2 6+1 6+2 33+9
jazyková
a literatura
komunikace Anglický
3
3
3
9
jazyk
Matematika Matematika 4
4+1 4+1 4+1 4+1 20+4
a její
aplikace
Informační a Informatika
1
1
komunikační
technologie
Člověk a jeho Prvouka
2
2
2
6
svět
Přírodověda
1+1
2
3+1
Vlastivěda
2
1+1 3+1
Umění a
Hudební
1
1
1
1
1
5
kultura
výchova
Výtvarná
1
1+1
1
2
2
7+1
výchova
Člověk a
Tělesná
2
2
2
2
2
10
zdraví
výchova
Člověk a svět Pracovní
1
1
1
1
1
5
práce
činnosti
Celkem hodin
20
22
24
26
26 102+16

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

17/17
7/7
8/8
5/5
11/11
48/48

10/10
5/5
4/4
1/1
5/5
25/25

7/7
2/2
4/4
4/4
6/6
23/23

NE
NE
NE
NE
NE
NE
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5.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet tříd
K zápisu se dostavilo
počet přijatých žáků
1.
12
11
Pozn.: z přijatých 2 žáci zahájili školní docházku na jiné škole (Mělník)

počet odkladů
1

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 1.9.2017 do 31.8. 2018
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

žáci k 1.9.2017
17
7
8
5
11
48

žáci k 31.8.2018
17
7
8
5
11
48

přibylo
0
0
0
0
0
0

Ubylo
0
0
0
0
0
0
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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
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
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)
ročník

1.
2.
3.
4.
5.
celkem

hodnocení
klasifikačním
stupněm

hodnocení slovní

17
7
8
5
11
48

0
0
0
0
0
0

kombinace slovního
hodnocení a
klasifikačním stupněm
0
0
1
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
ročník

napomenutí
třídního učitele

1.
2.
3.
4.
5.
celkem

důtka třídního
učitele
0
1
0
2
1
4

důtka ředitele
školy
0
1
0
1
1
3

0
0
0
0
0
0

6.6 Komisionální přezkoušení žáků
třída

pochybnosti o správnosti
hodnocení
0

celkem

opravné zkoušky
1

6.7 Opakování ročníku
ročník

žák neprospěl

žák nemohl být
hodnocen

1.
2.
3.
4.
5.
celkem

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0

žák měl vážné
zdravotní
důvody
0
0
0
0
0
0

16

Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018
6.8 Počet omluvených / neomluvených hodin
ročník

1.
2.
3.
4.
5.
celkem

počet
omluvených
hodin
1241
730
1061
512
1551

průměr na
žáka třídy
73
104,28
132,63
32
96,93

počet
neomluvených
hodin
0
0
25
0
5
6

průměr na
žáka třídy
0
0
3,13
0
0,31
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 25 neomluvených hodin v případě,
který byl řešen jak se zákonnými zástupci, tak s OSPOD Mělník.
Žáci se SVP integrovaní do běžné třídy – dle vyhlášky č. 73/2005 Sb.
SVP
Poruchy učení

Počet žáků
1

Integrace, vytvoření individuálního
vzdělávacího plánu

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
5

IVP
6
4

AS
1
4

Integrace v běžné třídě.
Integrace v běžné třídě

Pozn: PO podpůrné opatření, IVP – individuální plán, AS asistent pedagoga
Ve škole pracovaly celkem 3 asistentky pedagoga:
II. třída (2. a 3. ročník) – 1 asistentka (porucha autistického spektra)
1 asistentka (poruchy učení a sociální znevýhodnění) pro 3 žáky
III.třída (4. a 5. ročník) – asistentka (sociální znevýhodnění) pro žákyni 5. ročníku
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Dne 10.4.2018 proběhla metodická návštěva pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny
Mělník, paní magistra navštívila hodiny ve třídách, kde jsou integrovaní žáci, zhodnotila
používání a uplatňování podpůrných opatření v praxi i individuální plány jednotlivých žáků.
Škola obdržela hodnocení písemnou formou.
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:
5 žáků – Základní škola Jungmannovy sady, Mělník
2 žáci

– Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace

2 žáci

– Základní škola Lužec nad Vltavou

1 žák

- Základní škola Mšeno
Vypracovala: L. Přibylová

6.10. Zpráva metodika prevence
Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2017/2018
Aktivity v rámci minimálního preventivního programu se pravidelně uskutečňují 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 si děti mohly vybrat si z těchto mimoškolních aktivit – zájmových
kroužků a zaplnit tak vhodnou činností volný čas.
Sportovní hry

E.Dvorná

Keramický kroužek

T.Kroupová

Deskové hry

L.Mahelková
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Do výuky pravidelně začleňujeme prvky - zdravý životní styl a prevence patologických jevů (šikana,
kyberšikana, návykové látky…).

V rámci specifické i nespecifické prevence se spolupracujeme s několika subjekty, které pro nás
připravují programy pro děti:
Nejčastěji spolupracujeme s Městskou policií Mělník. Děti příslušníky Městské policie, kteří k nám
chodí, znají a vždy se na ně těší.
Letos se 1. třída zúčastnila projektu „Lvíček Empíček“, kde se děti hravou formou seznámily s tím,
jak se zachovat v různých situacích (nález injekční stříkačky, neznámý člověk, kouření…). Žáci
2.+3.ročníku se zapojili do dvou programů –‚, Dětský služební průkaz strážníka MP‘‘ a ,,Malý Empík‘‘.
V prvním projektu plnili různé úkoly, aby mohli získat průkaz strážníka MP. K získání průkazu museli
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.
Druhý program byl zaměřen na zapojení dětí do správného způsobu chování zejména v oblasti
dopravní výchovy. Děti společně se strážníky MP prováděly kontrolní činnost ve městě, oslovovaly
občany a zjišťovaly přestupkové jednání. Oslovení občané dostali od dětí pozitivní či negativní
obrázek se smajlíkem za své jednání.
4.+5. ročník se zúčastnil dvou besed na téma šikana a kyberšikana a právní vědomí. Také Policie ČR
s tiskovou mluvčí středočeského kraje por. Mgr.Markétou Johnovou přispěla besedou na pro nás
aktuální téma krádeží, která proběhla postupně ve všech ročnících.
V rámci péče o zdraví a zdravého životního stylu se 1.+ 2. ročník už čtvrtým 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 CD a knihu
s preventivní péčí o chrup.
Letos jsme opět využili možnost 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
činností ovocný talíř a následovala ochutnávka ovoce.

Již čtvrtým rokem 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
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nasbírali 650 bodů za splněné úkoly a 110 bodů za odevzdané použité baterie. V současné době máme
na kontě 1526 bodů.

Ke stmelení a budování pozitivních vztahů v kolektivu letos přispěly i školní výlety (Skanzen Zubrnice,
Šťastná země Radvánovice, skalní obydlí Lhotka, návštěva Planetária a divadla Spejbla a Hurvínkapředstavení Hurvínek mezi osly).

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

Datum

Pořadatel, místo

Téma , přednášející

Účastník

20.9.2017

KÚ Středočeského

ŠMP- aktuální informace a

T.Kroupová

kraje Praha, Zborovská

efektivní působení na

11

školách - PhDr.Mgr. Eva
Burdová

14.2.2018

Mělník, multifunkční

Schůzka MP-informace

hřiště

pro metodiky

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) .

Ad 4 – Spolupracujeme s pracovníky OSPOD a PPP Mělník. Letos jsme nejčastěji řešili výukové
problémy u některých žáků a krádeže peněz ve třídách. K řešení krádeží byla přizvána Policie ČR, která
připravila pro žáky v rámci preventivních opatření program
(por.Mgr. Markéta Johnová). Žákům byly vytvořeny IVP plány a na jejich základě probíhaly konzultace
s pracovníky PPP Mělník a nákup vhodných pomůcek na výuku (tablet) .

Mgr.Táňa Kroupová, MP
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Projekt ,,Průkaz strážníka MP‘‘

Projekt ,,Průkaz strážníka MP‘‘
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Projekt ,,Malý Empík‘‘

Návštěva divadla Spejbla a Hurvínka
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Skanzen Zubrnice

Skalní obydlí Lhotka u Mělníka
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6.11. Zpráva EVVO
Výroční zpráva - enviromentální výchova ve školním roce 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 se naplnění cílů stanovených v programu EVVO v celku podařilo. Plánované
aktivity byly splněny a řádně probíhalo i enviromentální vzdělávání v rámci výuky a projektů.
Velmi přínosné byly pro děti výjezdy za poznáním nejen našeho kraje. V letošním školním roce děti
navštívily skanzen Zubrnice, kde je velmi zaujal život našich předků, podobné to bylo se skalním bytem
ve Lhotce. Děti se zúčastnily programu v Radvánovicích – Poznej české středohoří a zde mimo jiné mohly
navštívit zážitkový geopark a malou zoo s domácími zvířaty. Vyučující s dětmi často navštěvovali 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.,). Škola opět využívala naučné stezky Zelčín, kde mohly děti
pozorovat zvířata a životní prostředí. Využívali jsme vzdělávacích programů, které nabízelo pražské
planetárium. V MKD Mělník žáci shlédli výpravný pořad Planeta Země 3000, který byl věnován Brazílii a
životním podmínkám v Amazonii.
Ve škole probíhá celoroční sběr papíru, víček, hliníku, baterií a starých kartuší, 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.
Stejně jako v předešlých letech byla naše škola zapojena do programu Ovoce do škol, který probíhal
pravidelně jednou týdně. Žáci měli možnost seznámit se s mnoha druhy ovoce či zeleniny a ochutnat ho.
Uplynulý školní rok proběhl se zájmem učitelů i žáků o uplatňování enviromentální výchovy při výuce ve
škole i mimo školu a hodnotím ho kladně.
Vypracovala: Edita Dvorná
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Geopark Radvánovice
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Skanzen Zubrnice
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Skalní byt Lhotka

Projekt – podnebné pásy
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Projekt – třídění odpadu
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6.12 Školní testování
Ve školním roce 2017/2018 neproběhlo žádné testování.

7. Školní družina
Výroční zpráva družiny školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo družinu od září do 23. října celkem 30 dětí od
1. – 3. třídy. Z důvodu velkého zájmu rodičů o družinu, byla kapacita navýšena na počet
45 dětí. Vzniklo tedy druhé oddělení, které pokrylo zájem rodičů o umístění starších dětí
do družiny. V prvním oddělení bylo 25 dětí od 1. – 2. třídy, v druhém oddělení bylo 20 dětí od 3. – 5.
třídy.
Plán činnosti družiny byl nastaven dle věku dětí, byl dodržován a případně pozměněn dle počasí, potřeb
a pořádaných akcí. Nabízené aktivity pro děti směřovaly k získávání praktických dovedností s dalším
využitím ve škole a běžném životě. Podporovaly jejich kreativitu, myšlení, samostatnost a nápaditost.
Učily děti prezentovat vlastní myšlenky, rozvíjet jejich přirozenost, spolupracovat, vcítit se do role,
naslouchat pocitům a přáním ostatních a pracovat podle slovního návodu. Děti zde mohly uplatnit
představivost, fantazii, zbavovat se ostychu z kontaktu s ostatními, prožívat radost a úspěch, zároveň se
podílet na vytváření pravidel a nepsaných norem družiny. Tyto činnosti pozitivně působí na duševní
vývoj dítěte, rozvíjí jeho samostatnost a iniciativu. Jsou zde využity jazykové schopnosti se zaměřením na
rozvoj myšlení, ale také komunikační schopnosti a dovednosti.
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 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.
Jako každý rok 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 byly
letos naposledy darovány na léčbu nemocného chlapce, jelikož tento projekt byl ukončen. Víčka sbíráme
dále a využíváme k pracovním činnostem.
V letošním školním roce se nekonala škola v přírodě, která byla nahrazena výlety. Výlet do skanzenu
Zubrnice (jak se žilo dříve, škola, mlýn), Radvánovice „Šťastná Země“ zábavný park s naučnou přírodní
stezkou, Lhotka u Mělníka (skalní obydlí) – turistický výlet, planetárium Praha – povídání o vesmíru
doprovázeno pohádkou Polaris. Děti byly z výletů nadšené. Doba výletů se prolínala s dobou výuky a
dobou družiny.
Vypracovala: Bc. Bronislava Dermeková, Libuše Mahelková
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Výlet Zubrnice
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Výlet Radvánovice ,,Šťastná Země“
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Lhotka u Mělníka – skalní byt

8. Aktivity a akce, projekty
ZÁŘÍ

ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

1.9. – Slavnostní zahájení školního roku
15.9. – Zahájení plavecké výuky
27.9. – Trampolíny DDM Mělník

všichni

2.10. – Trampolíny DDM Mělník
10.10. – Výroba látkových panenek DDM Mělník
17.10. – Planetárium Praha
13.11. – Program městské policie – bezpečné chování
22.11. – Hrátky na pohádky, MEKUC Mělník
6.12. – Koncert – poznáváme hudební nástroje
14.12. – Vánoční besídka pro rodiče
15.12. – Projekt „Vánoce“
6.2. – Veselé zoubky (projekt)
12.2 – Karneval DDM Mělník
27.2. – Městská policie - Krádeže
2.3. – Planeta Země 3000 - Brazílie
21.3. – Městská policie – průkaz strážníka
7.3. – Městská policie – právní povědomí
27.3. – Projekt „Velikonoce“
5.4. – Divadlo S+H, Hurvínek mezi osly
19.4. – Ekosystém park (Hořínský park)

4.-5.roč.
4.-5.roč.
4.-5.roč.
1.roč.

všichni

2.-3.roč.

všichni
všichni
všichni
1.-3.roč.
2.-5.roč.
3.-5.roč.
2.-3.roč.
4.-5.roč.
1.-2.roč.
4.-5.roč.
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KVĚTEN

ČERVEN

26.4. – Dopravní hřiště
9.5. – Exkurze – Skanzen Zubrnice
10.5. – Pohybově naučný výlet – Šťastná země Radvánovice
11.5. – Turistický výlet – Lhotka u Mělník
21.5. - Fotografování
1.6. – Exkurze Zoopark Zelčín
21.6. – Planetárium Praha - POLARIS
26.6. – Vycházka Mělník – pozorování změn v přírodě, památky města
30.6. – Slavnostní zakončení školního roku, rozloučení s „páťáky“

4.-5.roč.
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
všichni
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ZŠ je zapojena do následujících projektů:

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
V červnu podána žádost na projekt EU – Výzva 63 „Radostná škola“

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)
2x za měsíc neochucené mléko.

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

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 kulturní
vystoupení, se uskutečnilo v letošním školním roce dvakrát.
2. Vystoupení a příprava dárků pro setkání seniorů obcí Hořín, Brozánky, Vrbno a Zelčín
vždy na podzim.
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3. Vystoupení žáků s vánočním pásmem u příležitosti počátku Adventu pro obec Hořín a
Býkev, Vánoční představení s občerstvení pro rodiče a příbuzné.
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 2017/2018 neproběhlo žádné šetření ČŠI.

11.Závěr
V uplynulém školním roce jsme se snažili využít poznatky získané na školeních a seminářích a
začlenit je do výuky.
Škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Evropské unie.
Výzva 22 byla realizována již v tomto školním roce a dočerpána byla na následující šablony –
pro školní rok 2017/2018 bude realizována šablona doučování 2x.
Projekt EU Výzva 22 byl ukončen a byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva.
V červnu 2018 byla zaslána žádost o přidělení projektu EU „Výzva 63“, která by měla umožnit
zabezpečení školy IT technikou (notebooky a tablety), zakoupení nových knih pro četbu žáků a
pořízení Mobilního interaktivního panelu, dále pak finance pro školní družinu.
Naše poděkování patří i sponzorům, kteří pomohli s vybavením třídy novou školní tabulí a
příspěvkem, který bude spolu s financemi EU použit na nákup interaktivního panelu.
Děkujeme CSS logistik a společnosti Lunaplast.
Při rekonstrukci – sanace stropu v tělocvičně byly objeveny další závažné problémy, které
budou muset být řešeny větší rekonstrukcí budovy.
První jednání s projektantem proběhlo v červnu 2018. Projektant byl seznámen s celkovým
stavem budovy, s fotodokumentací z již proběhlých akcí (sanace stropu v tělocvičně 2017) i
s případnými požadavky na možné rozšíření kapacity tříd.
Celý rok bylo jednáno se zřizovatelem o situaci vzniklé vyklováním otvorů a hnízděním ptáků.
Zateplení a fasáda byly řešeny rovněž z dotace, proto je třeba zajistit udržitelnost projektu. Dále
bylo jednáno o nutnosti zlepšení odtoku dešťové vody od školy. Při dešti voda stéká do sklepa.
Tato jednání zatím nebyla ukončena uskutečněním nápravy.
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Výroční zprávu zpracovala:
Mgr. Lenka Přibylová – ředitelka školy

Výroční zpráva Základní školy Hořín, okres Mělník, příspěvkové organizace
za šk. rok 2017/2018
-

byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 31.8.2018

-

byla schválena školskou radou dne 25.10.2018
Miloslav Štolba – předseda školské rady

-

byla odevzdána zřizovateli dne:

26.10.2018
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