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Do loňského školního roku významným způsobem zasáhla epidemie koronaviru a s ní spojená 
protiepidemická opatření. Výuka se z velké části přenesla do on-line prostředí. Žáci i pedagogický sbor 
se museli popasovat s novým systémem výuky, situace nebyla jednoduchá, ale společně s rodiči jsme 
ji zvládli.  

 
 

1. Základní údaje o škole 
 
 
Jsme mateřská škola a základní malotřídní škola s postupnými ročníky od 1. do 5. třídy. V mateřské 
škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu Společný začátek, ve škole vyučujeme podle 
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nazvaného Dobromysl a školní družina 
pracuje podle vzdělávacího programu Společná radost. 
 
Základní škola  
 
Ve všech ročnících základní školy využíváme ve výuce zajímavé metody a formy práce, které podporují 
rozvoj individuality žáka a podněcují jeho zájem o vzdělávání. Pedagogové uplatňují individuální přístup 
ke každému žákovi. Podporujeme badatelské učení, metodu místně zakotveného učení, kooperativní 
učení (učím se i já jako jednotlivec) a činnostní učení, které je založeno na metodě objevování. 
Pokračujeme s výukou anglického jazyka od 1. třídy. Ve výuce pomáhá asistentka pedagoga. Školní 
družina má jedno oddělení a pestrou náplň práce na každý měsíc. Žákům nabízíme zájmové kroužky a 
kluby. Organizujeme řadu celoškolních akcí, výlety, soutěže a dny otevřených dveří.  
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Mateřská škola 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a vhodné uspořádání, které vyhovuje činnostem dětí. 
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy jsou bezbariérové. Mateřská škola má k dispozici 
zahradu. Děti pracují v tzv. aktivních koutcích (manipulační, dílna, dramatický, knihy a písmenka, 
ateliér, kostičky). Činnosti v koutcích mají děti připravené dle věku tak, aby každé dítě mohlo rozvíjet 
výchovně-vzdělávací potřeby.  V ranním kruhu se děti seznámí s tématem aktivit pro daný týden.  Mezi 
činnostmi a plnění úkolů zařazujeme také tělovýchovné chvilky. Skoro každý den se děti dělí na dvě 
skupiny dle věku a pracují odděleně, zde se tak naskýtá možnost přípravy předškolních dětí do školy. 
Nadstandardní aktivity v naší mateřské škole dále podporují rozvoj dětí: Keramika, Hokusy/pokusy, 
Plavání či Pohádkové lyžování. V průběhu dne probíhá u dětí logopedická prevence.  

 
 

1.1 Škola 

Název školy Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec 
Králové 

Sídlo školy Boharyně 10 
503 23 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 75018136 

IZO 102066469 

Identifikátor školy 650057104 

Vedení školy-ředitelka školy Mgr. Lucie Tomášková 

Datová schránka q84vxgv 

 
Kontakt 

Tel.: 608876222 (ZŠ) 
         608870445 (MŠ) 
Email: zsboharyne@gmail.com 
            msboharyne@gmail.com  
www:  www.zsamsboharyne.cz  

mailto:zsboharyne@gmail.com
mailto:msboharyne@gmail.com
http://www.zsamsboharyne.cz/
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1.2 Údaje o zřizovateli 

Název zřizovatele Obec Boharyně, okres Hradec Králové 

Adresa zřizovatele Boharyně 53 
203 23 

IČ 00268640 

Starostka obce JUDr. Věra Macháčková 

Datová schránka e4na9yr 

Kontakt Tel.: 495 444 126 
        724 140 659 
Email: obec@boharyne.cz 

 
1.3 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1.1.2006 

Počet členů  6 

Členové školské rady Za zákonné zástupce: 
Jiří Liška – předseda 
Jiří Heller 
Za obec: 
MUDr. Věra Jílková 
Ing. Lenka Měšťanová 
Za pedagogy: 
Mgr. Zuzana Dolanová 
Bc. Petra Hejtmánková 

Kontakt Školská rada ZŠ a MŠ Boharyně 
Boharyně 10 
503 23 Boharyně 
Email: j-liska@seznam.cz 

 
1.4 Součásti školy 
 
V budově základní školy se nachází školní družina a školní jídelna. V budově mateřské školy, která je za 
budovou základní školy, se nachází jídelna mateřské školy. Kapacity jednotlivých pracovišť jsou 
uvedeny v tabulce níže. 

 

       
 

mailto:j-liska@seznam.cz
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 Součásti školy Kapacita  

Mateřská škola 28 

Základní škola 30 

Školní družina 25 

Školní jídelna MŠ 28 

Školní jídelna ZŠ 30 

 
Počty žáků v jednotlivých součástech školy dle výkazů ke dni 30.9.2020 
 

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 
na třídu 

Mateřská škola 1 25 25 

1. stupeň ZŠ 2 13 6,5 

2. stupeň ZŠ 0 0 0 

Školní družina 1 13 13 

Školní jídelna MŠ x 25 x 

Školní jídelna ZŠ x 13 x 

 
 
1.5 Materiálně-technické podmínky základní školy 
 
1.5.1. Základní škola 
 
Pro výuku využíváme metody a formy napříč didaktickými metodami, například činnostní učení, 
badatelské učení, kooperativní učení apod. Při výuce byly použity učební materiály, které mají 
schvalovací doložku MŠMT. Byly využívány učebnice řady Nakladatelství Fraus, TAKTIK, Nová škola a 
SNP, dále doplňkové materiály z www.rvp.cz a oficiálně kopírovatelné materiály z webových stránek 
nakladatelství, portálů pro učitele, zajímavé výukové publikace pro mezipředmětové vztahy a místně 
zakotvenou výuku a EVVO. Po dobu uzavření škol jsme při online výuce využívali elektronické učebnice 
výše uvedených nakladatelství a další interaktivní materiály. Ne všichni žáci měli ideální podmínky pro 
připojení se k výuce on-line, ale výuku se díky nasazení pedagogického sboru podařilo zajistit. 
K připojení byla využíváno stávající ICT vybavení školy i vybavení pedagogů (notebooky).  
 
Ve vzdělávání jsou využívány učební pomůcky, audiovizuální a výpočetní technika, kdy vše je plně 
používáno ve výuce v souladu s platnou školskou legislativou. V počítačové učebně jsme ve všech 
ročnících využívali práci na PC, kde si žáci ověřovali své znalosti a dovednosti. Vybavení ICT bylo 
obnoveno v loňském školním roce (stolní počítače), avšak vzhledem k rychle postupujícímu vývoji 
operačních systémů a aplikací je jejich pracovní tempo velmi pomalé. Po konzultaci s odborníkem by 
bylo vhodná výměna za notebooky. 

Na jaře 2020 bylo zastupitelstvem obce odsouhlasena žádost školy o zapojení do projektu Šablony III. 

Projekt jsme zahájili v září 2020, bohužel od října po uzávěře škol byla realizace projektu obtížná. Díky 

projektu můžeme realizovat školní kluby – badatelské zaměření, projektové dny ve škole i mimo školu 

a podporovat spolupráci s rodiči.  

 
 
 
 
 

http://www.rvp.cz/
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Učebny 2; učebny splňují prostorové podmínky pro výuku, kmenová 
třída pro 1.-3. ročník je vybavena novými lavicemi a židlemi 
pro žáky, interaktivní tabulí, kmenová třída pro 4.-5. ročník 
je vybavena PC 

Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

Keramická dílna, učebna PC (součástí ŠD) 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Využíváno fotbalové hřiště TJ Boharyně, víceúčelové hřiště, 
asfaltové hřiště 

Sportovní zařízení Vnitřní prostory školy – tělocvična v prvním patře budovy 
ZŠ, bylo doplněno tělocvičné nářadí. 

Dílny a pozemky Pozemky pro výuku jsou využívány na zahradě MŠ a před 
budovou školy, pro příležitostné dílenské práce je využívána 
učebna keramiky 

Žákovský nábytek 
 

Žákovské sety - stoly jednomístné + lavice, výškově 
nastavitelné 

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím 
apod. 

Při výuce se používají rozmanité učební prvky (písmena, 
magnetická čísla, karty pro magnetickou tabuli, sportovní 
vybavení ad.) pro rozvoj všestranných schopností a 
dovedností žáků, dle možností je vybavení doplňováno 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Využívány jsou přehledné učební materiály pro žáky, které 
mají doložku MŠMT  

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

Interaktivní tabule, stolní počítače, notebooky, tablety; ve 
výuce využíváme interaktivní tabuli a PC; žáci využívají 
tablety pro vyhledávání informací, učí se pracovat 
s dostupnými prvky IT 

 

 



6 

1.5.2. Mateřská škola 
 
V mateřské škole bylo na začátku školního roku vyměněno již nevyhovující osvětlení (výbojkové zářivky 
za led panely). Stávající herní prvky vyžadují rekonstrukci nebo výměnu. Částečně je naplánována další 
renovace a dle finanční situace i doplnění dalšími stabilními herními prvky. Byla sjednána výměna 
pískoviště a výměna plachty. Sociální zařízení odpovídá hygienickým normám a počtu dětí po navýšení 
kapacity.  
 
V mateřské škole byly v loňském školním roce děti mladší 3 let, kterým pedagogové zajišťovali 
nadstandardní péči i díky rodinné atmosféře. Pedagogové poskytovali ke vzdělávání činnosti různorodé 
pomůcky vyrobené svépomocí. Zajišťovali, aby probíhalo odlišení vzdělávání pro děti mladší a starší. 
Mimo činnosti MŠ byl dětem předškolního věku nabídnut kroužek keramiky a kroužek anglického 
jazyka, v ZŠ Badatel, Výtvarníček a Hra na flétnu. Bohužel kroužky v ZŠ, vzhledem k protiepidemickým 
opatřením a uzavření školy, nebyly po většinu roku realizovány, stejně jako plavecký a lyžařský kurz. 
Omezené byly i možnosti realizace akcí ve školce i mimo školku. Po dobu přerušení provozu MŠ 
probíhala komunikace s rodiči a dětmi v on-line prostředí, dětem byly zasílány úkoly a motivační videa. 
 

 

Učebny 1+1; splňují prostorové podmínky pro výuku 

Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

Pracovnička – místnost k oddělenému vzdělávání 
předškolních dětí 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Zahrada MŠ, fotbalové hřiště TJ Boharyně, areál herních 
prvků u hřiště TJ Boharyně  

Sportovní zařízení a herní prvky na 
zahradě MŠ 

Zahrada MŠ má terénní prvky, vrbové stavby, herní prvky, 
pískoviště 

Dětský nábytek a další vybavení 
třídy, ložnice, herny, sociální 
zařízení 

- nábytek (skříně, židle a stoly) ve třídě je vyhovující podle 

stávajících norem pro děti ve věku 2 - 6 let;  

- sociální zařízení odpovídá hygienickým normám a počtu 

dětí 

- vybavení pro děti (postýlky, ložní prádlo, nádobí) odpovídá 

počtu po navýšení kapacity 

Vybavení didaktickými pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím 

Používají se stávající učební prvky (písmena, magnetická 

čísla, karty pro magnetickou tabuli aj.) pro rozvoj 

všestranných schopností a dovedností žáků; MŠ inovuje 

stávající materiály dle možností učebními pomůckami, které 

odpovídají dnešním trendům vzdělávání, pedagogové 

zpracovávají vlastní materiály ke vzdělávání dětí  
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

Kód Obor vzdělání Poznámky 
 

Zařazené třídy 

 
79-01-C/01 

Rámcový vzdělávací 
program pro ZV a RVP 

s úpravami pro žáky s LMP 

 
RVP 

 
1.- 5. ročník 

 

 

Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dobromysl  
ČJ: ZS0109/2010 
 

      I.A, II.A, III.A, IV.A, 
V.A 

 

 
3. Přehled pracovníků školy 
 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 7 

Počet učitelů ZŠ 2 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ZŠ, MŠ, ŠJ 2 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a zápisu do mateřské školy 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do 
prvního ročníku 

Z toho dětí starších 6 
let (nástup po 
odkladu) 

Počet odkladů pro 
školní rok 2019/2020 

1 5 0 0 

 
Komentář:  Zápis byl proveden dne vzhledem k opatřením v souvislosti s nákazou COVID-19 bez 
prezenční přítomnosti žáků ve škole v období od 1. do 23. dubna 2021.  

Počet žáků, kteří ukončili I. stupeň ZŠ 5 
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4.2 Zápis do mateřské školy 

MŠ Žádosti, jimž bylo 
vyhověno 

Žádosti, jimž nebylo 
vyhověno 

Důvod nepřijetí 

 9 6 Naplněná kapacita 

Komentář:  Zápis byl proveden vzhledem k opatřením v souvislosti s nákazou COVID-19 bez 
prezenční přítomnosti dětí ve škole v období 3.-14.5. 2021 

 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo 
 

Neprospělo Žáci s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 

I. A 0 0  0 0 0 

II. A 2 2  0 0 0 

III. A 4 2 2 0 0 0 

IV. A 2 2 0 0 0 0 

V. A 5 4 1 0 0 0 

I. stupeň ZŠ 
celkem 

13 10 3 0 0 0 

Komentář:  Výuka ve školním roce probíhala výuka po dobu uzavření školy z důvodu protiepidemických 
opatření on-line. 

 
5.2 Přehled o chování žáků 
 

Ročník Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

I. A 0 0 0 0 0 0 

II. A 2 2 0 0 0 0 

III. A 4 4 0 0 0 0 

IV. A 2 2 0 0 0 0 

V. A 5 5 0 0 0 0 

I. Stupeň ZŠ 
celkem 

13      

 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách 
 

 Počet 
omluvených 

hodin 

Počet 
omluvených 

hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin celkem 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. pololetí 165 12,69 0 0 

2. pololetí 256 19,69 0 0 
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5.4 Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení  Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení              3. 2 

S vadami řeči              3. 1 

Tělesné/ mentální postižení              3. 1 

S vývojovými poruchami učení              3. 2 

S vývojovými poruchami chování             - - 

 
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 
Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, jehož cílem je předcházení sociálně patolo- 
gickým jevům a chování ve školní kolektivu. Ve školním roce škola nemusela řešit žádné zásadní projevy 
sociálně patologického chování, při distanční výuce významně pomáhala s prevencí a zároveň 
podporou žáků i rodičů v nelehké situaci asistentka pedagoga – sociální pedagožka. Ve školní družině 
zároveň celoročně probíhají aktivity podporující prevenci nežádoucího chování. 
 
 

7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 
7.1. Akce kulturní, projekty, kurzy 
 
Možnost účasti na různých akcích (plavání, lyžování) a zároveň pořádání akcí školou (vánoční jarmark 
a další akce s veřejností) byla významně ovlivněna protiepidemickými opatřeními po většinu školního 
roku.  
 
7.1.1. Základní škola 
 

Akce školy Vítání občánků – společně akce obce, ZŠ a MŠ 
Vzhledem k protiepidemickým opatřením škola nemohla pořádat 
akce pro veřejnost. 

 

Akce ZŠ – projekty, akce, 
kurzy 

 Zapojení do programu Škola pro udržitelný život - Učíme se péčí o       
 místo; tvorba hledačky, celoroční projekt   
 Drakiáda 
 Vánoční pečení, vánoční focení 
 Čertovská besídka 
 Vánoční besídka s tombolou 
 Beseda – Nový Zéland 
 Pirátský týden 
 Den Země 
 Čarodějný zápis do ZŠ 
 Čarodějnický oheň 
 Výlet do ZOO Chleby 
 Dřevíčková dílna 
 Odstředivá síla, polytechnika – projektový den 

Vítání občánků – vystoupení MŠ 
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Den otevřených dveří ZŠ 
Oslava dne dětí - netradiční disciplíny 
Focení na konci školního roku 

 

 

        
 
 

Spolupráce školy a dalších 
subjektů 

Spolupráce se subjekty: 
OÚ Boharyně 
TJ Bystřice Boharyně 
KHS KHK 
Magistrát HK 
SPC Rukavička, SPC Duháček 
Pedagogicko-psychologická poradna KHK 
Řeznictví u Brožů 
 

 
 

Akce k prevenci sociálně 
patologických jevů 
 

Celoroční projektové dny, tematické dny  
Nadstandardní aktivity, zájmové aktivity (keramika, angličtina, 
předškoláček, badatelé) 
Aktivity ve školní družině 
Exkurze a výlety  
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7.1.2. Mateřská škola 
 

Akce MŠ  

Divadlo Koloběžka 

Keramika – předškoláci 

Badatel – předškoláci 

Angličtina – předškoláci 

Cvičný poplach 

Předškoláček v ZŠ 

Maňáskové divadlo v MŠ 

Loutkové divadlo v MŠ 

Masopustní veselice 

Online setkání s předškoláky 

Den knihy – projektový den 

Divadélko – Křížem krážem po Novém Zélandu 

Zápis MŠ 

Divadélko Koloběžka – Šel zahradník do zahrady 

Včely – projektový den 

Dřevíčková dílna – projekt 

Výlet – ZOO Chleby 

Sportovní olympiáda MŠ 

Vítání občánků – vystoupení MŠ 

Den otevřených dveří MŠ 

Odstředivá síla – projektový den 

Rozloučení s předškoláky (vystoupení pro rodiče) s piknikem 

Divadlo Koloběžka – Námořnická pohádka 
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7.2 Akce k environmentální výchově, EVVO 
 

Typ akce  Počet zúčastněných žáků/dětí Poznámka 

Třídění odpadu 13/27 Pravidelná osvěta a příklady 
dobré praxe 

Šetrný provoz školy 13 Pravidelná osvěta 

Místně zakotvené učení 13 Průběžně 

Den Země 13 Jednodenní projekt 

Tvorba hledačky 7 Celoročně 

 
 
 

8.       Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Pedagogické pracovnice základní i mateřské školy se vzdělávali zejména samostudiem, případně se 

účastnily webinářů pořádaných akreditovanými institucemi (didaktika pro MŠ a ZŠ, postupy pro on-

line výuku, předškolní příprava dětí v MŠ, manažerské dovednosti apod.). 

  

 

9.       Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní    
          inspekcí           
                                                                                                                          
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na škole kontrolní činnost ČŠI.  

10.     Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

 
a) Spolupráce s odborovými organizacemi 

                          Nerealizována 
 

b) Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů 
                          Nerealizována 
 

c) Spolupráce s dalšími partnery 
 

Organizace komentář 

Pedagogicko-psychologická poradna, SPC 
Rukavička 

Poruchy vzdělávání a chování, Logopedická 
prevence 

NIDV, CVKHK, SEVER, Tereza Vzdělávání pedagogických pracovníků, 
programy pro děti 

Obec Boharyně, TJ Bystřice Boharyně celoroční spolupráce, akce pro děti a veřejnost, 
brigády 
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11.       Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  
             financovaných z cizích zdrojů 
 

Šablony III - “Podpora Základní školy a 
mateřské školy Boharyně” 

457 671,00,- Kč;  MŠMT reg. č. 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017796, 

„Učíme se péčí o místo (Rozvoj programu Škola 
pro udržitelný život a místně zakotveného 
učení v ČR)“ 

10 000,- Kč; Středisko ekologické výchovy 
SEVER, mikroprojekt 

Školní mléko  Celoročně dodává firma LAKTEA. 

Ovoce do škol Celoročně dodává firma GIRA 
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12.      Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 
 

Základní a mateřská škola Boharyně, IČO: 75018136 

1. PŘÍJMY 5 016 044,07 Kč 

státní rozpočet 4 198 362,72 Kč 

provozní rozpočet 526 702,00 Kč 

úplata za předškolní vzdělávání 44 517,00 Kč 

stravné 55 557,67 Kč 

ostatní příjmy 155 421,68 Kč 

doplňková činnost školy 35 483,00 Kč 

  

2. VÝDAJE 5 045 755,84 Kč 

investiční výdaje celkem 0,00 Kč 

neinvestiční výdaje z toho: 5 045 755,84 Kč 

náklady na platy pracovníků školy celkem 3 075 344,00 Kč 

ostatní osobní náklady 1 092 430,96 Kč 

výdaje na učební pomůcky 40 281,50 Kč 

provozní náklady 837 699,38 Kč 

 

 

 
 
 
V Boharyni dne 22. 10. 2021 
Mgr. Lucie Tomášková 


