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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1) Charakteristika školy
Škola prochází transformací ze školy původně malotřídního typu. Díky přístavbě v roce 2012 a 
navýšení kapacity na 150 žáků se ze školy stala škola s plně organizovaným 1. stupněm. Ve školním 
roce 2013/14 započaly první kroky k reorganizaci a otevření 2. stupně ZŠ od následující školního 
roku. Od 1. 9. 2014 začali docházet první žáci 6. ročníků – část žáků byla přijata ze základní školy ze 
Slap na základě dohody starostů ze všech zúčastněných obcí.
Ke 30. září 2014 měla škola 146 žáků z toho 74 dívek, z toho celkem 124 žáků, resp. 64 dívek na 1. 
stupni. 
Během školního roku bylo vyřízeno navýšení celkové kapacity školy ze 185 na 210 žáků s platností 
od 1. 9. 2015. Kapacita školní družiny zůstává 90 žáků. 

Pracovníci školy
Na škole pracovalo celkem 9 pedagogických pracovníků – ředitel, 7 třídních učitelů (z nich jeden ve 
funkci zástupce ředitele), 2 netřídní učitelky – anglického jazyka a přídodovědných předmětů, 
3 vychovatelky (z nich 1 ve funkci vedoucí vychovatelky), 3 asistentky pedagoga (z nich 2 jsou z řad 
vychovatelek).   Díky zahájení či absolvování stanoveného studia byl pedagogický sbor ve školním 
roce 2014/15 plně kvalifikovaný.
Mezi nepedagogické pracovníky byla nově přijata hospodářka školy. Dále působí 2 uklízečky.
Na DPP působí ve škole školník-topič, správce ICT, lektoři kroužků a suplenti pro školu a družinu (ti
jsou z řad stávajících zaměstnanů školy). 
V rámci probíhající reorganizace byli na konci školního roku přijati další pracovníci pro školní rok 
2015-16. Celkový počet zaměstnanců k 31. 8. 2015 je tak 22 na pracovní poměr. 

Zázemí
Školu tvoří tzv. „stará“ a „nová“ budova, která se nově označuje jako „přístavba“ z důvodu výstavby 
nového pavilonu - tedy nové „nové“ budovy. Na konci školního roku došlo k úpravám zázemí tak, 
aby splňovalo požadavky po reorganizaci a otevření druhého stupně od školního roku 2014/15. 
Nově má tedy škola 7 kmenových učeben, z nichž 3 slouží jako místnosti školní družiny. Provoz 
v těchto prostorech je upraven režimovým opatřením. Po úpravách původní počítačové učebny ve 
„staré budově“ se povedlo mít jednu vyhovující učebnu s vybavením ICT včetně přístupu na internet
vybavenou dataprojektorem, školním elektr. klavírem, AV technikou. 
Škola používá k výuce tělesné výchovy tělocvičnu TJ Slovan Hradištko, vlastní zahradu a přilehlé 
okolí.
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Byly pořízení počítače pro použití učitelů ve sborovnách a pro administrativní práce některých 
vedoucích pracovníků. Byly pořízeny 3 sady přenosných PC propojených s přenosnou AV sestavou a
dataprojektorem (tzn. přibližně 1 sada na 2 třídy). Z projektu EU peníze školám byla pořízena 
interaktivní technika umístěná ve společných prostorách školy. 

Stravování
Od školního roku byla po provedených úpravách ve staré budově a ve školce rozšířena kapacita 
školní kuchyně v MŠ Hradištko a výdejna pro vydávání obědů žákům naší školy byla přestěhována 
do prostor školy, kde je nově cca 80 míst k sezení. Obědy i nadále připravuje školní kuchyň mateřské 
školy.

2) Školská rada
Školská rada se sešla několikrát v roce na základě vlastní iniciativy. Školská rada se podílela na 
schvalování či projednání dokumentů stanovených školským zákonem a situací týkající se změn ve 
škole, navyšování kapacity a rozšiřování školy o druhý stupeň ZŠ. V lednu 2015 proběhly nové volby
do školské rady na základě ukončení funkčního období. Rada nově pracuje ve složení Mgr. Dana 
Fröhlichová – za pedagogy, Lucie Hašková – za zřizovatele, Ing. Markéta Šafránková-Bejkovská – za 
rodiče. Funkční období současné školské rady uplyne na konci ledna 2018. 

3) Obory vzdělání
Základní škola Hradištko, okres Praha-západ, vyučuje v oboru Základní škola, kód 79-01-C/01, denní
forma, trvání 9 roků 0 měsíců. 
Ve školním roce 2014/15 se zahájilo vyučování podle ŠVP pro ZV „Škola pro radost“, č. j. 198/2014-
švp, jehož přílohou je i po dobu 2 let  ŠVP pro ZV „Tvořivá škola – škola pro radost“, byl platný 
předtím a podle nějž se budou vyučovat žáci, kteří v něm zahájili studium v 1. či 2. období 1. stupně. 
V průběhu roku byl ŠVP redigován a doplněn o vzdělávací obsah zbývajícíh tříd 2. stupně. 
Ředitel školy vyhověl  žádostem o individuální vzdělávácí plán, které vzešly z doporučení 
poradenských zařízení. Ve škole se vzdělává 1 žák s těžkým zdravotním postižením a několik žáků 
se specifickými poruchami učení či chování a 1 žák-cizinec. 

4) Zápis do 1. ročníků
Zápis se konal 4. a 5. února 2015 v odpoledních hodinách. Na zápise se podílely všechny učitelky 1. i 
2. stupně. Celkem se k zápisu dostavilo 38 dětí včetně dětí po odkladu, u 5 nových dětí bylo ve 
výsledku vyhověno žádosti o odklad. Během léta zažádali o přestup do 1. ročníku 2 žáci, kteří se 
účastnili zápisu v jiné škole. 

5) Údaje o výsledcích vzdělávání
Z 148 žáků, kteří ke 30. 6. 2015 byli žáky školy, postoupilo 146 do vyššího ročníku, 1 konal neúspěšně 
opravné zkoušky (ten ovšem přestoupil od 2. 9. na jinou školu). Nikdo z žáků nepřestoupil na 
víceletá gymnázia či jinou školu. Vyznamenání mělo 108 žáků, všichni žáci měli chování velmi dobré.
Žáci pátého ročníku se zúčastnili testování SCIO v oblastech českého jazyka, matematiky, obecných 
studijních předpokladů a anglického jazyka (SCATE). 
Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili povinného plošného testování ČŠI v oblasti Člověk a svět.
Výsledky testování slouží pro další práci a vyhodnocování výsledků vzdělávání škole, výsledky jsou 
z principu neveřejné.
Obecné statistiky a výsledky vzdělávání žáků po třídách jsou přílohou této Výroční zprávy. 
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6) Prevence sociálně patologických jevů
Prevence probíhala v primární i částečně sekundární úrovni na bázi přímé i nepřímé. Úsek má na 
starosti koordinátor prevence na škole, základním principem je práce třídních učitelů. Škola má 
zpracován Minimální program prevence.
Na 2. stupni probíhal rozbor témat zejména v předmětu Výchova ke zdraví. 
Na bázi sekundární se jednalo o řešení aktuálně zjištěných méně závažných jevů ve třídách, přímou 
pedagogickou práci učitelů a konzultace a řešení situace s rodiči. 
V nepřímé primární prevenci jde o nabídku mimoškolních aktivit, dalších akcí pořádaných školou či 
školní družinou a nabídku kroužků. Jejich výčet je součástí přílohy Výroční zprávy. 

7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci DVPP se škola zaměřila na zahájení studií k doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků
dle platného znění školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících.

– 1 zaměstnanec pokračoval v maturitním studiu na SSŠPS Obrataň pro rozšíření kvalifikace na 
vychovatele školní družiny, 

– 1 zaměstnanec zahájil rozšiřující studium pro pedagogy 2. stupně – učitelství biologie, 
– 1 zaměstnanec se studoval speciální pedagogiku na MU v Brně,
– 1 zaměstnanec absolvoval kvalifikační studium pro asistenty pedagoga, 
– další pedagogičtí pracovníci se v průběhu 1. a 2. pololetí zúčastnili následujících seminářů

– 2 asistenti pedagoga se absolvovali kurz dvpp pro asistenty pedagoga org. spol. Člověk 
v tísni - „AP pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí“

– workshop pro vychovatelky školní družiny – spolupráce a teambuilding (Etc. a Etc.) - ŠD
– konference Fraus pro učitele 1. stupně (Fraus)
– Hejného matematika u SPU pro výchovné poradce (PPP Praha-východ)
– Úvodní školení interaktivní tabule (Chytratabule.cz) - všichni
– Primární prevence n 1. stupni (VISK)
– Čteme s dětem a s dětmi (VISK)
– Dyslexie a dysortografie prakticky (VISK)
– Jak na genetickou metodu (Fraus)
– Školení ředitelů a vedoucích pracovníku v rámci „tablety do škol“

8) Prezentace školy na veřejnosti
Základní prezentací školy jsou webové stránky školy, které slouží zároveň pro předávání aktuálních 
informací školy rodičům a umožňují sledovat aktuální učivo v různých třídách. 
Další prezentací jsou vystoupení žáků při významných dnech v obci: Zahájení adventu, Výročí konce
2. světové války. Škola sama pořádá akce, na které zve rodiče i širší veřejnost: Vánoční a Jarní 
besídka, Dýňobraní, Závěrečný táborák, Den otevřených dveří, další aktivity mimo i v rámci 
projektů. Nově proběhl závěrečný koncert flétnového kroužku a závěrečné vystoupení 1. ročníků. 
Škola se pravidelně prezentuje ve Zpravodaji, čtvrtletníku vydávaném v obci Hradištko, 
a spolupracuje s místními spolky (SDH Hradištko, Myslivci). Žáci školy se účastní výtvarných a 
sportovních soutěží. 
Všechny pořádané akce jsou v příloze Výroční zprávy.
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9) Výsledky inspekční činnosti ČŠI
V roce 2014/15 neproběhla inspekční činnost ČŠI. Ředitel školy se účastnil sběru dat v rámci 
spolupráce škol s ČŠI. 

10) Hospodaření školy
Jedním ze zdrojů finančních prostředků jsou příspěvky státního rozpočtu na neinvestiční výdaje – 
platy, ostatní neinvestiční výdaje – náklady na nákup pomůcek, vzdělávání pdg. pracovníků, aj. a 
příspěvek zřizovatele – na provoz. 
V roce 2014 obdržela škola 3.445.653,- Kč na hrubé platy, 1.225.924,- Kč na odvody a FKSP a 133.146,- 
Kč na ostatní neinvestiční výdaje. Příspěvek zřizovatele v roce 2014 činil po úpravě na nákup 
vybavení školní jídelny celkem 820.000,- Kč.
Zdrojem financí z provozu je poplatek za školní družinu, který činil za jedno pololetí 1.200,- Kč na 
žáka ŠD, příp. 250,- Kč pro žáky docházející pouze do ranní družiny. Celkem bylo vybráno v roce 
2014 176.750,- Kč
Škola hospodaří také z příspěvky dobrovolných dárců, jejichž evidence je dostupná u ředitele školy. 
Od roku 2012 je škola příjemcem státní dotace z programu EU – peníze školám.
Více o hospodaření školy v příloze Výroční zprávy „Zpráva o hospodaření za rok 2014.“

11) Zapojení do programů a projektů
Ve školním roce 2014/15 pokračovala škola v naplňování cílů programu „EU – peníze školám“, jehož 
posláním jsou „Individualizace“ a „Inovace“ ve školství. Učitelky vypracovávaly učební materiály, 
které ověřovaly při výuce. Ve 3. a 4. ročníku došlo k rozdělení žáků dle výkonnosti do 2 skupin, ve 
kterých mohli lépe rozvíjet čtenářskou gramotnost a anglický jazyk v rámci navíc proplacené hodiny 
z tohoto fondu. Program byl ukončen v prosinci 2014 a v únoru 2015 byla schválena „Závěrečná 
monitorovací zpráva“
Ve prvním pololetí byl zahájen podobný program, do kterého se škola přihlásila v rámci OPVK – 
Investice do rozvoje vzdělávání – Výzvy 51 – Digitální věk ve školách, který má probíhat ve školním 
roce 2014/15. Jeho hlavní náplní je rozvoj ICT gramotnosti pedagogických pracovníků a její následné 
uplatnění při výuce. Tento program bylo ovšem ukončen z důvodu pozastavení činnosti příjemce 
dotace – firmy QPro7, která měla za úkol dotace zprostředkovat. V podobné situaci se ocitlo bezmála 
70 škol ze Středočeského a Ústeckého kraje. Prostřednictvím MŠMT tuto záležitost řeší příslušné 
orgány. 
V červnu 2015 se zapojil ředitel školy do spolupráce v rámci udržitelnosti projektu KOKOS – 
spolupráce zapojených škol z okresu Praha-západ. 
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12) Spolupráce s dalšími organizacemi
Škola dlouhodobě spolupracuje s pracovníky místního obecního úřadu, jakožto zřizovatelem. Dalším
partnerem je TJ Slovan Hradištko, jehož tělocvičnu využívá nejen k výuce, ale i k dalším aktivitám. 
Na velmi dobré úrovni je vztah školy s místním spolkem dobrovolných hasičů SDH Hradištko, kteří 
jsou otevřeni spolupráci při nácviku evakuace osob ze školy a v případě potřeby pomáhají škole 
s manuálními pracemi.
Škola je v úzkém kontaktu s redakční radou místního Zpravodaje. 
V rámci spolupráce s MŠ Hradištko se pokračuje s projektem „Páťáci čtou ve školce“ zaměřený na 
intenzivní týdenní kontakt našich nejstarších žáků a dětí mateřské školy. V období před zápisem 
připravují  paní učitelky prvních tříd pravidelně návštěvu dětí z mateřské školy s přizpůsobeným 
programem. V srpnu 2015 proběhlo první pracovní setkání učitelek 1. stupně a učitelek MŠ s cílem 
prohloubit spolupráci a komunikaci mezi oběma subjekty zejména s ohledem na 
V rámci občanských iniciativ se někteří žáci i zaměstnanci školy zúčastnili veřejných sbírek pro Fond 
Sidus, Život dětem a Květinového dne na podporu léčby rakoviny.

V Hradištku dne 14. října 2015

Zpracoval:  Mgr. Ondřej Hynek, DiS., ředitel školy 
.............................................................................................................................

Předáno školské radě:  ...................................... 

Schváleno Školskou radou dne: ...................................... 

Projednáno na pdg. radě dne: .........................................

Zprávu četli (PR):  ........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Předáno zřizovateli dne: viz razítko podatelny

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Zpráva o hospodaření za rok 2014
Příloha č. 2: Mimovýukové akce 2014/15
Příloha č. 3: Kroužky při Základní škole Hradištko ve školním roce 2013/14
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Z p r á v a   o   h o s p o d a ř e n í    z a   r o k  2014
 
     Základní škola Hradišťko je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Hradišťko. Škola nemá 
hospodářskou činnost.

     Na financování školy bylo ze státního rozpočtu převedeno celkem  4 862 628 korun. Z toho na mzdy  3 445 
653 Kč.  Tyto částky byly v souladu s rozpočtem vyčerpány. Prostředky na neinvestiční výdaje v celkové částce
1350 073 Kč  byly čerpány na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců, na zákonné naplnění FKSP, náhrady 
nemoci, na nákup učebnic, učebních pomůcek a na vzdělávání pedagogů.  Všechny položky rozpočtu byly 
vyčerpány na  100 %, byly dodrženy všechny závazné ukazatele.

     Obec Hradišťko schválila na rok  2014 rozpočet pro základní školu ve výši 820 tis.Kč. Tato částka byla 
v průběhu roku postupně převedena na účet školy u Poštovní spořitelny. Finanční prostředky byly použity na 
úhradu plateb za materiál, zejména palivo, za opravy a údržbu školních prostor a za nákup ostatních služeb, 
včetně plateb za elektřinu a vodu.
      Na školném v družině bylo vybráno 176 750 Kč.
     
     Účetní položka spotřeba materiálu  ( účet 501) v celkové částce  851 690 Kč.
Zahrnuje také nákup učebních pomůcek  ze státního rozpočtu  ( 102390,-). Významnou položkou tohoto účtu  
je  124 703 Kč na zabezpečení školy palivem (analytický účet 501 04). Je zde uveden nákup  drobného 
investičního majetku účet 501 05, pořízen drobný majetek za 474 458 Kč. Dále jsou zde zahrnuty položky za 
nákup materiálu na běžné opravy a údržbu v prostorách školy, nákup čistících a hygienických prostředků, 
kancelářské potřeby, odborná literatura aj.

     Na opravy a udržování prováděné dodavatelsky  ( účet 511) bylo čerpáno  
102 824 Kč.  

          Ostatní služby ( účet 518) v celkové částce 210 725 Kč je také členěn analyticky. Nejvyšší položkou jsou 
platby za zpracování účetnictví, poradenství a školení (analytický účet  518  03) 70 300 Kč. Dále jsou zde 
podchyceny platby za prováděné revize v budově školy, odvoz fekálií, poplatky za poštovné, pojištění apod. 
12 831 Kč na školení pedagogů financované ze státního rozpočtu. 

     Za spotřebu elektřiny ( účet 502) bylo zaplaceno  1230985 Kč a spotřebu vody( účet 503) 14 344 Kč.
    
      V roce 2014 ukončila škola hospodaření se zlepšeným hospodářským výsledkem  1 712,35 Kč. 
     
      Fond EU byl využit zejména k dotování některých učebních hodin podle školního rozvrhu. 
      
     V průběhu roku provedla Obec Hradištko finanční kontrolu Základní školy Hradišťko podle ust. zák.č. 
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. O výsledku kontroly
byla sepsána zpráva. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

        

                                                                   Mgr.  Ondřej   H y n e k
                                                                              ředitel
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MIMOVÝUKOVÉ AKCE 2014 – 15

číslo datum název akce akce určena pro
1. 1. 9. Zahájení školního roku všichni žáci ZŠ

2. 19. 9.
Den integrovaného záchranného systému – 
Štěchovice všichni žáci ZŠ

3. 1. 10. 
Dravci a psi – program místních myslivců (pan R. 
Zdeněk) všichni žáci ZŠ

4. 13. 10. Centrum Atlantis Praha – výstava Egypt ŠD I. - III. odd.   
5. 23. 10. Dýňobraní – na školní zahradě, pro rodiče s dětmi všichni žáci ZŠ 
6. 10. 11. Ústní hygiena – program ve třídách IV. - VI. roč.

7. 10. 11. 
Divadelní předst. v aule – Sněhová královna a 
král. Šašek ŠD I. - III. odd.   

8. 13. 11. Exkurze do Jedličkova ústavu IV. roč. 
9. 14. 11. Ústní hygiena – program ve třídách I. - III. roč. 
10. 18.-21. 11. Adaptační kurz VI. roč.

11.
1., 8., 15. 
12. Adventní setkání v aule školy všichni žáci ZŠ

12. 1. 12. Fotografování – Vánoční sada všichni žáci ZŠ
13. 4. 12. Exkurze Betlémy Karlštějn IV. roč. + I. B
14. 5. 12. Mikuláš v MŠ a 1. třídách I. roč., V. - VI. roč.
15. 5. 12. Čertování – maškarní v jídelně ŠD I. - III. odd.  
16. 9. 12. Vánoční Praha – výlet III. roč.  
17. 11. 12. Exkurze Betlémy Karlštějn II. roč. + I. A
18. 16. 12. Návštěva divadla ZŠ Zbraslav IV. - VI. roč. 
19. 18.12. Vínoční besídka – v tělocvičně všichni žáci ZŠ
20. 19. 12. Vánoční den ve škole všichni žáci ZŠ
21. 13. 1. Den otevřených dveří
22. 21. 1. Návštěva předškoláků v prvních ročníkách I. roč. 
23. 22. 1. Matematická olympiáda V. tříd  vybr. žáci V. roč.  

24.
29. 1. - 26. 
2. Bruslení v Černošicích V. - VI. roč.

25. 29. 1. Exkurze FTVS IV. roč. 
26. 4. - 5. 2. Zápis do prvního ročníku
27. 5. 2. Návštěva divadla Minor I. B

28. 6. 2.
Síla lidskosti – příběh Ch. Wintona, MFC 
Štěchovice V. - VI. roč.

29. 11. 2. Exkurze IQ landia Liberec I. - V. roč.  
30. 13. 2. Karneval s kouzelnickým vystoupením ŠD I. - III. odd.  
31. 17. - 20. 3. Vycházky tříd na Medník – Kandík psí zub všichni žáci ZŠ
32. 18. 3. Návštěva divadla Minor I. A
33. 20. 3. Beseda v obecní knihovně IV. roč. 
34. 27. 3. Čtení s hasiči v aule školy ŠD I. - III. odd.  
35. 27. 3. Spaní ve škole V. roč. 
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36. 23. - 25. 3. Pythagoriáda V. - VI. roč.

37. 31. 3.
Exkurze škola pro zrak. Postižené + Neviditelná 
výstava III. - IV. roč.  

38. 1. 4. Bruslařská soutěž Černošice
vybr. žáci IV. - V. 
roč.  

39. 8. 4. Matematická olympiáda VI. tříd  vybr. žáci VI. roč. 
40. 20. 4. Školní kolo McDonald's Cup na fotbalovém hřišti všichni žáci ZŠ

41. 29. 4. Okresní kolo McDonald's Cup, Praha – Podolí
vybr. žáci II. - V. 
roč.  

42. 30. 4. Čarodějnice na školní zahradě, návštěva z Portusu ŠD I. - III. odd.  
43. 5. 5. Focení tříd všichni žáci ZŠ

44. 8. 5.
Vystoupení „u pomníčku“ k výročí konce II. sv. 
války   vybr. žáci ZŠ 

45. 13. 5. Vystoupení dramatického kroužku – v tělocivčně dram. kroužek
46. 13. 5. Květinový den, sbírka Ligy proti rakovině vybr. žáci ZŠ 
47. 18. - 23. 5. Škola v přírodě, Jizerské hory – chata Panorama II. - IV. roč.  
48. 18. - 19. 5. Výlet do Jizerských hor V. - VI. roč.
49. 20. 5. Výlet do ZOO Plzeň I. roč. 
50. 2. 6. Vystoupení kroužku flétniček v aule školy flétnový kroužek
51. 15. 6. Beseda s pracovníkem archivu, ukázka kronik všichni žáci ZŠ
52. 23. 6. Výlet skanzen Řepora III. - IV. roč.  
53. 25. 6. Táborák pro rodiče s dětmi všichni žáci ZŠ

Kroužky při Základní škole Hradištko, okres Praha-západ 

Ve školním roce 2014-15 pracovaly tyto kroužky
pod vedením:
Mgr. Lenky Kostečkové a Ivany Jirákové - Divadelní  kroužek (2 skupiny),
Jany Doležalové - Výtvarný kroužek, 
Hany Jelínkové - hra na flétnu (3 skupiny),
Mgr. Jarmily Dvořákové - Kroužek deskových her (2 skupiny)
Ing. Pavly Švábové – Kroužek informatiky (1 skupina) a sportovní kroužek (2 skupiny)
Mgr. Ivy Maxové – Kroužek angličtiny (4 skupiny)
Externí organizací byly zajištěny: 
Jóga pro děti
Africké tance
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