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Identifikační údaje

Název vzdělávacího programu Základní školy: 

Školní vzdělávací program pro základní školu (ŠVP pro ZV)
Motivační název: Škola – místo pro radost

Název vzdělávacího programu školní družiny: 
Školní vzdělávací program pro školní družinu 
při Základní škole Hradištko, okres Praha – západ
Motivační název: Školní družina – místo pro radost

Předkladatel
Škola:
Základní škola Hradištko, okres Praha-západ
Školní 33
252 09 Hradištko 
IČO: 71008233
IZO: 00241245
RED-IZO: 600053130

Ředitel:
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

Kontakty: 
web: www.zshradistko.cz
e-mail 1: skola@zshradistko.cz
e-mail 2: ondrej.hynek@zshradistko.cz
e-mail 3: jmeno.prijmeni@zshradistko.cz

telefon 1: 734 738 442 (ředitel)
telefon 2: 739 205 040 (zást. ředitele, kancelář řed.)
telefon 3: 731 473 938 (hospodářka – ved. provozního úseku)
telefon 4: 739 212 526 (ved. vychovatelka, družina)
telefon 5: 242 413 712 (sborovna hlavní budova)
telefon 6: 242 413 714 (sborovna pavilon 2016)

fax: 242 413 713
IDDS: 4ubmmpf
GPS: 49°52'3.907"N, 14°24'47.531"E

Zřizovatel školy:
Obecní úřad Hradištko
Chovatelů 500
252 09 Hradištko

Kontakty:
telefon: 257 740 442
e-mail 1: starosta@hradistko.cz
e-mail 2: podatelna@hradistko.cz
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Motto

Plány jsou pouze dobrými úmysly, 
jestliže se okamžitě nezvrhnou do tvrdé práce. 

(P. Drucker)

Ryba smrdí po hlavě.

Pokud nevíte, kam jdete, pravděpodobně skončíte někde jinde.
(L. J. Peter)

Každý pochod jde jen tak rychle, jak jde jeho nejpomalejší člen.

Ať je strategie jakkoli krásná, občas je dobré podívat se na výsledky.
 (W. Churchill)
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Krátce úvodem I. 

Mé působení na Hradištku jako ředitele školy bych dnes nazval „velkou jízdou na 
horské dráze“. Dny, týdny a měsíce se řítí rychlostí světla a přináší s sebou adrenalin, 
pocity euforie, ale i zmaru, růstu a stoupání směrem nahoru k vytyčenému cíli, ale také 
spoustu chvil, kdy má člověk dojem, že se řítí dolů vstříc nejistým nebo dokonce 
nesplnitelným úkolům.

Tak začínal jeden z článků ve Zpravodaji na jaře 2016, který měl připomenout 140 
let školy. Když jsme se podívali do starých kronik, zjistili jsme, že to je období pro naši 
školu více než typické. Za svých 140 let zažila mnoho nečekaných zvratů a tedy i 
nespočet nových začátků.

Období posledních přibližně čtyř až pěti let jsem si pro sebe nazval obdobím 
„kvantity“. Škola od roku 2012 roste všemi směry – prostorově, personálně, počtem 
žáků, ale s otevřením druhého stupně i institucionálně. Škola v něm hlavně nabízí 
zákonnou funkci: aby měly děti z Hradištka kde plnit povinnou školní docházku. Je 
součástí potřeb obyvatelstva, které lze v obci uspokojit. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že právě otevřením nového pavilonu je tato 
epocha ukončena. Před námi se ovšem rýsuje nelehký úkol. Období kvantity by mělo 
postupně přejít do období „kvality“. Pedagogický sbor se časem stabilizuje a sladí, škola 
se bude postupně vybavovat novými pomůckami, zaměří se na vlastní rozvoj a upevní si
svoji cestu poskytování vzdělávání. Proto stojí hradištská škola po 140 let svého bytí 
opět na začátku. 

Ke svému výročí dostala tedy škola dárek v podobě nového pavilonu. Celá realizace 
je nakonec odrazem posledních tří let. Na počátku stálo šokující zjištění, že žáci nemají 
možnost přejít na druhý stupeň tam, kde to mají nejblíž a jak bylo dlouhá léta zvykem. 
Poté následovalo těžké, avšak jediné správné rozhodnutí o postavení nové budovy a 
otevření druhého stupně. Tomu napomohla výborná spolupráce obce se školou a 
nakonec i zapojení rodičů a místních spolků

Rád bych ocenil odvahu, která stála na počátku rozhodnutí o nové stavbě, a 
poděkoval všem, kteří se na její realizaci podíleli. Věřím, že v budoucnu bude tento krok 
hodnocen jako významný počin v oblasti zajištění základního vzdělání na Hradištku a že 
letošní rok se zapíše do historie nejen místní školy, ale celé obce. Jsem rád, že mohu být
tohoto procesu součástí.
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Krátce úvodem II. – Tak co ve škole? - Jo, dobrý

Za poslední tři roky přibylo v naší škole takměř 200 žáků a 25 zaměstnanců, z toho 
20 učitelů a učitelek, vloni jedna nová budova. A byť se zdá, že vždy se 30. červnem 
škola končí, my víme, že nastavený proces není u konce. 

Letos poprvé máme devátý ročník, jak se říká „plný dům“.  A již nyní se ukazuje, že 
původní požadavek z roku 2014, aby škola měla aspoň 16 učeben, byl oprávněný. 
V současnosti jich máme 13. Sestavit rozvrh znamená skládání puzzle – velký obrázek 
do menšího rámečku. Nejsou prostory pro dělené hodiny. V případě dalšího nárůstu 
počtu tříd, budou dělené hodiny (z nichž velká část je dělená povinně) prakticky 
nerealizovatelné. Nárůstu se v současné době ubránit nelze, je nutno zohlednit nárůst 
počtu dětí v obci, ale také nově vyjednanou spádovost pro děti ze Slap. 

Tentokrát jde o situaci, která je očekávaná. U nového pavilonu nezbývalo financí na 
větší rozšíření. Je proto jasné, že nás čeká opět dočasné řešení formou „buněk“. Řešení 
na přístavbu, resp. nástavbu jsou. Celý proces bude ovšem opět náročný. S rozšiřující se
školou rostou potřeby, které zahrnují nejen rozvoj kapacit školy, ale také její jídelny, 
rozvoj odborných učeben a celkového zázemí. Aktuálně se provádí studie možnosti 
úprav školní zahrady, ve fázi realizace jsou první úpravy místní tělocvičny... Všechno 
jsou poměrně rozsáhlé, ale bohužel nezbytné investice pro to, aby škola mohla řádně 
fungovat. Radost nám přináší každá nově pořízená pomůcka, na kterou z rozpočtu školy 
zbydou peníze. 

Uvnitř ve škole fungujeme jako každá základní škola kdekoli jinde, se svými 
bolestmi i radostmi.  Musíme si říct, „že dobrý“, protože tolik lidí pohromadě za krátké 
období více zvládnout ani nemůže. Co přijde jednomu samozřejmé, je pro jiného 
komplikované a naopak. Dynamické prostředí přináší výkyvy a rizika. O to více si člověk 
váží každého drobného posunu, úspěchu, každé změny k lepšímu. Sluší se proto 
poděkovat všem učitelům, žákům a rodičům, kteří se na tom podílejí.
Společným jmenovatelem jsou pro nás všechny mimoškolní akce. Některé jsou více 
založeny na individuálních výkonech, většina však odráží společné usílí všech pořádatelů
a účastníků, mezi něž budou v letošním roce patřit snad i letošní první deváťáci při 
tradičním Dýňobraní v říjnu nebo Vánočním jarmarku 1. prosince. Mezi tradiční akce se 
zařadil adapťák pro šestáky, lyžák, ale i exkurze na přehlídku středních škol pro 
sedmáky a osmáky, v našem plánu zůstalo vystoupení dramaťáku či školy v přírodě a 
další akce. Naši žáci se začínají postupně účastnit různých olympiád – vědomostních i 
sportovních soutěžích. Zatím se o nich dozvíte hlavně na webových stránkách školy 
(www.zshradistko.cz), ale časem doufám, že Vás budeme více informovat i 
prostřednictvím Zpravodaje. 
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Jak jsme postupovali

Analýzu současného stavu provádíme průběžně. Během práce napadá pracovníky mnoho
provozních záležitostí k řešení. Mezi nimi se často najde i zásadnější, koncepční záměr. 

Základní bylo úvodní setkání na provozní poradě v březnu 2017. Z té vzešlo několik 
připomínek, ty potom pracovníci zanesli do dotazníků: 1) „Hodnocení a vize“ a 2) „Swot 
analýza“. 

Následně po zpracování dotazníků a dalších materiálů byl dán prostor pro připomínky a 
doplnění. 

Hlavním komunikačním uzlem byl ředitel – učitelky ZŠ, dalším uzlem ředitel – zbytek 
vedení, který hlavně reprezentoval ŠD a sekci THP. 

Závěrem byla kompletace tohoto dokumentu.

Jedná se o tzv. „živý dokument“, který i ve svém poslání má zajištěno průběžné 
vyhodnocení a vytváření jasných krátkodobých i dlouhodobých plánů.

Je to začátek!
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ANALÝZA - VLASTNÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY (2013 – 2017)

spojená s návrhy rozvojvých oblastí

Hodnocení a Vize/Nápady/..... (za období cca 2013 – 2016/17)

Materiální podmínky – prostory – hodnocení
Kladně hodnocen aktuální stav za podmínek k poslednímu školnímu roku. 
Kladně hodnocen dosavadní proces rozvoje prostorových kapacit. 
Akustická (ne)kvalita – zejména v aule a v jídelně.

Materiální podmínky – prostory – nápady, vize
Odborné učebny (chemická/přírodovědná laboratoř, jazyková učebna, cvičná kuchyň, 
dílny na Pč, výtvarná dílna)
Tělocvična, resp. multifunkční prostor i ke kulturním akcím.
Školní kuchyně, větší kapacita školní jídelny. 
Modernizace školní zahrady.
Nová IT učebna. 
Mikrofony. 
Zázemí pro společné akce – portové mikrofony, ozvučení. 
Přístavby na starou budovou, novým pavilonem, příp. Špejchar. 
Venkovní učebna. 
Řešení akustiky v jídelně lze vyřešit svépomcí – Heraklit.
Akustika v aule – nutno firmu. 
Vybavení školní jídelny – vozíky na příbory a tácy s rozšiřující se kapacitou nestačí. 

Materiální podmínky – vybavení – hodnocení
Nedostatečné množství mobilních PC jednotek. 
Nedostatečné množství PC v kmenových učebnách.
V současnosti na dostačující úrovni. 
1 interaktivní tabule je málo. 
Slabší úroveň osvětlení v PC učebně ve staré budově. 
Int. tabule se nachází na chodbě.
Klimatická nepohoda v přístavbě z roku 2012 v učebnách v 2.NP. 
Aktuální stav tělocvičny (plíseň, nebezpečné hrany na topení atp.).

Materiální podmínky – vybavení – nápady, vize
Oblast PC zahrnuta v plánu rozvoje ICT (příloha koncepce). 

– Interaktivní tabule v nových prostorech školy.
– Projetkory a další PC jednotky v učebnách (vč. mobilních)

Knihovna – rozvoj fondu.
Mapy, atlasy.
Slovníky.
Více moderních didaktických pomůcek. 
Vybavení zahrady pro odpolední aktivity družiny. 
Úbor pro sbor – rozvoj fundusu.
Mobilní ozvučovací technika.
Studie na řešení (viz výše), příp. jeho realizace.
Rekonstrukce tělocvičny/sokolovny, příp. výstavba vlastního zařízení.
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Personální podmínky – hodnocení
Vesměs velmi dobrý pedagogický sbor ve smyslu kompetencí k vyučování. 
Až na určité vyjímky pokrytá aprobovaná výuka.  
Výborná úroveň. 
Nedostatek pedagogů 1. stupně.

Personální podmínky – nápady, vize
Schopný pedagog pro TV (se zastřešením TV akcí).
Plat 30 tis. čistého. 
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění či stavební spoření. 
Supervize. 
Tematická setkání zamřené na rozvoj zaměstnanců. 
Tripartity pro učitele. 

Školní družina – hodnocení
Vše dostačující
Škoda, že nemají svoje prostory. 

Školní družina – nápady, vize
V rámci přístavby řešit vlastní prostory. 
Vybavení pro odpolední aktivity. 
Zvážit otevření školního klubu

Zájmové činnosti – kroužky – hodnocení
Jsou nabízeny dostačující aktivity uměleckého, jazykového i sportovníhé zaměření. 
Kroužky jsou na dobré úrovni. 
Kroužky pokrývají širokou nabídku. 
Kroužky pokrývají široce požadavky rodičů.

Zájmové činnosti – kroužky – nápady, vize
Využít externích subjektů. 
Se zvyšujícím se spektrem externích organizací využít více získané finanční zdroje. 
Pro II. stupeň – tvorba webových stránek. 
Příprava na SŠ. 

Školní a mimoškolní akce – hodnocení
Akce probíhají ve velké míře s velikým úspěchem. 
Velké usilí akcí věnují pedagogové. 
Pedagogové věnují akcím svůj volný čas. 
Akcí je nadbytek. 

Školní a mimoškolní akce – nápady, vize
Zachovat a upravovat stávající vyhovující systém a plán akcí. 
Vícedenní akce pro žáky 2. stupně.
Exkurze II. stupeň  se zaměřením na výběr budoucí profese.
Nezvyšovat příliš počet akcí. 
Lepší spolupráce při plánování akcí (a hledání termínů).
Pro zaměstnance hrazené z FKSP.
Zapojovat žáky do soutěží ze všech oblastí.
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Klima školy – hodnocení
Vynikající klima školy vnímané pedagogy. 
Vynikající klima školy vnímané patrně i rodiči

Klima školy – nápady, vize
Zachovat vztahy na bázi školy, rodičů a ostatních organizací. 
Vzájemná podpora. 
Stmelovací akce. 
Společné akce pdg. i pracovní. 
Supervize. 

Spolupráce s dalšími organizacemi, spolky atp. - hodnocení
Spolupráce s SDH Hradištko velmi dobrá. /Spolupráce při školních akcích i společný 
ples/. 
Slovan Hradištko – ne tolik silná vazba
EasySpeak – nespokojenost.
Spolupráce s MŠ dobrá.
Spolupráce s OÚ dobrá. 
Spolupráce s knihovnou velmi dobrá.
Více společných setkávání

Spolupráce s dalšími organizacemi, spolky atp. - nápady, vize
TJ Slovan Hradištko (+ OÚ
   – provoz a investice do zázemí pro sport /dráha, sportoviště/. 
Spolupráce se ZŠ v okolí (Davle, Štěchovice) – děti cítí rivalitu. 
Společné projekty s MŠ (čtení ve školce aj.)
Větší spolupráce se zastupitelstvem a starostou.
Větší vzájemná vazba vedení obce a veřejnost. 
Beseda s lékařem. 
Větší spolupráce s rodiči – zapojování do mimoškolních akcí.
Větší spolupráce s rodiči – více se jich ptát na jejich názor, nechat je hlasovat 
o některých záležitostech (příklady takových záležitostí zatím chybí).

Školní vzdělávací program – hodnocení
ŠVP je dostatečné.
ŠVP je ztráta času. 
Dobrý stav. 
V ŠVP jsou nedostatky.
ŠVP je průběžně evaluována a hodnocen s rozvojem 2. stupně.

Školní vzdělávací program – nápady, vize
Dobře zpracovaný ŠVP (aby se do něj nemuselo příliš zasahovat). 
Splnit zadané úkoly.
Zvolit jednotné metody, formy, učebnice.
Věnovat se nadaným žákům.
Nové předměty. 
Volitelné předměty.
Tématická propojení

10



Kvalita vzdělávacího procesu – hodnocení
Kvalita je velmi dobrá.
Kvalifikovaní pedagogové. 
Příliš se řeší žáci s SVP /individuálně se přistupuje pouze k nim/.
Inkluze přinesla potíže a nemožnost věnovat se talentovaným žákům.
V rámci situace je stav skvělý.

Kvalita vzdělávacího procesu – nápady, vize
Dělení výuky v početných třídách (alespoň ČJ, M atp.)
Dělení výuky jazyků na základě výkonů.
Dělení výuky některých předmětů (Tv, Pč) dle pohlaví. 
Volitelné předměty. 
Podpořit motivaci k učení přesouváním žáků do jiných ročníků v rámci předmětu.
Podpora samostatnosti – zpracování projektů, vyhledávání informací.
Podpora samostatnosti – prezentace, vyjadřování se na věřejnosti. 
Souhlas rodičů s testováním žáků na přítomnost návykových látek.
Získat mladé učitele z Hradištka. 
Vzájemné konzultace pedagogů – spolupráce.
Samostudium + semináře. 
Kurz PC pro učitele. 
Kurz AJ pro učitele. 
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ (mat.) pro žáky 9. ročníku.
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Vlastní SWOT analýza

Silné x Slabé stránky – (naše vnitřní)

Silné stránky
Kolektiv školy
Atmosféra ve škole
Obraz školy na veřejnosti
Zdravě a pozitivně motivované vedení školy.
Otevřené pracovní prostředí pro diskuzi. 
Sdílení informací
Aktivní pracovníci se zájmem o věc. 
Komunikace mezi žáky napříč ročníky. 

Slabé stránky
Vybavení školy (různé úrovně)
Omezené možnosti rozvoje vzdělávání zaměstnanců.
Nedůslednost (plnění povinností).
Někdy profesní komunikace. 
Clenitá budova – horší ochrana a zabezpečení. 
Naplněnost tříd. 
Některé věci nám dlouho trvají. 
PC gramotnost učitelů.

Možnosti x Hrozby – (zvenku)

Možnosti (Příležitosti)
Dobré jméno a povědomí o škole na základě expanze.
Zájem o studium ze strany žáků (jejich rodičů)
Zájem o personální uplatnění. 
Spolupráce se zahraničím. 
Akce se zapojením rodičů.
Využití lokálního historického a přírodního bohatství.
Dotace (IROP, EU atp.)

Hrozby
Růst místní populace
Nedostatečné prostory
Vyhoření vedení  (i jednotlivě)
Vyhoření sboru (i jednotlivě)
Nejednotnost vystupování zaměstnanců navenek.
Pomluvy
Rizika sociálně-patologických jevů s rozvojem II. stupně. 
Přeplněnost tříd. 
Přijímání slabých žáků (přestupy). 
Odchody silných žáků (přestupy). 
Dlouhodobě neřešená infrastruktura. 
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OSTATNÍ POZNÁMKY

ŠVP

Plán Rozvoje čtenářské gramotnosti
Plány tematického propojení vyučovacích předmětů
Volitelné předměty
Principy péče o mimořádně nadané a žáky s SVP

MATRIKA – MATRIČNÍ SYSTÉM

Současný systém (dm Software online /Škola OnLine) – jeho přechod z offline do online 
verze provází komplikace, nižší užitná kvalita, rozčarování
Hledání nového – zvažují se Bakaláři a Edookit

SMĚRNICE A VNITŘNÍ PŘEDPISY

Chybí některé směrnice povinného rázu. Předpisy vytvářet s efektivitou k užití v praxi. 
Zásadními dokumenty jsou: Organizační řád, Školní řád, tzv. Hodnotící řád, Vnitřní řád 
ŠD. Z jejich aplikace vyplývá i povinnost plnění provozních řádů a ostatních. 

RŮST POČTU ŽÁKŮ V MINULÝCH LETECH

školní rok celkem žáků školy z toho žáci 1. stupně z toho žáci 1. ročníku

2012/2013 87 87 19

2013/2014 99 99 28

2014/2015 148 124 35

2015/2016 201 143 36

2016/2017 232 148 26

2017/18 291 164 44

výhled 2018/2019 320 175 40

Růst počtu žáků je kopírován růstem počtu zaměstnanců.
Poslední dostupná data 2013/14 – celkem 9 fyz. osob celkem 7,00 přepočt. úvazků.
2017/18 – celkem 31 fyzických osob na cca 27,00 přepočtených úvazků, z toho 18,00 
úvazků pro činnost základní školy bez vedoucích pracovníků (učitelé a asistenti 
pedagoga). Více viz výroční zpráva (kupř. 2016/17).
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MOŽNÝ VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ, TŘÍD A TŘÍDNÍCH SKUPIN
Použita jsou aktuální dostupná data získaná na OÚ Hradištko, MŠ Hradištko a ZŠ Slapy.
Počet tříd nezohledňuje možnost rozvoje směrem k odborným učebnám (dílny, laboratoře, 

příp. cvičná kuchyň atp.). Lze ovšem zvážit výstavbu „menších“ jednotek, které by zároveň 
mohly sloužit jako jazykový kabinet. 

Počet žáků počítá s aktuálně narozenými dětmi v obci Hradištko, nepočítá s dětmi z oblasti 
Krňan atd., nepočítá s dětmi, které se mohou přistěhovat v rámci rozvoje obce.

9. ročník 2014/2015 24 1,00 1,00
8. ročník 2015/2016 32 1,00 2,00
7. ročník 2016/2017 27 1,00 2,00
6. ročník 2017/2018 30 1,00 2,00
5. ročník 2018/2019 31 1,00 2,00 8 39 2,00 2,00 7 46 2,00 2,00
4. ročník 2019/2020 36 2,00 2,00 9 45 2,00 2,00 6 51 2,00 3,00
3. ročník 2020/2021 38 2,00 2,00 7 45 2,00 2,00 7 52 2,00 3,00
2. ročník 2021/2022 29 1,00 2,00 10 39 2,00 2,00 14 53 2,00 3,00
1. ročník 2022/2023 44 2,00 2,00 4 48 2,00 2,00 8 56 2,00 3,00
Zápis 2018 2023/2024 40 2,00 2,00
Zápis 2019 2024/2025 29 1,00 2,00
Zápis 2020 2025/2026 32 1,00 2,00
Zápis 2021 2026/2027 29 1,00 2,00
Zápis 2022 2027/2028 21 1,00 1,00
Zápis 2023 2028/2029 25 1,00 2,00

současnost

CELKOVÉ POČTY ŽÁKŮ, TŘÍD A SKUPIN při nástupu do 6. ročníku

2017/18 291 12 17
2018/19 307 13 18 315 14 18 322 14 18
2019/20 304 13 18 313 13 18 319 13 19
2020/21 309 13 18 316 13 18 323 13 19
2021/22 308 13 18 318 14 18 332 14 19
2022/23 298 13 17 302 13 17 310 13 18
2023/24 287 12 17

Počet místností po započtení školní družiny

2017/18 4 16
2018/19 4 17 18 18
2019/20 4 17 17 17
2020/21 4 17 17 17
2021/22 4 17 18 18
2022/23 4 17 17 17
2023/24 4 16

6. roč. v 
roce

Počet 
žáků 

Hradišt
ko v 

ročníku

Počet 
tříd při 
počtu 
32 ž. ve 
třídě

Poče
t 
jazyk
. 
skupi
n

Nárů
st 
Slapy

Poče
t 
žáků 
po 
zapo
čítání 
Slap

Poče
t tříd 
po 
zapo
čítání 
Slap

Poče
t 
skupi
n po 
zapo
čtení 
Slap

Nárů
st 
Ostat
ní ze 
Slap

Poče
t 
žáků 
po 
zapo
čítání 
Ost.

Poče
t tříd 
po 
zapo
čítání 
Ost

Poče
t 
skupi
n po 
zapo
čtení 
Ost.

Při počtu 
oddělení
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Jedná se pouze odhady na základě aktuálních údajů

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
280

290

300

310

320

330

340

307
304

309 308

298

315
313

316
318

302

322
319

323

332

310

Počty žáků 2018 - 2023

Počet žáků Hradištko v ročníku

Počet žáků po započítání Slap

Počet žáků po započítání Ost.

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

13 13 13 13 13

14

13 13

14

13

14

13 13

14

13

Možný počet tříd 2018 - 2023

Počet tříd při počtu 32 ž. ve třídě

Počet tříd po započítání Slap

Počet tříd po započítání Ost
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2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

18 18 18 18

17

18 18 18 18

17

18

19 19 19

18

Počty "jazykových skupin" 2018 - 2023

Počet jazyk. skupin

Počet skupin po započtení 
Slap

Počet skupin po započtení 
Ost.

Je nutno vzít v úvahu situaci,kdy jsou třídy děleny jak na tělěesnou výchovu, tak na
jazyky a informatiku. Nelze tedy počítat, že se učebny „uvolní“ režimovým opatřením.
Takové uvolnění by ovšem případně přinesly odborné učebny. Stojí ovšem za úvahu, zda
se investice do 2 místností navíc nevyplatí v komfortu výuky a následně i dopadu na
žáky a celkový provoz školy i do budoucna. 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

17 17 17 17 17

18

17 17

18

17

18

17 17

18

17

Počet místností včet ŠD 2018 - 2023

Počet tříd při počtu 32 ž. ve třídě

Počet tříd po započítání Slap

Počet žáků po započítání Ost.
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VNĚJŠÍ PODNĚTY A EVALUACE

KRIZOVÉ OBLASTI ŠKOLNÍ ZAHRADY

-  studie zahrady Ing. arch. J. Loučka,  období leden – září 2017

1. Neutěšené prostranství vstupu do školní zahrady – obecní i školní část. 
2. Viz bod 1. - místa k sezení
3. Terasa před deštěm nemá stinný charakter ve slunečných dnech
4. Pergola postrádá okap – voda způsobuje promáčení terénu.
5. Prostor za školou – houština, sklad nepořádku.
6. Nežádoucí oplocení k sousedům.
7. Nebezpečný prostor – svah a navážka.
8. Nebezpečné – zaklopení jímek.
9. Nejistota ohledně Špejcharu a přilehlého okolí.

TESTOVÁNÍ 

V minulých letech proběhlo testování žáků školy v různých odvětvích. Konkrétní 
výsledky nejsou součáští strategické zprávy. 
Výsledky žáků jsou ovšem na úrovni průměru (tzn. 50 – 60 % percentilu), což by mohlo
odpovídat konkrétní situaci – obecní škola v situaci dynamicky se rozvíjejícího 2. stupně 
v oblasti prstence kolem Prahy (viz konference na toto téma v dubnu 2016 a 2017 
pořádané MAS Dolnobřežansko na MHMP). 
Škola se zúčastnila testování ČŠI, proběhlo testování „Stonožka“ či hodnocení Mapa 
školy (obě Scio). 

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH

Od roku 2015 se žáci školy pravidelně účastní různých akcí soutěžního charakteru: 
anglická olympiáda, sportovní soutěže, pěvecká soutěž, recitační soutěž, matematická 
olympiáda, přírodovědná či zeměpisná olympiáda. V soutěžích mají žáci dílčí větší či 
menší úspěchy (1. - 3. místo ve více kategoriích v Jarním Petrklíči, 1. - 2. místo 
v přespolním běhu, několik umístění do 6. místa na různých soutěžích, 3. místo 
v zeměpisné olympiádě aj.). 
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MAPA ŠKOLY SCIO 2016

Východiska „Rodiče a žáci“

Kvalita
Kvalita výuky je vnímána rodiči 5,4 b. ze 7 možných .
Působení školy na výchovu je vnímána rodiči 5,72 b. ze 7 možných (percentil 82%).
Žáci si myslí, že se učitelé snaží, aby je výuka bavil (percentil 88 %)

Rozhodující okolnosti, které žákům pomohou, z pohledu rodičů
1. Větší vnitřní motivace dítěte (48 %)
2. Více nestandrdních forem výuky (25 %)
3. Zapojení dětí aktivně do výuky (23 %)
4. Snížení počtu žáků ve třídě (18 %)

Rodiče si nejvíce ve škole váží (nejčastějsí odpovědi)
1. Přístupu učitelů k žákům  (78 %)
2. Vedení školy, ředitele školy (78 %)
3.  Přístupu učitelů k rodičům (23 %)

Žáci si ve škole nejvíce váží 
1. Spolužáků, kamarádů (58 %)
2. Školních akcí (35 %)
3. Vedení školy (35 %)

Žáci by přivítali
1. Praktické činnosti při hodinách
2. Práce ve dvojicích
3. Práce ve skupinách

Atmosféra a prostředí školy
Žáci 1. stupně hodnotí atmosféru 2,75 b. ze 3 možných (percentil 31%)
Žáci hodnotí důvěryhodnost učitelů 3,35 b. ze 4 možných (percentil 95 %). 
Vnější vztahy hodnotí rodiče 3,44 b. ze 4 možných (percentil 98%).
Žáci 2. stupně hodnotí atmosféru ve škole ze 78 % jako spíše dobrou či výbornou, 
vztahy ve třídě hodnotí 3,31 b. ze 4 možných (percentil 91 %), prostředí ve škole 3,2 b. 
ze 4 možných (sledovaný průměr 3,09).

Materiální podmínky

Žáci 2. stupně hodnotí materiální podmínky jako dobré – 3,2 b. ze 4 možných (percentil 
74 %)
Rodiče v hodnocení materiální podmínek hodnotil 3,32 b. ze 4 možných (percentril 45 
%). 

Spolupráce
Rodiče se cítí být informováni o dění ve škole, cítí, že mohou ovlivňovat dění ve škole. 
Rodiče by rádi spolupracovali se školou

– společné projekty, besedy atp. (45 %)
– materiální výpomoc (33 %)
– řešení výchovných problémů (21%)
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MAPA ŠKOLY SCIO 2016 – SWOT ANALÝZA

19



Zaslané podklady zřizovatele do Strategického rámce

-  pro následující dotační období (2018 – 2023) – ve spolupráci s T. Pipotou

Co potřebujeme a co nás čeká, finanční náročnost je dána orientačně:

1./ se týkal MŠ Hradištko.

2./ ZŠ Hradištko, IČO 71008233, Rozšíření kmenových učeben nového pavilonu ZŠ Hradištko, 
odhadované náklady 14 mil Kč, termín realizace 2018

3./ ZŠ Hradištko, IČO 71008233, Rozšíření kmenových a odborných učeben ZŠ Hradištko na 
pozemku č. st. 13, odhadované náklady 30 mil Kč, termín realizace 2019

4./ ZŠ Hradištko, IČO 71008233, Školní kuchyně pro ZŠ Hradištko a jídelna, odhadované 
náklady 15 mil Kč, termín realizace 2019/2020

5./ ZŠ Hradištko, IČO 71008233, Vybavení učeben ZŠ Hradištko ICT technikou, odhadované 
náklady 1 mil Kč, termín realizace 2018

6./ ZŠ Hradištko, IČO 71008233, Vybavení PC učebny ZŠ Hradištko, odhadované náklady 1 mil 
Kč, termín realizace 2018/2019

7./ ZŠ Hradištko, IČO 71008233, Rekultivace školní zahrady ZŠ Hradištko, odhadované náklady 
2 mil Kč, termín realizace 2018/2019

8./ ZŠ Hradištko, IČO 71008233, Venkovní sportovní areál ZŠ Hradištko, odhadované náklady 
16 mil Kč, termín realizace 2020/2021

 

Bod 1./ máme k podání projektovou dokumentaci na územní rozhodnutí, bod 2./ připravujeme 
studii, body 5./ a 6./ jsou na přípravu jednodušší, bod 7./ máme skoro dokončenou studii.
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KONCEPCE - PLÁN PRIORIT A ÚKOLŮ

Oblast řízení a správy
Evaluace plánu přibližně 1x do roka – konfrontovat plnění plánu. 
Lze provést v souvislosti s výroční zprávou. Využít maximálně výroční zprávy pro 
evaluace zejména provozních informací údajů – podmínek v personální oblasti, 
ekonomické oblasti, úspěchy žáků, vzdělávací funkce atd. 

Vytvořit hodnotící dotazník pro rodiče, žáky, učitele a  zaměstnance na jednoduchém 
principu, který bude schopen poskytnou zpětnou vazbu plnění standardů kvalitní školy, 
kvalitního managmentu, kvalitního vzdělávání a ostatních odvětví. Na vypracování 
spolupracovat se zástupci rodičů, pedagogů aj.  Sledovat kvalitu. 
V rámci plánování vytvořit stručný a srozumitelný plán některých oblastí školy. Nastavit 
krátkodobé cíle resortně. Vyhodnocení se pak věnovat v rámci resortu a provést příp. 
aktualizace. 
Zejména se jedná o: 

– Plán/Harmonogram akcí během školního roku
– Plán rozvoj gramotností v rámci ŠVP
– ICT plán
– Plány DVPP
– Plány hospitací
– Minimální preventivní program s plánem řešení šikany. 

Provést restrukturalizaci vnitřních předpisů školy. Pověřit průběžnou kontrolou jednotlivé
pracovníky. 
Zformulovat jasnou vizi školy. 
Upravit ŠVP, aby zahrnoval vizi školy a umožnil její naplnění. Inovovat strategie.
Rozdělit jasně kompetence, důsledně dodržovat vymezený rámec a průběžně upravovat.
Posilovat slabé stránky. To platí obdobně i pro pedagogický proces. 
Minimalizace šikany a sociálně-patologických jevů posilováním pozitivních vazeb. 
Nastavit formu podpory zaměstnancům, zejména pdg. pracovníkům (oblast DVPP, 
výchovné poradenství, práce třídních učitelů atp.)
V krátké době doplnit chybějící směrnice a další doplňovat postupně. 
Zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a hodnocení školy, delegovat výkonné 
kompetence na co nejnižší úrovně.
Vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
V oblasti řízení – proměna ze školy malotřídního typu na větší organizaci – uplatňovat 
principy běžné pro větší organizace/školy (viz delegování).

Oblast vzdělávání 
Podpořit péči o žáky s mimořádných nadáním. Využit stejné prostředky, které používáme
u žáků se specfickými vzdělávacími potřebami. 
Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření a vhodně nastavovat individuální péči. 
zaměřit se na podporu funkčních gramotností
Sledovat kvalitu práce pedag. pracovníků. 
Práce s ŠVP – analyzovat, vyhodnocovat, inovovat.
Věnovat pozornost prevenci sociálně patologických jevů (v různých oblastech životního 
stylu a skupin).
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Oblast pedagogická
Systematicky budovat školní poradenské pracoviště s výchovným poradcem a 
metodikem prevence. 
Rozvíjet „poradenskou úlohu“ samotných pedagogů. 
Podporovat rozvoj kompetencí, provádět vyhodnocení rozvoje kompetencí. 
Preventivně předcházet kázeňským problémům.
Budovat pozitvní motivaci, redukovat represivní strategie na minimum.

Oblast sociální
Vytvářet přátelské vazby, rozvíje spolupráci mezi žáky, rodiči a zaměstnanci školy. 
Rozvíjet součinnost rodiny a školy. 
Pracovat na minimalizaci šikany (v různých úrovních).

Oblast ekonomická
Zvyšovat kladný hospodářský výsledek. 
Získávání sponzorů, zvýšit různost příjmů. 
Zřídit vedlejší hospodářskou činnost (pronájem). 
Spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy.
Využití EU fondů. 

Oblast materiálně technická
Pracovat na postupném materiálovém vybavení zahrnujícím i učebním pomůcky. 
Do materiálního vybavení zanést školní jídelnu. 
Sbírat podněty na materiální dovybavení od nejširšího spektra zaměstnanců.
Určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, 
zkvalitňovat vybavování. 
Zajistit obnovu ICT vybavenosti. 
Řešit ve spolupráci se zřizovatelem úpravy dopravní situace v okolí školy.
Řešení klimatické pohody ve střídách v 2.NP v přístavbě z roku 2012.
Renovace a rozvoj budov školy, tělocvičny, zahrady, školní jídelny, atd.

Oblast personální
Podpora samostatného zájmu o DVPP v souladu s potřebami školy.
Vytvořit jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu.
Vypracovat kontrolní systém uplatnitelný pro všechny oblasti činnosti školy.
V systému odměňování podporovat realizaci ŠVP.
Zaměřit se na společné vzdělávání celého týmu v DVPP.

Oblast inforamční a komunikační
Stálá obnova a aktualizace webových stránek (restrukturalizace)
Vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy. 
Využít potenciál rodičů pro chod školy. 
Identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy. 
Vytváření pozitivního obrazu o škole. 
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PŘÍLOHY

Plán na dovybavení nového pavilonu

Aktuální podoba z 21. června 2017: 
Celková kapacita v současné době je až 180 ž., ve školním roce bude v pavilonu 2016 umístěno 5 tříd, 
celkový počet žáků cca 144 (dále bude uváděno cca 150). Od dalšího školního roku (2018/19 doufáme 
v podobný počet). 

Čím je pavilon potřeba dovybavit – 

nejbližší časový horizont (tento rok)

šatní dvoumístné skříňky v počtu 15 ks tyto prázdniny - cena cca 2.800 vč. dph/ks 

cca 12 žákovských sad = lavice + 2x židle – také nejlépe tyto prázdniny – cena cca 3.600,-/sada

střednědobý výhled (nejlépe 1-2 roky)

relaxační zóny na chodbách (vhodné lavičky, křesílka atp.) - podle typu cena do 50.000,- max.

nástěnky, hlavně na chodby cena cca 5.000,- 

nábytek, zázemí pdg., skladové prostory – cca 50.000,- 

delší časový horizont 

– do pěti učeben – stolní PC s projekční a audiovizuální technikou (cca 30.000,-/sada /bez ceny 
za instalaci/) 

– do 1 učebny – interaktivní sada (cca 120.000)

– vybavení PC pro individuální práci žáků (připravená infrastruktura v jedné učebně již je) – 
nejlépe 25 stolních PC vč. monitorů atp.+ vhodný nábytek cca 15.000,- /1 místo

průběžně

- rozvoj fondu sbírek a kabinetů – zejména pomůcky pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, stejně 
jako dějepisu či zeměpisu (kupř. el. stavebnice, voltmetry, ampérmetry, mapy, preparáty atp. - kt. lze 
sice hradit z ONIV, ale ty jsou velmi omezené, výukový SW pro II. st.) klidně i více než 
100.000,-/ročně

k řešení a návrhům

– instalace elektrických vysoušečů na toaletách (4 ks)

– letos bude provedeno – údržba lina, domalování soklů jako ochrana proti oděru omítky 
(nebylo v původním projektu) – cena zatím neznámá (ale tipuji hrubě mezi 20 – 40 tis.)
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Plán rozvoje ICT

(příloha evaluace a koncepce školy – duben 2017)
Stav 2013 (zběžně) – 
25 ks PC – Lenovo Thinkpad T400 s OS Opensuse a Libreoffice
2 x netbook Lenovo s Windows XP s Libreoffice
1 x tiskárna Canon IR2016

Aktuální stav

Kabinety, sborovny, ředitelna vybaveny stolními PC s OS Win 10, Openoffice 
– vesměs značka Lenovo či HP, celkem 11 ks

PC učebna 24 ks PC – Lenovo Thinkpad (viz výše) s OS Win Vista Business. 
na PC drobné šrámy. 

Tiskárny Brother HL 2360 pro použití učitelů v kabinetech a sborovnách – celkem 5x
Tiskárny ve sborovnách s možností kopírování: 1 x Canon, 1x Xerox
Kanceláře – barevné tiskárny s možností skenu a kopírování 2x Brother ….

Plán rozvoje ICT: 
Plán na roky 2017-18 umístění  pravdděpodobný

rozpočet

- tiskárna, kopírka, skener (? multifunkce) Stará budova + Poradna 10.000,- Kč

- office 365 – PC učebna – multilicence PC učebna ročně cca 12.000,- Kč

- MS office pro školy ML Kabinety, kanceláře jednor. cca 24.000,- Kč

- úprava sezení v PC učebně – nové stoly 35.000,- Kč

- přídavné klávesnice k PC v učebně PC učebna (24 ks) 5.000,- Kč

- instalace Win7 – repasované licence 
(www.mslicence.cz)

25 ks 16.000,- Kč

???- nákup 4 NTB pro dispozici učitelům projekční stanice 48.000,- Kč

- projekční plátna (pevná/přenosná) třídy 15. - 25.000,- Kč

- změna matričního systému – nejlépe asi Bakaláři, 
součaný dmSoft nám nevyhovuje i stylem aktualizace, 
jak proběhla (srovnatelná nabídka u dmS je cca za 
12.000,-/r.)

škola při počtu žáků do 300
dle nastavených služeb

7.000,- Kč/ Online
verze celkem cca

15.000
/ročně, 1. rok zdarma/ 

CELKEM jednor. 100.000,-
pravidelně 30.000,-
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Plán na období 2017 – 20 – dle fin. dispozic a
dotačních možností

umístění  pravdděpodobný
rozpočet

Výbava tříd projekčními stanicemi s pevným PC a 
audio t. vč. licence

13 tříd 260.000,- Kč

PC učebna v Pavilonu 2016 – cca 25 stanic 250.000,- Kč

Interaktivní tabule 120.000,- Kč

???- nákup 4 NTB pro dispozici učitelům viz výše

Mobilní učebna (tablety) 120.000,- Kč

Příp. tablety – pro učitele (pracovní/osobní) 60.000,- Kč

V Hradištku dne 7. dubna 2017

Zpracoval: …...................................................
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
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POŽADAVEK o navýšení příspěvku NA DOVYBAVENÍ ŠKOLY

Vybavení – lavice, židle pro žáky (8 sestav, 16 žáků)....................................................32.000,- Kč
Skříňky – nový pavilon 15 sad (30 žáků).......................................................................47.000,- Kč
Oprava tabule (přístavba – výměna 2 ks, část. již zakoupené).......................................25.000,- Kč

Úprava hyg. podmínek u jídelny (nové umyvadlo)........................................odhadem 12.000,- Kč

Dějepisné mapy................................................................................................................4.495,- Kč
Pomůcky 1. stupeň..........................................................................................................15.000,- Kč
Pomůcky HV..................................................................................................................15.000,- Kč
Družina...........................................................................................................................20.000,- Kč
Přírodovědný kabinet......................................................................................................10.000,- Kč
Kabinet náprav..................................................................................................................7.000,- Kč
Výtvarný kabinet..............................................................................................................4.000,- Kč
Písek do pískoviště......................................................10.000 nebo 20.000,- podle typu dodavatele
Interaktivní programy.....................................................................................................13.995,- Kč

CELKEM                                                                                                                        ...................................................................................................................  225.490,- Kč

V Hradištku 3. října 2017

Mgr. Ondřej Hynek, DiS. 
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Další přílohy k nahlédnutí u ředitele školy 

Statický posudek realizovatelnosti nástavby na staré budově, 2009 (v elektronické 
podobě nepřiložen)
Studie – architektonický návrh zahrady, 2017 – (v elektronické podobě nepřiložen).
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