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ZŠ Hradištko

Identifikační údaje
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: reditel@zshradistko.cz, zastupce@zshradistko.cz
e-mail 3: jprijmeni@zshradistko.cz
telefon 1: 734 738 442
telefon 2: 739 205 040
telefon 3: 731 473 938
vychovatelka, družina)
telefon 5: 242 413 712
telefon 6: 242 413 714

(ředitel)
(zást. ředitele, kancelář řed.)
(hospodářka – ved. provozního úseku) telefon 4: 739 212 526 (ved.
(sborovna hlavní budova)
(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

Školská rada od 1. 8. 2021:
Miloslava Petrášková - za rodiče
Lucie Hašková - zřizovatel
David Mikeš - pedagogové
Kontakt: skolskarada@zshradistko.cz, web: https://zshradistko.cz/rodice-zaci/skolska-rada/

Obory vzdělání a vzdělávací programy
Kód a popis oboru: 79-01-C/01 - Základní škola, denní forma vzdělávání, délka 9 let.
Kapacita ZŠ k 30. 9. 2020: 430 žáků
Kapacita ŠD k 30. 9. 2020: 140 účastníků
Název vzdělávacího programu základní školy:
Školní vzdělávací program pro základní školu (ŠVP pro ZV), č. j. 334/17-švp,
ze dne 5.9.2017 Motivační název: Škola – místo pro radost
Název vzdělávacího programu školní družiny:
Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole Hradištko, okres Praha –
západ č. j. 332/17-švp, ze dne 5.9.2017
Motivační název: Školní družina – místo pro radost ze dne
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Úvodem
Školní rok 2020/21 ve zkratce
Školní rok začal zprvu normálně. V srpnu, týden před zahájením školního roku, jsme zejména
díky paní vychovatelkám uspořádali zahradní slavnost pro budoucí prvňáky a přípravňáky.
Abychom jim vynahradili klasicky neuskutečněné zápisy.
Otevření přípravné třídy mělo za úkol zejména odlehčit kapacitu mateřské školy. Práce
v přípravce se ujala kvalifikovaná paní učitelka Radka Krupičková.
Třídní paní učitelky prvňáků se staly paní Jaroslava Maňhalová a Hana Šmídová.
12. září 2020 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná část hlavní budovy. Slavnostní
otevření z důvodu protiepidemických opatření proběhlo ve velmi komorním duchu.
z úvodníku podzimního Zpravodaje z roku 2020

Celé září se neslo v předzvěsti neblahých očekávání, která se naplnila 13. října, kdy byly školy
centrálně uzavřeny. Byť ze začátku pouze částečně, zejména na 2. stupni. Následovaly další
ročníky, v březn u pak byly uzavřeny i třídy prvních a druhých ročníků. V celé republice byl na
nařízen lockdown a postupně život určoval nouzový stav a mimořádná opatření.
Celá škola se tak přesunula do online prostoru. Učitelé vyučovali přes Google-Meet. Pro slabší
žáky poskytovaly intervenci paní asistentky a vychovatelky. Někdy online, někdy i osobně ve
škole, kam mohli žáci docházet pro pomoc či vyzvednout si úkoly.
Online probíhaly i pedagogické rady a třídní schůzky s rodiči.
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V říjnu jsme pořídili 42 přenosných počítačů ze zvláštní dotace MŠMT v celkové hodnotě 416
tis. Tyto počítače sloužily jak pro půjčení žákům, tak učitelům, aby mohli lépe zvládnout tzv.
distanční výuku. Distanční výuka si postupně vyžádala úpravu školního řádu. Zároveň byla
zkouškou v samostatnosti pro velkou část žáků.
Následky školního roku 2020/21 budeme asi posuzovat ještě dlouho.
Ke konci kalendářního roku obdržela škola od zřizovatele mimořádný příspěvek na vybavení
nábytkem. Od února 2020 až do jara 2021 fungovali učitelé ve škole v provizorních
podmínkách, často i v banánových krabicích.
Veškerá výběrová řízení, zdržení dodávek atp. nakonec znamenaly, že velká část nábytku
dorazila 17. května 2021. Což byl zároveň den, kdy se mohli za určitých podmínek vrátit do
školy i žáci 2. stupně.
Žáci 1. stupně mohli do školy nastoupit již 12. dubna. Zprvu chodili do školy po třídách ob
týden a za podmínky podstoupení antigenních testů.
Přestože panovaly zpočátku obavy, paradoxně bylo testování jednou z nejmenších komplikací
školní docházky v tomto školním roce. I zprvu vystrašení žáci, které bychom spočítali na
prstech obou rukou, nakonec zvládali vše sami a bez větších obtíží. Leckdy i s velkou dávkou
nadhledu a humoru, kdy někteří chtěli testy i opakovat.
Celý školní rok se pro vedení školy stal hlavně rokem, kdy se prakticky každý týden řešila
organizační opatření, učitelé byli seznamováni s principy testování atp. Přesto bez nějakých
viditelných a hmatatelných výsledků. Hlavní přínosem byla motivace a nutnost zlepšovat se
v práci s počítačem, používání různých internetových platforem, které vedly i k pořízení
licencí, kupř. Wordwall.net.
Na jaře 2021 také byly svépomocí instalovány interaktivní dataprojektory do zbylých tříd.
Celkem se tak podařilo zařídit do 9 tříd PC s audiovizuální interaktivní technikou za cca 400
tis. Další vybavení a instalace nábytku pak probíhala ještě přes léto. V létě také proběhlo
vymalování a čištění podlah v přístavbě z roku 2012, rekonstrukce podlahy v přípravné třídě a
důkladná údržba a průřez ořechů na školní zahradě.
Zápis proběhl na jaře, jak určuje školský zákone, ale opět online. Pomocí aplikace/školního
informačního systému Edookit. Zápis se uskutečnil nejen do první třídy, ale také do přípravné
třídy. Do 6. ročníků přestoupilo rekordních 20 žáků, z nichž většina je ze ZŠ Slapy.
Podobně jako v loňském roce, pak uspořádala škola pro budoucí žáky den otevřených dveří,
schůzky a zahradní slavnost jako náhradu za “klasické” zápisy.
Místo pravidelného plesu proběhlo loučení s deváťáky v úzkém kruhu s rodiči v rámci zahradní
slavnosti, jejímž vyústěním bylo přespávání deváťáků ve škole společně s panem učitelem
Stejskalem a panem ředitelem Hynkem. Nejen díky dlouhému ponocování a vysedávání
u ohně to byla povedená akce, ale i proto, že si loučící se žáci připravili příjemný až dojemný
program. Loučení se školou a tzv. poslední zvonění pak proběhlo 30. června už víceméně tak,
jak jsme zvyklí, za potlesku všech ostatních žáků školy.
Proměnu zaznamenalo v létě i blízké okolí školy. Na náklady obce byl rozšířen chodník a
u školy a nově položena dlažba u hlavního vchodu. Tato akce motivovala paní vychovatelku
Elišku Petlanovou a několik kolegyň a kolegů, kteří pod jejím vedením esteticky upravili
předzahrádku kolem právě rozšířeného chodníku.
Bludný kámen, o kterém v roce 2009 psala paní dr. Stupková ve Zpravodaji, byl vztyčen před
platanem u vchodu na školní zahradu, kde dává pohledu do školní zahrady monumentální ráz.
Pokud se vše podaří, může být do budoucna doopravdy takovým malým pomníkem...
Výroční zprávu zpracoval a sestavil: Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
Podklady dodaly: Bc. Zuzana Brožová, Mgr. Markéta Frantová, Eva Homolková, Mgr. Jana
Kopřivová, Bc. Jitka Minaříková, Mgr. Hana Šmídová ad.
VZ 2020/21
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Součásti školy a počty žáků
Od roku 2013/2014 probíhá ve škole neustálý nárůst žáků. Nárůst je dán v první řadě rozvojem
2. stupně a větším počtem žáků z obce Hradištko. K tomu patří i příchod žáků ze ZŠ Slapy.
Z obce Slapy, ale také okolních obcí, jejichž žáci ji navštěvují.
K 1. 9. byly součástí školy základní škola, přípravná třída, školní družina a školní klub.
Školní klub neměl ve školním roce žádné účastníky.

Počet tříd/oddělení

Počet
dětí/žáků/účastníků

Průměr na
třídu/oddělení

1

15

15

1. stupeň

8

193

24,13

2. stupeň

7

163

23,29

Školní družina

6

140

23,34

Třída

Ročník

Počet žáků

Chlapců

Dívek

PT.A

0.

15

11

4

I.A

1.

22

12

10

I.B

1.

19

8

11

II.A

2.

20

9

11

II.B

2.

19

8

11

III.A

3.

30

14

16

IV.A

4.

27

15

12

IV.B

4.

26

12

14

V.A

5.

30

19

11

VI.A

6.

21

12

9

VI.B

6.

20

9

11

VII.A

7.

25

14

11

VII.B

7.

24

14

10

VIII.A

8.

22

11

11

VIII.B

8.

24

14

10

IX.A

9.

27

15

12

Přípravná třída
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy a pedagogický rozvoj
školy
S rozvojem počtu žáků, tříd a rostoucích kapacit se také neustále rozrůstá počet pedagogických
pracovníků. Postupně se vytváří trvalejší základna pedagogického sboru.
V roce 2020/21 byly školy financovány na základě tzv. Ph maxu, tedy počtem vyučovacích hodin na
základě velikosti školy s ohledem nejen na počet žáků, ale také na počet tříd, ale také s možností
kalkulace podpůrných opatření.
Novým učitelům, bez ohledu na to, zda se jedná o absolventa, je přidělen uvádějící učitel. U učitelů
absolventů se snažíme o to, aby uvádějící učitel plnil roli jakéhosi mentora či tutora.

K 1. 9. 2020 bylo složení úvazků následující:

úvazky
Učitelé (vč. ŘŠ a ZŘŠ)

z toho muži

z toho nekv.

v důch.
věku

26,591

5,000

6,000

2,591

Vychovatelky

5,095

x

1,000

x

Asistentky pdg. (PO)

5,155

x

1,475

x

THP - správa

5,775

1,000

x

x

EU - šk. asistent

0,300

x

x

x

42,916

6,000

9,475

x

CELKEM

PH MAX/PH ŠKOLY (týdně)
PH ŠD

144,7 hodiny

PH MAX ZŠ

535 vyuč. hod.

PH ŠKOLY (rozvrh, úvazky)

534 vyuč. hod.

PH PO (PI, PSPP, atp.)

18 vyuč. hod.

PH max. stanovuje maximální počet hodin, který je pro školu financován z MŠMT prostřednictvím
Středočeského kraje. PH školy je pak skutečný počet vyučovacích hodin v rozvrhu školy, které má
ředitel školy v úvazcích učitelů. PO stanovuje počet vyučovacích hodin, které jsou hrazeny
podpůrnými opatřeními nad rámec PH školy.
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLY (stav k 1. 9.)
Vedení školy
ředitel školy, stat. orgán – Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
zástupkyně ředitele – PhDr. Romana Čandová (zástupce statutárního orgánu)
hospodářka - vedoucí správního úseku – Radka Burianová
vedoucí vychovatelka – Bc. Jitka Minaříková
Školní poradenské pracoviště (podpůrný/preventivní tým)
výchovný poradce - Z. Brožová
školní speciální pedagog – K. Mlíkovská, O. Hynek
školní metodik prevence – M. Frantová
školní kariérový poradce - J. Kopřivová
koordinátor AP + kroužky - E. Vítková
Třídní učitelé a třídy
Třída

Třídní učitel

PT.A

Radka Krupičková

I.A

Jaroslava Maňhalová

I.B

Mgr. Hana Šmídová

II.A

Mgr. Jarmila Dvořáková

II.B

Mgr. Zuzana Brožová

III.A

Mgr. Lenka Kostečková

IV.A

Mgr. Monika Hašková

IV.B

Mgr. Jana Chadimová

V.A

Mgr. Petra Roušarová

VI.A

Mgr. Ludmila Trnková

VI.B

Ing. Radmila Vartýřová

VII.A

Mgr. et Bc. Kateřina Hamzová

VII.B

Mgr. Aneta Hrdinová

VIII.A

Mgr. Jana Kopřivová

VIII.B

Mgr. Markéta Frantová

IX.A

Mgr. Vlastimil Stejskal

Ostatní učitelé
Mgr. Pavla Brousilová - Př, Z, TV
Bc. David Mikeš –AJ, NJ, D
Rudolf Zděnek - Inf, Pč
Julia Amelia Jílková - Aj
Jitka Stibůrková - Tv
Mgr. Jindřich Dudziak - PI + 1.st.
Mgr. Katuše Mlíkovská - Aj, PSPP/SPPG
Bc. Kateřina Seidlová - 1. + 2. st. Pč, VV, Čj, M
Vychovatelky
Bc. Jitka Minaříková – ved. vych.
Ivana Suski
Bc. Jana Černá
Marie Hlaváčková
Bc. Eliška Petlanová
Bc. Eva Kristová
VZ 2020/21

-9-

ZŠ Hradištko

Asistentky pedagoga
Eva Vítková (PO) – koordinátor AP
Ivana Suski (PO)
Marie Hlaváčková (PO)
Jana Nepimachová (PO)
Lucie Stejskalová (PO)
Jana Kalčíková (PO)
Jana Šťastná (PO)
Ostatní zaměstnanci
Radka Burianová - hospodářka
Jiří Čekan – školník
Jana Kovaříková – uklízečka
Lenka Kolářová - uklízečka
Laďka Gänsel - dohled
Petr Němeček – správce IT (DPP)
Petra Urbanová - uklízečka
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Zápis do 1. ročníku
Pro rodiče žáků se v únoru uskutečnilo online setkání přes Google-Meet, kde byly probrány
podrobnosti zápisu, doporučení pro postup při příp. zájmu o odklad povinné školní docházky.
Uzavření škol nakonec umožnilo pouze í “vzdálené” zapisování žáků, přes aplikace Edookit.
K běžné akci se tak letos nemohl nikdo dostavit.
Žádost o přijetí podali zákonní zástupci poprvé celkem u 38 dětí, z toho 17 dívek.
Po odkladu přišlo celkem
12 dětí, z toho 2 dívky.
Žádost o odklad byla podána pro 9 dětí, z toho 4 dívky.
Žádost o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2021/22 byla podána pro 15 dětí, z toho 4 dívky.
Z toho 8 je zároveň s žádostí o odklad, ostatní jsou tzv. předškoláci.
Ze spádového obvodu bylo přijato celkem 37 dětí.
Během prázdnin došlo k odstěhování některých budoucích žáků, naopak bylo dodatečně rozhodnuto
o přijetí dětí, které byly u zápisu v jiné škole, ale nakonec nastoupili u nás ve škole.
Do 1. ročníku nakonec nastoupilo k 1. 9. 2021 - I.A 20 žáků, I.B 21 žáků.

Přestupy do ZŠ ke konci šk. roku 2020/21
Hlavním zdrojem přestupů jsou žáci ze ZŠ Slapy, kteří přestupují do 6. ročníku.

Ročník

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Počet žáků

1

1

1

2

20

1

1

--

Přijímací řízení na SŠ
Přijímací řízení na střední školy konali žáci 5., 7. i 9. ročníku.

Typ školy

Počet přijatých žáků školy

Osmileté gymnázium

0

Šestileté gymnázium

6

Čtyřleté gymnázium

4

Střední odborná škola

14

Střední odborné učiliště

8

Školy s talentovým zaměřením

1
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Hodnocení a vzdělávání žáků bylo ve výrazně ovlivněno koronavirou epidemii.
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Počet žáků s podpůrnými opatřeními k 30. 9.
1.

stupeň ZŠ

2.

stupeň ZŠ

PO 1. stupeň

1

2

PO 2. stupeň

10

24

PO 3. stupeň

11

4

PO 4. stupeň

1

1

PO 5. stupeň

--

--

Celkem

54
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zpráva školního metodika prevence za školní rok 2020/ 2021
1.

ÚVOD
Preventivní program školy (PPŠ) 2020/2021 naplňoval preventivní strategii MŠMT a Preventivní
strategii školy, a to tak, jak bylo možné v nestandardní situaci během distanční výuky. Jestliže cílem
preventivní strategie školy je budování všímavosti všech (dětí, rodičů, učitelů, přátel školy), udržení
přátelského až rodinného duchu školy, který pak umožňuje efektivní řešení případných rizikových
projevů chování, bylo nutné tuto myšlenku realizovat také v době distanční výuky. Pro spolupráci při
naplňování PPŠ škola nadále spolupracovala s těmito organizacemi:

PPP Středočeského kraje, odloučené pracoviště Jílové u Prahy

- pravidelně

Policie ČR

- pravidelně

Magdalena, o.p.s.

- pravidelně

MADIO, z.s.

- letos

Sdílený školní psycholog

- pravidelně

Distanční výuka zásadně ovlivnila formy spolupráce s organizacemi i formy práce na třídním, respektive
školním klimatu. Bylo nezbytné uchopit distanční výuku jako příležitost pro učitele i žáky.
2. NAPLŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ PPŠ
V době distanční výuky se žáci potýkali se vznikem určité nesounáležitosti se třídou. V této situaci bylo
obtížné budovat třídní klima. Nadále probíhaly třídnické hodiny v online verzi, do níž si učitelé navzájem
sdíleli realizovatelné metody. Online formou proběhly i třídní schůzky, díky nimž se posiloval důvěrnější
vztah rodina - škola. Žáci se navíc potýkali s rizikem školní neúspěšnosti, která by mohla ovlivnit i jejich
sociální pozici ve třídě. Díky nedostatku sociálních interakcí u nich docházelo k obavám z návratu, po
návratu žáci hledali své pozice, docházelo k výrazným emotivním reakcím, k ventilaci nespokojenosti,
která ojediněle přecházela v agresi. Učitelé museli zaměřit svou snahu na vytvoření bezpečného
prostředí, facilitovat konflikty, připustit soupeření o znovuobsazení pozic, vymezit rámce vztahů a
pracovat na nových pravidlech vzájemného kontaktu. Bylo nutné stav vztahů reflektovat ve třídnických
hodinách, které probíhaly pravidelně, po návratu do prezenční výuky i v posílené časové dotaci.
Distanční výuka rozdělila formy naplňování cílů odlišně pro I. stupeň a II. stupeň vzhledem k tomu, jak
byla dovolena přítomnost žáků ve škole. I. stupeň mohl absolvovat aktivity déle prezenčně.
Žákům znevýhodněným distanční výukou byla poskytnuta maximální materiální podpora i podpora
asistentů pedagoga. Každý pedagog zároveň poskytoval prezenční podporu jak v řešení školní
neúspěšnosti, tak po psychické stránce. Bylo možné využít sdíleného školního psychologa.
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Sumarizace aktivit plánovaných v PPŠ

tvorba vztahů ve třídě a budování
důvěrného vztahu škola-rodina

problematice věnována maximální
pozornost

třídnické hodiny

probíhaly pravidelně, po návratu k prezenční
výuce se zvýšenou časovou dotací

strategie řešení konfliktů

tvořeno pravidelně za podpory metodika
prevence i vzájemné podpory pedagogů

reflexe distančního vzdělávání

společné vícedenní akce

probíhala pravidelně
neproběhly nebo jen omezeně, v některých
třídách dle
možností ubytování a
hygienických podminek

adaptační pobyt 6. ročníků

neproběhl, přesunut na šk. rok 2021/2022

adaptační úvodní pobyty na začátku šk.
roku

bloky VPP - Mag. o.p.s.

proběhly

neproběhly

program rozvoje třídního klimatu s
podporou TU v 6. třídách
- Madio z.s.

dokument V síti

proběhl jeden blok, druhý blok přesunut na
září 2021

proběhlo pro žáky 7., 8., 9. ročníku
prostřednictvím streamu, po zhlédnutí
dokumentu žáci absolvovali besedu s
tvůrci a navazující
výukové aktivity (za metodické podpory)
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vzdělávání pedagogů na rozvoj
kompetencí pro vedení
třídnických hodin - Kočičí zahrada,
Kuchařka na prevenci

vzdělávání metodika prevence v programu
Unplugged

proběhne v srpnu, září a říjnu 2021

neproběhlo, kurz neotevřen

vzdělávání ředitele školy kurzem pro
školní metodiky
prevence

probíhá

vzdělávání všech pedagogů Kontaktní
učitel (Michaela
Veselá)

●

proběhlo květen 2021 (online)

V průběhu školního roku, kdy žáci byli i nebyli přítomni ve výuce, byly šetřeny tyto rizikové projevy
chování:
●

ostrakizace,

●

sebepoškozování,

●

poruchy příjmu

●

kyberšikana

●

neúspěšnost v

hledání nové sociální pozice ve třídě

●

školní neúspěšnost

způsobující obavy z návratu do prezenční výuky

●

kouření

potravy

elektronických cigaret JUUL na WC školy

Každý učitel má možnost využít pro své sebevzdělávání časopis Třídní učitel a Prevence.

Zpracovala: Markéta Frantová
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Údaje o výchovném poradenství
Závěrečná zpráva výchovného poradce 2020-2021
Práce se žáky se speciální péčí a se žáky s PO (podpůrným opatřením) vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných,
spolupráce s učiteli, pomoc a vedení při tvorbě IVP (Individuální vzdělávacího plánu) a PLPP
(Plánu pedagogické podpory).Vzdělávání žáků s SPU (specifickými poruchami učení) nebo
chování probíhalo podle doporučení výhradně PPP (pedagogicko psychologické poradny)
Jílové nebo dle požadavků rodičů v SPC (Speciálně pedagogickém centru) dle vlastního
výběru.
Vzdělávání probíhalo formou PSPP (předmětu speciálně pedagogické péče) pod vedením
odborně kvalifikovaného pedagoga nebo PI (pedagogické intervence), podpory přípravy na
školu, které vedou učitelé ZŠ nebo asistenti pedagoga nebo formou individuálního přístupu
během vyučování.
Doporučení z PPP a SPC jsou evidována, pravidelně kontrolována z hlediska jejich platnosti.
Hodnocení IVP a PLPP jsou vyhodnocována průběžně, nejméně však jednou ročně, případně
aktualizována na základě nového doporučení PPP. Potřeby sledovaných žáků jsou
individuálně projednávány s příslušnými vyučujícími a třídními učiteli.
Počet žáků s PO – 49.
Počet žáků s IVP – 42.
Počet žáků s PLPP – 38.
Metodická činnost - výchovný poradce spolupracoval se školním metodikem prevence a
vedením školy. Pracoval se žáky ohroženými školním neúspěchem, s obtížemi v chování a
spolupracoval s jejich zákonnými zástupci. V první řadě probíhala jednání na úrovni
třídního učitele, příp. dalšího vyučujícího, žáka a rodiče. Z jednání je pořízen písemný
záznam. V případě, že problémy či studijní obtíže přetrvávaly, byla sjednána schůzka
zákonného zástupce, třídního učitele, případně dalších pedagogů a výchovného poradce, na
kterých se pak dohodnul další postup.
Informační činnost – předávání informací pro rodiče, žáky i kolegy učitele.
Další činnosti - účast na 2 školeních pro výchovné poradce
spolupráce s poradenskými pracovišti
vytvoření nástěnky výchovného poradce
konzultace s rodiči
spolupráce s vedením školy, metodikem prevence M. Frantovou a podpůrným týmem školy
konzultace s učiteli
I tento rok významnou část výuky plnili žáci distanční formou. V této studijně náročné
době byli byli podpůrným týmem školy vyhledávání žáci, kteří při tomto plnění výuky
vyžadovali zvláštní péči. Pravidelnou depistáží těchto žáků jsme se tak vyhnuli výrazným
výukovým obtížím, případnému školnímu neúspěchu a za pomoci asistentů pedagoga žáci
výuku v rámci svých možností zvládali.
Zpracoval/a: Bc. Zuzana Brožová
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Údaje o kariérovém poradenství
Závěrečná zpráva KP
1. stupeň
-

realizováno v třídnických hodinách, jako součást výuky, projektových dnů jednotlivými
vyučujícími, třídní učitelkou

-

seznámení se s profesemi, rozvoj a podpora dovedností a předpokladů žáků

-

projekt Dopravní hřiště - práce řidiče, policisty (květen 2021)

-

projekt Finanční gramotnost - setkání s finanční poradkyní, práce s penězi
(červen 2021)

Přípravná třída
-

Policie ČR - přiblížení nástrah běžného života, hrané scénky, ukázka vybavení (červen 2021)

-

beseda o první pomoci - zdravotníci, základy první pomoci (červen 2021)

-

HDS Hradištko - náplň práce hasičů, vybavení (červen 2021)

-

zaměstnanci školy - co dělají (září 2020)

-

povolání rodičů (březen 2021)

-

“Čím bych chtěl být?” - diskuze, hra, kresba (duben 2021)

I. B

IV. B
-

forma rozhovorů v třídnických hodinách, podpora rozvoje dovedností

-

schopnosti, dovednosti vhodné pro určitá povolání

-

dramatizace situací spojených s profesí lékaře, zdravotníka, …

4. ročník - setkání se zaměstnancem Státní tiskárny cenin - historie a výroba peněz, současné ochranné
prvky + ukázky, princip hologramu; ochranné prvky v dokladech
2. stupeň
-

kariérové poradenství realizováno především s žáky 9. ročníku, dále s žáky
7. a 8. ročníků

-

září - úvodní třídní schůzky
-

9. třída - informace o možnostech KP, výběru střední školy, přihlášky
a přijímací zkoušky na SŠ

-

-

5. třída, 7. ročník - informace k přihláškám na víceletá gymnázia

-

8. ročník - prvotní informace k možnostem výběru SŠ, plán na školní rok

říjen
-

online setkání pro 8. a 9. ročník - seznámení s profesí programátor (náplň, předpoklady,
“cesta” k profesi, využití zájmů, znalostí, předmětů ZŠ; změna profese)
VZ 2020/21
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-

listopad - leden
-

burza středních škol Schola pragensis (8. a 9. ročník) - v tomto roce pouze v online
podobě - jednotlivé školy formou videí představovali školu, obory,

-

-

Online Burza škol - online varianta Dne otevřených dveří u některých škol z celé republiky

-

žáci si takto mohli individuálně prohlédnout školy, obory dle svého zaměření, zájmu

-

podání přihlášek na obory SŠ s talentovou zkouškou

leden
-

třídní schůzka pro rodiče 9. ročníku - informace k vyplňování, odevzdávání přihlášek,
zápisových lístků, k přijímacím zkouškám

-

únor
-

příprava přihlášek, zápisových lístků pro žáky 9. ročníku, pro žáky 5. a 7. ročníku na
víceletá gymnázia

-

květen
-

dotazníky o výběru SŠ, povolání - 8. ročník

-

online setkání pro 7. a 8. ročník - seznámení s profesí grafik, pyrograf (náplň,
předpoklady, “cesta” k profesi, využití znalostí, předmětů ZŠ)

-

9. ročník - přihlášky, odvolání na SŠ

9. ročník
-

během celého školního roku byli žáci a jejich rodiče průběžně informováni o podmínkách
vyplnění a odevzdání přihlášek, přijímacích zkoušek, možnostech výběru střední školy (odkazy,
materiály, testy profesní orientace, …), o změnách termínů, podmínek, ...

-

od září do května probíhaly individuální konzultace s žáky, popř. i s rodiči

8. ročník
-

v květnu a v červnu probíhaly individuální konzultace na základě informací uvedených v
dotazníku o výběru povolání

V říjnu a v květnu KP absolvoval semináře zaměřené především na techniky, nástroje, možnosti vedení
rozhovoru.
Zpracovala: J. Kopřivová
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
I vzdělávání pedagogů bylo poznamenáno organizačně náročným rokem.
Naši pedagogové se byli účastni
- studia na zvýšení kvalifikace (ke splnění kvalifikační předpokladů)
- studia na prohloubení kvalifikace
- ale také vzdělávání sboru, resp. skupiny vychovatelek
Tím se podařilo, že prakticky všichni zaměstnanci absolvovali alespoň 1 den dalšího vzdělávání.
V následné tabulce je uvedeno, jaké programy naši pedagogové absolvovali. Detailní plán je
součástí archivu výročních zpráv ve škole.
Tabulka na následující straně.
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PedF UK - CŽV (celoživotní vzdělávání) USS (učitelství pro střední školy)
NPI - Kvalifikační studium pro ředitele škol (2x)
VISK - Studium pro asistenty pedagoga
PedF UK - Vychovatelství (Bc.)
Agentura Descartés, Správné držení těla jako základ zdraví pohybového aparátu
Fraus, Moderní trendy ve výuce dějepisu (Egypt)
Zřetel, Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou
Školského zákona č. 561/2004 Sb.
Zřetel, Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou
Školského zákona č. 561/2004 Sb.
Zřetel, Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou
Školského zákona č. 561/2004 Sb.
RWCT, Čtením a psaním ke kritickému myšlení - základní - 40 hod.
Objevte skrytý potenciál - nástroje kariérního poradenství pro práci s žáky
ŠMP - Magdaléna o.p.s.
Výchovné poradenství PedfUK
LangMaster, GeoGebra jako nástroj mat. gramotnosti na ZŠ (4x)
LangMaster, Rozvoj předmatematické gramotnosti (2x)
Zřetel, Rozvoj schopností a dovedností potřebných pro vstup do 1. třídy – „Předškolička“
Langmaster, Zásady asertivní a efektivní komunikace pro MŠ, ZŠ, ZUŠ
LangMaster, Využití ICT ve výuce - praktické inspirace
PC Storm - GSuite (celý sbor včetně AP a ŠD)
Infra, Specifické poruchy chování
Zřetel, Obtížné situace a konflikty na školách a jejich zvládání
D.Olchavová, Jak zvládat všechny role výchovného poradce
Zřetel, Projektová výuka
NPI, Distančně snadno a bez problémů v jazykovém vzdělávání,
Magdalena o.p.s. - Unplugged
Infra, Projektové vyučování v zákl. vzděl.
NPI, Praktické nápady pro podporu čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ
Zřetel, Syndrom vyhoření - jak mu předcházet a jak o sebe pečovat
Zřetel, Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti (2x)
NIDV, Současné trendy v oblasti prezentace a procvičování jazykových jevů v AJ
Senát ČR, Zločiny komunismu
F98-04-12-211 - Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím obrazových materiálů (8
hodin) Webinář
NPI, Oblastní workshop PrV Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách
Infra, Jak rozvíjet mat. gramotnost aneb mat. v praxi
NPI, Rozvoj řečové dovednosti mluvení u žáků v heterogenních třídách v hodinách AJ
NPI, Kreativní techniky pro kariérové vzdělávání
Společně k bezpečí - Kontaktní a bezkontaktní učitel MSMT 40428/2020-4-1020
Infra, Jak rozvíjet mat. gramotnost aneb mat. v praxi
PedF UK, XXXIII. letní škola historie
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Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti
Prezentace školy probíhá tradičně na akcí obecního charakteru. Veškeré akce byly z důvodu
epidemie přerušeny.
Propagace činností probíhá pravidelně ve Zpravodaji obce Hradištko. Poslední rok byl věnován
hlavně aktuální situaci spojené se stavbou a rekonstrukcí a provozem během epidemie.
Na podzim roku 2020 byla spuštěna nová podoba webových stránek školy
http://www.zshradistko.cz.
Škola má také svůj profil na Facebooku: https://www.facebook.com/zshradistko.cz
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2020/2021 proběhla inspekční činnost zaměřená na celkové hodnocení plnění
distančního způsobu vzdělávání ve školách z celé ČR. Hodnocení nebylo individuální, ale
sloužilo jako podklad pro celkovou Tématickou zprávu.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání
Škola není zapojena. Zaměstnanci, kteří jsou přihlášeni do kurzu CŽV jsou uvedeni v kapitole
o dalším vzdělávání.

Údaje o hospodaření školy
Proces transformace “z malé na velkou školu” zahrnuje mj. i potřebu postupných úprav na
poli ekonomickém. Za prvé, od září 2020 byla zahájena spolupráce se školní jídelnou Japeka
na poskytování obědů pro žáky 7. - 9. ročníku. Příspěvek jídelně je hrazen z příspěvku
zřizovatele škole jako paušální platba ve výši 20.000,- měsíčně.
Za druhé, probíhá změna vedení účetnictví. Kdy se outsourcing (snad) postupně změní
v zaměstnání vlastní účetní na částečný úvazek, byť s plnou odpovědností. V roce 2021 tak
škola přešla na nový software, jehož licencí je majitelem. Díky tomu postupně budou
nastavována práva a možností další správy. Nicméně tento přechod je velmi náročný a
neobejde se bez provozních komplikací i chyb.

Níže uvedené údaje o hospodaření jsou uvedeny za uplynulý rok 2020.

Státní rozpočet 2020 - Ukazatele přiděleného rozpočtu NIV
Celkem příjmy

25.301.128,-

z toho:
Platy

17.934.974,-

Odvody

6.095.821-

OPPP

100.000,-

FKSP

358.699,-

ONIV

811.634,-

Financováno rozpočtem z OÚ - viz další strana.
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HOSPODAŘENÍ S PROVOZNÍM PŘÍSPĚVKEM
z OBCE HRADIŠTKO

2297241

spotřeba materiálu
z toho:
opravy a udržování a čistící prostředky
kancel.potř. a odborná lit.
palivo
drobný hmotný maj.
pomůcky a školní mat.

297344
154062
157260
1354015
220577

spotřeba el. energie
vodné
opravy a udržování

288456
19371
75312

ostatní služby
z toho:

788626
poštovné, telefon, cestovné
školení, poradenství, účetnictví
revize
různé sl.(pojištění aj.)
bankovní popl.
správa PC, software

44991
229580
69572
194270
35256
46641

Celkem

3469006

provozní dotace OÚ
čerpání fondů
úplata družiny
ostatní výnosy

2600000
690700
191020
50534

Celkem

3532254
63248

zlepšený hospodářský výsledek
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Materiální a technické vybavení
Rekonstrukcí a nástavbou získala v minulém roce komplexní prostor pro provoz základní školy.
Z Pavilonu 2016 byl přestěhování 2. stupeň do nových prostor. V Pavilonu 2016 jsou umístěny
třídy 1. - 3. ročníku. Celý prostor používají společně s družinou. Prostor nyní zbývá postupně
vybavit pro činnosti družiny.
V nové části vznikly skladové prostory a nové třídy, z toho 2 na půlené. Odborné učebny škola
žádné nemá, nepočítáme-li 1 počítačovnu z dosavadní výbavy NTB.
Celý komplex se nyní skládá z Hlavní budovy (rok 2020), Přístavby (rok 2012), Pavilonu (2016).

Škola v současné době disponuje:
velikost pozemku – cca 2.000 m2
počet a plocha odborných tříd:

Přízemí Hlavní budova (dříve označeno stará budova, nyní součástí dokončené zrekonstruované
budovy z roku 2020)
 26,30 m2 - učebna 1.10, bez kapacity (vymezeno pro poradnu a individuální výuku)

1. patro Hlavní budova (dříve označeno stará budova, nyní součástí dokončené zrekonstruované
budovy z roku 2020)
 37,45 m2 - učebna 2.02, příp. kapacita až 22 žáků
39,50 m2 - učebna 2.04, příp. kapacita až 23 žáků
počet a plocha kmenových tříd:





Pavilon 2016: 6 učeben - 315,26 m2
Hlavní budova – Přístavba 2012: 5 učeben – 256,34 m2
Hlavní budova – nově zrekonstruovaná část 2020: 9 km. učeben + 2 učebny
pro dělenou výuku + prostor pro individuální výuku – 421,86 + 76,95 + 26,30 =
525,11 m2



CELKOVÁ VÝMĚRA ŠKOLY pro výuku - 1096,71 m2



z toho CELKOVÁ VÝMĚRA KMENOVÝCH UČEBEN – 993,46 m2

◦

v 18 kmenových učebnách, 2 učebnách pro dělenou výuku a 1 místnosti pro
individuální výuku



pozn.:

každá část má svou samostatnou šatnu,
◦ v Pavilonu 2016 je samostatně zbudovaná šatna o výměře 69,02 m2,
◦
v Hlavní budově je šatna – společná pro část z roku 2012 a 2020 + šatní kout u vchodu ze
zahrady:
◦ 37,40 + 49,40 + 16,10 = 102,90 m2

◦

◦

příp. lze využít část spojovací haly s výměrou 17,15 m2
Šatna pro pdg. je řešena samostatně u vchodu do Hlavní budovy s výměrou 14,70 m2

Počet toalet a umyvadel rozdělených dle pohlaví (celkem):

16 umyvadel + 16 WC pro dívky

16 umyvadel + 10 WC + 17 pisoárů pro chlapce

hyg. kabina s vl. umyvadlem na WC dívek – 2x

bezbariérový WC - 2x

ostatní WC s umyvadlem 1, WC pro pdg. 5x

V hlavní budově je dále umístěna výdejna s jídelnou, ve které se podávají jídla uvařená
v místní mateřské škole.
Na TV dochází škola do tělocvičny místní tělovýchovné jednoty.
V minulém roce došlo k rozvoji sbírek TV v celkovém rozsahu 150.000,- Pan školník zařídil
zařízení skladových prostor tělocvičny.
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Fond sbírek se průběžně rozvíjí z rozpočtu školy. V roce 2019 byl uskutečněn rozvoj fondu
pomůcek pro přírodovědné předměty, zejména na 2. stupni v celkovém finančním rozsahu
150.000,- Kč
Na podzim roku 2020 bylo ze zvláštní dotace MŠMT pořízeno 42 NTB v celkové hodnotě 416 tis. s
freewarových programovým vybavením a operačním systémem Win 10 Pro.
Ve škole je dále 20 funkčních NTB Lenovo s Win 7 pro použití žáků ve třídách.
V každém kabinetě je stolní PC s připojenou tiskárnou a scannerem.
Wi-fi je po celém areálu školy. Pro rozvoj budou použity mimořádné dotace MŠMT.
Na jaře 2021 byly vybaveny třídy hlavní budovy interaktivními dataprojektory, celkem se jednalo
o 9 sad dataprojektorů a audiotechniky.
Ve všech 20 učebnách je umístěn interaktivní dataprojektor.
V rámci plánu a údržby probíhá každý rok údržba, malování a voskování podlah, v jedné z částí.
V létě 2021 byla provedena údržba v přístavbě/aule.
Ve staré budově byly dořešeny nové interiérové dveře do původních tříd a zničené dveře do
jídelny.
Žákovský nábytek byl částečně pořízen na jaře 2020. Na 1. i 2. stupni se používá nábytek
stavitelný.
Celkově byl doplněn nábytek na jaře 2021 z rozpočtu z roku 2021, kdy byl škole poskytnutn
příspěvek v prosinci 2021. Za rok 2020-21 tak byl financován nábytek v celkové hodnotě
1.600.000,- Kč.
Hlavními položkami tedy byl žákovský nábytek do nových tříd, vybavení úložnými prostory
(skříně) rozvíjející kapacitu školní družiny, šatny pro 1. - 3. ročník v pavilon 16, pracovní místa
pro pedagogy školy, vybavení kabinetů školy a ředitelny. Detailní rozpis je součástí archivu školy.

V rámci SW používá škola zejména freeware.
Na počítačích je instalován OpenOffice (Apache), učitelé používají GSuite pro školy. Informační
systém pro školy používá škola Edookit, který byl důležitou součástí jarní distanční výuky a
zprostředkoval maximum komunikace mezi rodinami a školou.
Škola je dále zapojena do programu ProŠkoly.cz, Datakabinet.cz, vlastní pár licencí programu
Didakta. Aj.
Učebnice jsou průběžně obnovovány z ONIV. Nyní jde ovšem zejména fondu pro 2. stupeň.
V rámci transformace zpracování účetnictví je škola od roku 2021 majitelem licence Vema V4
Cloud, která slouží pro vedení hlavního i mzdového účetnictví.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena v rozvojovém nebo mezinárodním programu.
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
EU Šablony 2019 - 2021
Od 1. září 2019 probíhají ve škole činnosti v rámci tzv. Šablon v rámci realizovaného projektu „ZŠ Hradištko – Jedeme dál!“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015770.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením bylo plnění projektu velmi náročné. Bylo
proto zažádáno o prodloužení plnění projektu do konce ledna 2022. Celkový rozpočet
projektu činí 1.388.000,- Kč.
V rámci projektu probíhá doučování, badatelský klub, klub deskových her a různé
tematické projektové dny. Pro učitele bylo do června 2021 pomocí projektu
financováno další vzdělávání pedagogických pracovníků, část úvazku školního
asistenta a kariérového poradce.

Dotace Fondu Prevence 2020
Pro rok 2020 obdržela škola dotaci ,
z Fondu prevence Středočeského kraje v rámci projektu Prevence 2020 ZŠ Hradištko,
Evidenční číslo PRE/PRI/0415333/2020.
V rámci tohoto programu byly financovány zejména bloky primární prevence pro třídní
kolektivy a vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
nežádoucích jevů.
Celkové uznatelné náklady projektu byly 49.853,- Kč, z nichž 39.000,- Kč bylo hrazeno
dotací.
Základní škola zažádala o dotaci pro rok 2021. Žádost byla schválena a finanční prostředky
zaslány na podzim 2021.
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Nadace VIA, dotační fond Eurowag
Základní škola obdržela 4.800,- Kč za účelem financování obědů pro žáky školy.
Základní škola rozdělila tuto částku mezi 2 žáky 1.- 2. ročníku, čímž jim byly
uhrazeny obědy na celé pololetí. Žáci byli vybráni s ohledem na tíživou
socioekonomickou situaci a s ohledem na pravděpodobnost maximální školní
docházky.

Women 4 Women - Obědy pro děti
V květnu roku 2021 zahájila základní škola spolupráci s nadací, která může také uhradit
obědy pro některé žáky. V tomto zkušebním období se jednalo o obědy pro 3 žáky školy.
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola dlouhodobě pracuje při plnění úkolů ve vzdělání zejména s místními organizacemi.
Paní L. Hašková, vedoucí místní knihovny, připravuje pro žáky naší školy různé programy.
U prvních ročníků proběhlo uvítání v knihovně. Pro žáky 2. stupně připravila L. Hašková program
o Sekance a konc. táboře.
Dlouhodobě a intenzivně spolupracuje škola s místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů.
Společně pořádají plesy, SDH pomáhá škole s nácvikem evakuace.
V tomto školním roce byla spolupráce limitování protiepidemickými opatřeními.

VZ 2020/21

-29-

ZŠ Hradištko

“Kokos”
V rámci spolupráci s ostatními školami v regionu (Kokos) proběhlo několik online ředitelských
setkání. Byť už toto setkání není tradičně “kokosácké”, stále odkazuje na iniciativu škol před cca
10 lety. Dnes se již setkání konají hlavně ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko.

Kroužky
Ve spolupráci s paní učitelkami a rodiči jsou ve škole organizovány kroužky. Z důvodu
protiepidemických opatření se kroužky ve školním roce nekonaly.
Konaly se pouze aktivity v rámci realizovaného projektu tzv. šablon.

Účast našich žáků v soutěžích a jejich umístění
Pythagoriáda

Jméno a příjmení

Přesná adresa školy

Třída

Patrik Žyrek

IX.

Kristina Krejčí

8.A

Anna Kozmová

8.A

Daniel Šabla

IX.

ZŠ Hradištko, Školní 33, Hradištko,
252 09
Sunny Canadian Interntional
School-ZŠ a gymnázium, s.r.o,
Straková 522, 252 42 Jesenice,
Osnice
ZŠ Dobřichovice, 5. května 40, 252
29 Dobřichovice
ZŠ Hradištko, Školní 33, Hradištko,
252 09
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Počet bodů
109

90
90
87
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Přílohy
-

obrazový materiál
kompletní seznam akcí ve školním roce 2020/21
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Ostatní

Akce školní družiny za školní rok 2020/21

V letošním školním roce jsme si ve škoní družině vybrali celoroční téma: „Příroda kolem nás“. Od tohoto
tématu se také odvíjely projektové dny, které jsme do školní družiny zařadili.
Parazoo Vlašim (29. + 30. 9. 2020) – hrazeno ze šablon EU
Na konci září jsme se s dětmi vypravili na exkurzi do Parazoo ve Vlašimi. Mají zde umístěna zvířata,
která z různých důvodů nelze vrátit do přírody. Naši průvodci nám nejen ukázali všechna zvířata, která
zde žijí, vysvětlili nám také, jak se o zraněné zvíře starat, jak poznat, že je zraněné, kdy volat do
záchranné stanice. Také jsme se dozvěděli jakým rizikem pro zvířata jsou elektrické dráty a silnice.
Nejzajímavějšími zvířaty byly bezesporu vydry, které se honily v bazénku a předváděly nám akrobatické
kousky. Dokonce jsme měli možnosti vidět (a někteří i slyšet) mluvícího krkavce Bobana.Výlet to byl
vskutku vydařený a děti si kromě spousty zážitků odnesly i mnoho nových znalostí.
Výlet do historie písma aneb jak psali naši předci (15, 17., 22., 24. 2. 2021) - hrazeno ze šablon EU
Děti, které navštěvují školní družinu, měly v polovině února možnost zúčastnit se projektového dne s
názvem Výlet do historie písma aneb jak psali naši předci. Paní knihovnice Lucie Hašková dětem
poutavým způsobem vyprávěla, jakými způsoby lidé dříve psali a diskutovala s nimi o tom, proč je
vlastně písmo důležité, a že díky písemným záznamům dnes můžeme porozumět životu našich předků.
Měla pro ně připravené ukázky skutečného egyptského pergamenu, čínskou kaligrafickou sadu i
okouzlující starý psací stroj.
Děti zkoušely luštit vzkaz napsaný v hieroglyfech, vytlačovaly klínové písmo do hliněné destičky, ryly do
kamene, psaly příběhy husím brkem namočeným do inkoustu a mohly si vyzkoušet psací stroj. Pro děti,
které se narodily do doby, kdy se ručně psané písmo dostává do pozadí a jednoznačně převládá ťukání
do klávesnice, byla tato akce určitě velmi poučná. Ne všechno poučné ale musí být nudné. A právě díky
tomu, že si vše mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži, udělalo z šedé teorie zábavné odpoledne.
Součástí projektového dne byla i výroba ručního papíru, kdy byl zužitkován starý novinový papír a
skartovaný papír ze školy. Děti si zařádily při nabírání rozmixované papírové kaše do rámečků se sítem
a při dozdobování papíru sušenými bylinkami, potravinářskými barvami či různými třpytkami. Výsledek
stál za to, i když si na něj musely děti pár dní počkat, než se vše dokonale vysušilo.
Celá tato školní akce splnila svůj cíl. Děti vědí, jak se dříve psalo a při výrobě ručního papíru si
uvědomily význam třídění odpadu.
Online školní družina
V době uzavření školy (od března do května) probíhala pro děti každý den online družina.
Byla to pro nás vychovatelky nová zkušenost a velká výzva. Děti s námi trávily čas hraním,
povídáním, sportováním, tvořením, pokusy, dokonce i vařením u obrazovky a rodiče snad
měli alespoň malou chvilku pro sebe v tomto pro nás všechny náročném období. Začátky
nebyly jednoduché, ale nakonec jsme si to s dětmi a snad i ony s námi velmi užily.
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Co žije v řece a jejím okolí (27. + 28. 5., 3. + 4. 6. 2021) - hrazeno ze šablon EU
Tento projektový den proběhl u řeky Sázavy. Paní Janovská nás seznámila s různými druhy vod i se
živočichy, kteří v těchto vodách a kolem nich žijí. Zaměřili jsme se především na bezobratlé živočichy,
jejichž základní druhy nám paní Janovská ukázala naložené ve zkumavkách. Další částí projektu pak
byla ukázka získávání takového vzorku z vody a sami děti si mohly vyzkoušet v tomto vzorku najít
nějakého toho „hmyzíka“. Své úlovky si děti mohly odnést i domů (ve zkumavkách), takže velkou radost
z jejich úlovů měli i rodiče.
Farma Slapy - hrazeno ze šablon EU
Dne 21. a 23. 6. jsme v rámci projektového dne ve školní družině navštívili s dětmi statek Slapy. Cílem
projektového dne bylo seznámit děti s užitkovými hospodářskými zvířaty, která se na statku chovají, s
jejich způsobem chovu a možností dalšího využití. Statkem nás provedl p. Žyrek, který nám vysvětloval
zajímavosti chovu a odpovídal na dotazy dětí.
Dále se děti seznámily prostřednictvím přednášky p. Plavce s chovem včel. Měly možnost nahlédnout do
speciálního proskleného úlu, kde pozorovaly život včel, jejich líhnutí a také dokázaly rozlišit trubce od
dělnice. Děti dostaly od p. Plavce surový včelí vosk a na závěr ochutnaly čerstvý včelí med.
Projektový den se dětem moc líbil, měly tak možnost seznámit se s tradičním řemeslem farmáře a
včelaře.

Závěr celoročního projektu (22. + 24. 6. 2021)
Během školního roku jsme si s dětmi povídali o zvířátek, rostlinách i o tom, jak se k naší přírodě máme
chovat, aby nám dlouho vydržela. Po celoročním snažení, kdy děti získávaly za každý splněný úkol
obrázek zvířete, jsme se v předposledním červnovém týdnu vydali hledat ukrytý poklad. Cesta k pokladu
nebyla jednoduchá, protože k pokladu se mohla dostat jen ta skupina, která správně odpověděla na
otázky z naší přírody. Nakonec se poklad podařilo najít všem. Z pokladu si kromě sladké odměny
odnesly děti také krásné dřevěné přívěšky s obrázky našich zvířat.

VZ 2020/21

-34-

ZŠ Hradištko

O projektu FÍHA-DÝHA
Celorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů
u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo
totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály…Nově míří i na
Slovensko. Hlavní náplní projektu je na vzorcích dýh ukázat rozmanitost dřeva, jeho vlastností a
využití napříč všemi obory. Děti pracující s dýhou získávají nejen znalosti o dané dřevině, ale
vyzkoušejí si i manuální práci s dýhou. Zdokonalují si přitom svou zručnost, ale podporují i rozvoj
své fantazie). FÍHA-DÝHA cílí na věkovou kategorii dětí a mládeže v rozmezí od 3 do 18 let.
(viz internetové stránky projektu
I.B se ve školním roce 2020/21 zapojila do tohoto projektu. Po přihlášení do projektu třídní učitelkou
se dlouho ve věci projektu nic nedělo,zato covid se šířil. Děti i učitelka byly dlouhý čas doma a učily
se online (ve zvládání a ovládání přenosové techniky často navzájem). Ani při návratech do školy to
nebylo úplně jednoduché. Ale v dubnu tu bylo překvapení v podobě veliké bedny plné materiálu. A
tak jsme se pustili do díla.
Děti se nejdříve seznámily s daným materiálem s pro ně nezvyklými vlastnostmi. Vyrobily si
“dřevěný” strom (kombinovaná výtvarná technika lepení dýhy s dokreslováním pastelem). Děti i
učitelky poznaly, že dýha je pevná, křehká, potřebuje jiné lepidlo než papír a chová se po nalepení
jinak, stále pracuje. Měly příležitost si uvědomit, že má každá dýha trochu jiné vlastnosti, protože je
z jiného stromu. Především se liší barvou a vzorem.
Při další aktivitě se seznámily s technikou skládání dýhy podle barvy dřeva stromu a s obrázky
intarzií jako inspirace pro jejich vlastní dílko. Potom si zkusily poskládat vlastní obrázek. Práce to
vůbec nebyla jednoduchá. Využily všechny předešlé zkušenosti s prací s papírem. I ty, co vládly
dobře nůžkami a nedrtily materiál při stříhání, se potýkaly s nepoddajným materiálem. Občas se do
práce musely pustit znovu od začátku a hodně si potrénovali svou trpělivost a jemnou motoriku.
Jedním ze zásadních “oříšků k rozlousknutí” byla potřeba sledování kontrastu barev dřeva při
skládání obrázku. Za pomoci šablony a předlohy si zkoušeli vyrobit obrázek kočičiky. Musely tedy
dávat pozor, aby se jim kočička “neschovala”.
Protože bedna materiálu byla opravdu veliká, rozdělili jsme se i s ostatními žáky školy a družiny.
Stejně nám ještě hodně zbylo i na další tvoření.
Hana Šmídová (třídní učitelka I.B)
Naše “kočičárna”
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Myslivost v přípravce

Projektový den “Voda” ve družině
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Loučení s deváťáky
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Projektový den “Dopravní hřiště”
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Podpisový arch

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

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

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

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

Předáno zřizovateli dne:......................................

(záznamy, podpisy – k nahlédnutí v ředitelně školy)
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