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Základní identifikační údaje o škole

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 (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:
Obec Hradištko
Ve Dvoře 1
252 09 Hradištko

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

Školská rada k 2021/22:
Miloslava Petrášková - za rodiče
Lucie Hašková - zřizovatel
David Mikeš - pedagogové
Kontakt: skolskarada@zshradistko.cz, web: https://zshradistko.cz/rodice-zaci/skolska-rada/

VZ 2021/22     -3-    ZŠ Hradištko

http://www.zshradistko.cz
mailto:reditel@zshradistko.cz
mailto:podatelna@hradistko.cz
mailto:skolskarada@zshradistko.cz
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. 2021: 430 žáků

Kapacita ŠD k 30. 9. 2021: 140 účastníků

Kapacita ŠK k 30. 9. 2021: 50/200 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

Název vzdělávacího programu školního klubu:
Školní vzdělávací program pro školní družinu  při Základní škole Hradištko, okres Praha –
západ č. j. 395/21-švp,  ze dne 1. 9.2021
Motivační název: Školní klub – místo pro radost
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Úvodem
Školní rok 2021/22 ve zkratce

Po letech organizačních opatření z důvodů rekonstrukce, opakovaných
stěhování, a dále pak po čase jeden a půl školního roku zasaženým pandemií
Covid a uzavřením škol, jsme nový školní rok vyhlíželi s očekáváním, že cca po
více než 3 letech bude možnost zažít relativně běžný provoz školy.

Diametrální byl zejména rozdíl v počtu žáků, kdy při relativně normálním
školním roce 2017/18 bylo s tehdejšími organizačními možnostmi ve škole cca
295 žáků, v září 2020 po organizačních změnách nových prostor 372 a v září
2021 410 žáků.

Omezení způsobená pandemií nebyla sice už tak razantní. Pandemii Covid však
prakticky ze dne na den vystřídala nutnost řešit dopady války na Ukrajině. Těmi
byl pro školství hlavně náhlý zvýšený počet dětí uprchlíků.

Naše škola postupně zapsala či integrovala 21 žáků, přičemž nejvyšší aktuální
počet byl 14 ukrajinských žáků ve škole, zpravidla umístěných individuálně ve
škole.
Během školního roku se škole podařilo zejména zařídit počítačovou učebnu s 20
výsuvnými stolními PC a serverem, přes který se počítačovna ovládá.

O prázdninách - v létě 2021 a 2022 - proběhly estetické úpravy školní zahrady
zásluhou zejména E. Petlanové.

Žáci 9. tříd zakončili školní rok tradičně - obhajobou závěrečných prací, zahradní
slavností a malbou na zeď u Pavilonu 2016!
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Charakteristika školy

Škola je původní malotřídní školou, jedinou školou v obci, která spolupracuje s místní samostatně

zřízenou mateřskou školou. Zřizovatelem je místní obec (obecní úřad).

Ve školním roce 2021/22 škola užívala již dokončený areál školy nedaleko centra obce, který je

tvořen postupně vystavěnými či rozšířenými pavilony.

V pavilonu z roku 2016 je prostor pro žáky 1. - 3. ročníku zároveň zařízený pro potřeby školní

družiny. Ostatní třídy mají zázemí v přístavbě z roku 2012, která je spojená s hlavní budovou, částí

zrekonstruovanou v roce 2020.

V hlavní budově se také nachází počítačová učebna.

Celkem je škole dále k dispozici 18 kmenových tříd, 2 menší třídy - z nichž 1 může být i kmenovou

třídou pro menší kolektiv (počítá se s ní v roce 2022/23), ve druhé je již zmíněná počítačovna.

Obědy jsou žákům poskytovány v rámci výdejny v hlavní budově, kam jsou dováženy ze školní

kuchyně MŠ Hradištko, pro 1. - 6. ročník. Žáci 7. - 9. ročníku docházejí do nedaleké školní jídelny

Lupalis (Japeka).

Na hodiny tělesné výchovy využívá škola sokolovnu v docházkové vzdálenosti, příp. další okolí či

sportoviště - hřiště TJ Hradištko.

Charakteristickým jevem posledních let je místy strmý a místy  postupný nárůst žáků a personálu.

Škola je tedy v období transformace z typicky malotřídní školy ke škole plně organizované

s možným počtem žáků až 430 dle rejstříkové kapacity.

na střeše školy  foto: OH
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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 nově školní klub.

Počet tříd/oddělení Počet
dětí/žáků/účastníků

Průměr na
třídu/oddělení

Přípravná třída 1 15 15

1. stupeň 9 209 23,22

2. stupeň 8 181 22,63

Školní družina 5 130 26

Školní klub 1 50 x

Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek

PT.A 0. 15 10 5

I.A 1. 21 12 9

I.B 1. 20 15 5

II.A 2. 22 12 10

II.B 2. 20 9 11

III.A 3. 21 10 11

III.B 3. 20 9 11

IV.A 4. 30 14 16

V.A 5. 28 15 13

V.B 5. 27 13 14

VI.A 6. 25 15 10

VI.B 6. 25 16 9

VII.A 7. 21 12 9

VII.B 7. 22 10 12

VIII.A 8. 22 13 9

VIII.B 8. 21 13 8

IX. A 9. 22 11 11

IX. B 9. 23 13 10
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Počty žáků dle bydliště (k 30. 9.)

z výletu osmáků a deváťáků do Vídně, foto: OH
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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 2021/22 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 30. 9. 2021  bylo složení úvazků následující:

úvazky fyzické
osoby

z toho muži fyzické
osoby
(m)

z toho nekv. v důch.
věku

Učitelé (vč. ŘŠ a
ZŘŠ)

28,365 29 5,000 5 9,000 2,591

Vychovatelky 5,095 6 x x 1,000 x

Asistentky pdg.
(PO)

5,461 10 x x 0,861 x

THP - správa 6,950 7 1,000 1 x x

EU - šk. asistent 0,600 1 x x x x

CELKEM 45,306 6,000 9,475 x

PH MAX/PH ŠKOLY (týdně)

PH ŠD 144,7 hodiny

PH MAX ZŠ 603 vyuč. hod.

PH ŠKOLY (rozvrh, úvazky) 592 vyuč. hod.

PH PO (PI, PSPP, atp.) 14 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.

Do personálního zajištění je nutno zahrnout externí lektory kroužků, lektory doučování v rámci NPO
2022 a dalších externích spolupracovníků, kteří se účastnili kupř. mimoškolních aktivit - externě
spolupracovalo na DPP dalších cca 10 osob.
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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 Bc. Eva Kristová

I.B Mgr. Petra Štrosová

II.A Jaroslava Maňhalová

II.B Mgr. Hana Šmídová

III. A Mgr. Jarmila Dvořáková

III. B Mgr. Zuzana Brožová

IV. A Mgr. Lenka Kostečková

V. A Mgr. Monika Hašková

V. B Mgr. Jana Chadimová

VI.A Mgr. Petra Roušarová

VI.B Mgr. Pavla Brousilová

VII.A Mgr. David Mikeš

VII.B Ing. Radmila Vartýřová

VIII.A Mgr. Aneta Hrdinová

VIII.B Mgr. Kateřina Hamzová

IX. A Mgr. Jana Kopřivová

IX. B Mgr. Markéta Frantová

Ostatní učitelé
Mgr. Pavla Brousilová - Př, Z, TV
Ing. Pavla Švábvá - TV, Př, Ch
Bc. 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
Bc. Jana Černá - Aj, Tv, Vv (1. st.)
Mgr. Vlastimil Stejskal - M, Fy
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Vychovatelky
Bc. Jitka Minaříková – ved. vych.
Ivana Suski
Marie Hlaváčková
Eliška Petlanová
Jana Kalčíková

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)
Andrea Kazílek (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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Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy -
do 1. ročníku a přípravné třídy (pro školní rok 2022/23)

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. Zápis se
po 3 letech konal opět v prezenční podobě.

Žádost o přijetí podali zákonní zástupci poprvé celkem u 37 dětí, z toho 14 dívek.
Po odkladu přišlo celkem 10  dětí, z toho 5 dívek.
Žádost o odklad byla podána pro 9 dětí, z toho 4 dívky.
Žádost o přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023 byla podána pro 21 dětí, z toho 9 dívek.
Z toho 5 byli tzv. předškoláci.

Dodatečného zápisu pro ukrajinské děti se zúčastnily další 2 děti. Z nichž nakonec nastoupilo 1 dítě.
Druhé se odstěhovalo z obce Hradištko těsně po prázdninách.

Do 1. ročníku nakonec nastoupilo k 1. 9. 2022 - I.A 27 žáků.

Přestupy do ZŠ ke konci šk. roku 21/22
Hlavním zdrojem přestupů pro šk. rok 2022/23 jsou žáci ze ZŠ Slapy,
kteří přestupují do 6. ročníku.

Ročník 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Počet žáků 1 1 1 0 10 1 1 1

Přijímací řízení na SŠ (jaro 2022)
Přijímací řízení na střední školy konali žáci 5., 7. i 9. ročníku.

Typ školy Počet přijatých žáků školy

Osmileté gymnázium 1

Šestileté gymnázium 0

Čtyřleté gymnázium 1

Střední odborná škola s maturitou 29

Střední odborné učiliště 15

Školy s talentovým zaměřením 2

VZ 2021/22     -12-    ZŠ Hradištko



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Hodnocení a vzdělávání žáků bylo výrazně ovlivněno koronavirou epidemií.
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Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu

Plnění cílů bylo v uplynulých letech ovlivněno několika faktory.

Na tvorbu ŠVP byla odkázána hrstka učitelů, kteří ve škole byli v roce 2016/2017. Následující
roky byly spojeny zejména s organizačními opatřeními.

V letech 2020 - 2022 (leden) bylo plnění, a tedy možnost vyhodnocení nastavení ŠVP ovlivněno
zejména pandemií Covid.

V létě 2021, na podzim 2021 a na jaře 2022 prováděli učitelé v rámci metodických sdružení
vyhodnocení dopadů pandemie na plnění ŠVP.

Největší dopad na plnění měla 1. vlna pandemie, po nástupu žáků do školy v zimě 2022 se
situace postupně stabilizovala.
Postupně se cíle podařilo plnit i díky možnosti využití  Doučování z projektu Národního plánu
obnovy.

Nicméně, pro školní rok 2022/2023 je plánována celková revize a vyhodnocení ŠVP společně s
integrací Revize ICT v rámci změněného RVP pro školy s nutnou aplikací změn od 1. 9. 2023,
resp. 1. 9. 2024.

Dne 22. srpna 2022 proběhlo úvodní setkání učitelů v rámci školení / workshopu s Mgr. Olgou
Doležalovou, který měl za cíl seznámit učitele s teoretickými i praktickými stránkami tvorby ŠVP
i s ohledem na vyhodnocení aktuálního ŠVP.

ŠVP by tak přetvářel kolektiv učitelů, kteří mají aktuálně již nějaké zkušenosti ŠVP školy, ale
také mohou navázat na aktuální aktivity. Přičemž mohou lépe využít  již částečně zaběhlých
metodických sdružení.
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zpráva školního metodika prevence za školní rok 2021/ 2022

Preventivní program školy (PPŠ) 2020/2021 naplňoval preventivní strategii MŠMT a Preventivní strategii

školy. Nadále zůstává cílem preventivní strategie školy budování všímavosti všech (dětí, rodičů, učitelů,

přátel školy), udržení přátelského až rodinného duchu školy, který pak umožňuje efektivní řešení

případných rizikových projevů chování. V tomto školním roce (více než v dosavadních) bylo nutné řešit

nezvykle křehké psychické rozpoložení žáků, které nastalo po době covidové, kdy probíhalo distanční

vzdělávání. Objevovalo se více rizikového chování, které pravděpodobně plynulo z nedostatku

přirozených sociálních kontaktů a z toho plynoucích nejistot.

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. - pravidelně

Sdílený školní psycholog/inkluzivní konzultant - pravidelně

Socioklima online - letos, dále pravidelně

V tomto školním roce děti vykazovaly zvýšenou potřebu odborné pomoci (na základě oznámení rodičů,

doporučení plynoucí z pozorování), rodiče oznamovali, že děti pravidelně navštěvují psychologa,

případně psychiatra. Děti trpěly zvýšenou citlivostí vůči neúspěchu, někteří obtížně hledaly své místo ve

třídě, celkově se v rámci školy u dětí zvýšila emoční labilita. To bylo jedním z faktorů zvýšeného

výskytu rizikového chování jako sebepoškozování, experimentování s alkoholem a dalšími návykovými

látkami, zvýšené agresivní projevy, celkové narušení klimatu ve třídě a potřeby budovat nové sociální

pozice, budovat své sociální role.

Cíle, které se definovaly na základě dopadů distatnční výuky, lze shrnout do:

- tvorba nového pozitivního klimatu

- upevnění pravidel školy v opětovné prezenční výuce

- mapování rizikových jevů ve třídách a u jednotlivých žáků.
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Sumarizace aktivit v PPŠ

- tvorba vztahů ve třídě a budování
důvěrného vztahu škola-rodina

- problematice věnována maximální pozornost

- třídnické hodiny - probíhaly pravidelně, zaměření na budování
pozitivního klimatu ve třídě, mapování rizikových jevů
/v rámci třídy i osobně u každého jedince)

- strategie řešení konfliktů - tvořeno pravidelně za podpory metodika prevence i
vzájemné podpory pedagogů, upozornění na Krizový
plán, zvýšená ostražitost při dohledech, připomenutí
a ujasnění strategií, které obsahuje školní řád,
poučení o tom, jak je vymahatelný, vše na platformě
LASKAVÉ DŮSLEDNOSTI

- společné vícedenní akce - plánoval a realizoval každý třídní učitel dle potřeb
třídy,zároveň bylo třeba realizovat akce naplánované
před distančním vzděláváním a lockdownem

- adaptační pobyt 6. a 7. ročníků - proběhly oba říjen 2021 ve Zbraslavicích (6. spolu
spolu, 7. třídy spolu) – program maximálně
koncipován tak, aby třídy pracovaly v rámci své třídy,
nikoli společně, a to s cílem upevnit vztahy v rámci
jedné třídy

- bloky VPP - Mag. o.p.s. - proběhly všechny dle plánu TU, v rámci 6. A bylo
nutné přistoupi k seletivní prevenci

- program rozvoje třídního klimatu s
podporou TU - Madio z.s.

- proběhl v V. A, III. A

- vzdělávání pedagogů na rozvoj
kompetencí pro vedení třídnických
hodin - Kočičí zahrada, Kuchařka
na prevenci

- proběhl v srpnu, září a říjnu 2021

- vzdělávání ředitele školy kurzem
pro školní metodiky prevence

- dokončen

- SOCIOKLIMA online - škola na závěr školního roku provedla mapování
klimatu ve 3. - 8. ročnících. Každý TU byl seznámen s
výsledky tohoto mapování, byl upozorněn na rizika a
byla mu poskytnuta metodická podpora pro další
práci se třídou, na žádost některých rodičů proběhly i
individuální schůzky, jejichž cílem bylo seznámit dané
rodiče s pozicí dítěte ve třídě (rozvojová tripartita)

- Projekt Středočeského kraje
Podpora zdravého soužití žáků

- schválen, krajem podpořen

- školení Socioklima online - proškolen další expert v aplikaci Socioklimatu
online ve škole
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V průběhu školního roku byly šetřeny tyto rizikové projevy chování:
- ostrakizace,
- sebepoškozování,
- poruchy příjmu potravy
- kyberšikana
- neúspěšnost v hledání nové sociální pozice ve třídě
- školní neúspěšnost po návratu do prezenční výuky
- kouření elektronických cigaret na WC školy
- experimentování s legálními i nelegálními návykovými látkami v polední

přestávce, případně na půdě školy
- šikana
- projevy rasismu

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

Zpracovala: Markéta Frantová

VZ 2021/22     -18-    ZŠ Hradištko



Údaje o výchovném poradenství
Výroční zpráva VP 2021-2022

Činnosti VP (výchovného poradce) i v tomto školním roce probíhaly v rovině poradenské,
metodické a informační.

Výchovný poradce se věnoval vyhledávání a orientačnímu šetření žáků, jejichž vývoj a
vzdělávaní vyžadují zvláštní pozornost. Věnoval se pedagogické diagnostice speciálních
vzdělávacích potřeb u žáků, kteří ji vyžadují a koordinaci vzdělávání těchto žáků.

Metodická a informační činnost výchovného poradce spočívala v zajištění a poskytnutí
metodické pomoci pedagogickým pracovníkům, předávání informací o žácích v poradenské
péči (v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů) a s tím související vedení písemné
dokumentace.
Výchovný poradce zprostředkovával diagnostiku žáků s SVP (speciální vzdělávací potřeby),
komunikoval s ostatními vyučujícími, školskými poradenskými zařízeními, evidoval zprávy z
vyšetření. Žáci byli včas diagnostikováni.

Jednotlivá doporučení jsou konzultována s poradenskými pracovišti. Na základě doporučení
PPP nebo SPC byly pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovány IVP
(inidividuální vzdělávací plány) nebo PLPP (plány pedagogické podpory). VP koordinoval jejich
tvorbu a to tak, aby byly včas vytvořeny a měly veškeré náležitosti. Věnoval se také zajištění
průběžného vyhodnocení a potřebným aktualizacím nastavených podpůrných opatření.

Průběžně a podle potřeby proběhla depistáž v prvních třídách k podchycení výukových a
adaptačních obtíží. Další návštěvy ostatních tříd probíhají na základě potřeby třídního učitele a
při diagnostice obtíží žáka.

Při řešení problémů žáků s poruchami učení a chování je nutné se řídit platnou legislativou.
Součástí je zavedení pěti stupňů PO (podpůrných opatření). Podpůrné opatření prvního
stupně je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení. O udělení
vyšších stupňů rozhodují poradenská zařízení. V případě ZŠ Hradištko se jedná zejména o
spádovou PPP (pedagogicko-psychologickou poradnu) Jílové. Na základě doporučení školského
poradenského pracoviště a podpůrných opatření 3. stupně máme pro některé tyto žáky
asistenta pedagoga, speciální předepsané pomůcky a vhodně nastavené IVP nebo PLPP.

Z hlediska výchovných problémů se věnuje VP zejména žákům prvního stupně. Druhý stupeň
řeší a věnuje se jim metodik prevence.

Mezi nejčastěji řešené výchovné problémy 1. stupně (řešené ve spolupráci s třídním učitelem
a školním poradenským pracovištěm) patřily konfliktní vztahy mezi spolužáky, konfliktní
vztahy v rodině, časté absence, znevýhodněné rodinné situace dlouhodobého či krátkodobého
charakteru, rizikové chování žáků, ohrožení školním neúspěchem, problémové situace ve
škole různého charakteru.
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Další činnosti
Během roku se účastnil VP několika metodických setkání s ostatními členy ŠPP a

pravidelných konzultací s pracovníky PPP při stanovování doporučení a vyhodnocování PO.
Důsledně dbá na individuální přístup ke každému žákovi, a proto také pravidelně vyvstalé
potřeby případného vyšetření řeší s PPP.

V tomto roce také VP úspěšně zakončil studium, které je předpokladem pro výkon
funkce VP a to absolvováním studia pro výchovné poradce, které se řídí vyhláškou č.
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Toto studium se uskutečnňuje
v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole v rozsahu 250 vyučovacích hodin.

Zpracoval/a: Bc. Zuzana Brožová

Počet žáků s podpůrnými opatřeními k 30. 9. 2021

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ

PO 1. stupeň 7 12

PO 2. stupeň 23 27

PO 3. stupeň 16 5

PO 4. stupeň 1 0

PO 5. stupeň -- --

Celkem 91

Celkem 2-5 72
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Údaje o kariérovém poradenství
Závěrečná zpráva 2021/22 - kariérové poradenství
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
V. B

- TH - na kterém místě a při jaké činnosti se vidím ve své budoucnosti a proč; výhody a nevýhody
jednotlivých povolání

- exkurze do plzeňského podzemí - práce studnařů, pivovarníků, kovotepců, kovářů, mlynářů.....
2. stupeň

- kariérové poradenství realizováno především s žáky 8. a 9. ročníku, dále s žáky
ostatních ročníků ve spolupráci s třídními učiteli

- během celého školního roku byli žáci a jejich rodiče průběžně informováni o podmínkách
vyplnění a odevzdání přihlášek, přijímacích zkoušek, možnostech výběru škol. Dále probíhaly
individuální konzultace s žáky 9. ročníku zaměřené na výběr středních škol, některé se
uskutečnily za přítomnosti rodičů.

- VI. A, VII. A - téma volby povolání součást tripartit
- VI. B - návštěva ČOV v Pikovicích - seznámení s provozem, s povinnostmi zaměstnanců
- září - úvodní třídní schůzky

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

- 5. ročník, 7. ročník - informace k přihláškám na víceletá gymnázia
- 8. ročník - prvotní informace k možnostem výběru SŠ, plán na školní rok

- listopad - prosinec
- burza středních škol Schola pragensis (8. a 9. ročník) - v tomto roce pouze v online

podobě - jednotlivé školy formou videí představovali školu, obory
- online Dny otevřených dveří
- žáci si takto mohli individuálně prohlédnout školy, obory dle svého zaměření, zájmu
- podání přihlášek na obory SŠ s talentovou zkouškou
- online setkání pro žáky 8. a 9. ročníku - profese fyzioterapeut
- skupinová práce s žáky 9. ročníku na téma povolání, profese

- leden
- třídní schůzka pro rodiče 9. ročníku - informace k vyplňování, odevzdávání přihlášek,

zápisových lístků, k přijímacím zkouškám
- příprava přihlášek, zápisových lístků pro žáky 9. ročníku, pro žáky 5. a 7. ročníku na

víceletá gymnázia
- duben - červen

- 8. ročník - dotazníky o výběru SŠ, povolání
- v květnu proběhla návštěva SOŠ Jílové u Prahy spojená s praktickou ukázkou

činností jednotlivých učebních oborů, do kterých se žáci aktivně zapojili
- 9. ročník - přihlášky - 2. kola přijímacích zkoušek, odvolání na SŠ

V září a v listopadu ŠKP absolvoval 3 webináře zaměřené především na poradenství pro žáky se SVP,
dále praktické podněty pro individuální a skupinové aktivity.

Zpracovala: J. Kopřivová
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
I vzdělávání pedagogů bylo poznamenáno organizačně náročným rokem.
Naši pedagogové však 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.

Září 2021 - Červen 2022
PedF UK - CŽV (celoživotní vzdělávání) USS (učitelství pro střední
školy) - září 2021 - leden 2023

15. a 29. 9., 13. a 26. 10.,
10. a 24. 11., 8. 12., 9.00 -
14.00

Intenzivní metodický kurz pro výuku angličtiny, NPI ČR,

Září 2021 - Červen 2022
PedF UK - Praha, vychovatelství, Bc. studium 2020 - 2023

Září 2021 - Červen 2022
Pdf. TU Lib. - Mgr. studium Děj+Zem 2021 - 2023

Září 2021 - Červen 2022 Mgr. studium - Zem. fakulta

26.9.2021 - ukončeno
Palestra - kval. studium pro vychovatelky

26.9.2021 - ukončeno Palestra - kval. studium pro vychovatelky

Září 2021 - Červen 2022
Specializační studium EVVO 250 hodin, Lipka

Září 21 - červen 22 ŠMP 250 Magdalena
Srpen 2021 14 hod. Kočičí zahrada, Magdalena o.p.s.
Srpen - říjen 2021 48 hod. Třídnické hodiny Kuchařka na prevenci, Magdalena o.p.s.
20.10.2021 VISK - Nápadník do hodin matematiky

22.10.2021
Descartes - Dějiny mezinárodních vztahů od r. 1848 po současnost

25.10.2021
Infra, Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematiky v praxi

25.10.2021
Infra, Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematiky v praxi

29.11.2021
NPI, Nové metody výuky o holocaustu (online)

14. a 21. 1. 2022

NPI, Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

3.1. 2021
PM Meduca, Chronicky nemocné dítě na základní škole

17.1.2022
NPI, Metodická příručka kabinetu přírodovědné vzdělání

24.3.2022
Práce s informacemi, zdroji a odbornýmy texty

2. - 3. 3. 2022
Socioklima, s.r.o.; On-line dotazníky Socioklima

24. a 25.3. (+vlastní) Dny třídního učitele
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4.4.2022 IKAP II Stř.kraje - Metody podporující čtenářskou gramotnost pro nečeštináře

11.4.2022
NPI - Neex. zdrava a nezdravá potravina, ale jen zdravé a nezdravé straovvání -
webinář 1h

12.4.2022 NPI - Jak podpořit neoblíbené chemické výpočty pomocí experimentů?

7. - 14. 5. 2022 Stáž ve Švédské škole
19.5.2022 Setkání s lektory Magdalena - prevence na 1. st.

30.5.2022 Descartes, Čeština pro ukrajinského žáka krok za krokem

1.- 5.7. 2022 PedF UK, XXXIV. LŠH

24.8.2022 Socioklima/Mikulková - Zdravé klima třída
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Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti

Prezentace školy probíhá tradičně na akcích obecního charakteru. Veškeré akce byly z důvodu
epidemie přerušeny nebo výrazně limitovány.
Výjimečným bylo samostatné a dobrovolné vystoupení žáků školy na pietním aktu 8. května 2022.

Propagace činností probíhá pravidelně ve Zpravodaji obce Hradištko.

Do zpravodaje přispívají i ostatní pedagogové sboru.

Od  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

Prezentací školy na veřejnosti je tradičně pořádání zápisů, pozvání rodičů budoucích žáků školy na
den otevřených dveří a další akce.

Den otevřených dveří proběhl 6. dubna, zápisy 20. - 21. dubna 2022.
DOD se účastní i budoucí žáci ze ZŠ Slapy, kteří zároveň jezdí (jiný den) do školy na návštěvu ke
svým budoucím spolužákům.

VZ 2021/22     -24-    ZŠ Hradištko

http://www.zshradistko.cz
https://www.facebook.com/zshradistko.cz


Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2021/2022 proběhla inspekční činnost zaměřená na celkové plnění docházky
ukrajinských žáků,  jejich způsobu vzdělávání ve školách z celé ČR a přístup jednotlivých škol.
Hodnocení nebylo individuální, ale sloužilo jako podklad pro celkovou Tématickou zprávu. Přesto
byl ústní cestou přístup a aktivity školy oceněn (webové stránky v ukrajinštině, výuka českého
jazyka, dokumentace v ukrajinštině a individuální integrace žáků do tříd).

Základní 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 2021 - Ukazatele přiděleného rozpočtu NIV

Celkem příjmy 31.574.419,-

z toho:

Platy 22.444.204,-

Odvody 8.058.682-

OPPP 222.366,-

FKSP 454.032,-

ONIV 849.167,-

Ve školním roce 2021/22 došlo k 31. 1. 2022 k ukončení projektu v rámci tzv. Šablon

Šablony II. – Výzva č. 02_18_063  “ZŠ Hradištko – Jedeme dál!“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015770,
ve kterém byly čerpány

prostředky v celkové výši 1.388.382,00 Kč  (Z toho: ZŠ – 1.087.182,00 Kč, ŠD – 301.200,00 Kč)

Ve školním roce 2021/22 došlo k 1. 9. 2021 k zahájení  projektu v rámci tzv. Šablon

Šablony III. – Výzva č. 02_20_080 “ZŠ Hradištko – Do třetice!“

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022468, ve kterém je plánováno vyčerpání prostředků

v celkové výši 692.778,00 Kč.

Plánovaná realizace projektu je do 30. června 2023.

Financováno  rozpočtem z OÚ - viz další strana.
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HOSPODAŘENÍ S PROVOZNÍM PŘÍSPĚVKEM
z OBCE HRADIŠTKO 2021

spotřeba materiálu 1950981

z toho:

opravy a udržování a čistící prostředky 316367

kancel.potř. a odborná lit. 167663

palivo 255274

drobný hmotný maj. 1210410

pomůcky a školní mat. 105708

spotřeba el. energie 302334

vodné 38396

opravy a udržování 12427

ostatní služby 1120591

z toho:

poštovné, telefon, cestovné 49556

školení, poradenství, účetnictví 344375

revize 89172

různé sl.(pojištění aj.) 243200

bankovní popl. 19826

správa PC, software 57360

Celkem 3424729

provozní dotace OÚ 2343000

čerpání fondů 690700

úplata družiny 157163

ostatní výnosy 1338602

Celkem 4529465

zlepšený hospodářský výsledek 643
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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 přestěhován 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

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

 z toho CELKOVÁ VÝMĚRA KMENOVÝCH UČEBEN – 993,46 m2

 

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. Významnou potřebou a položkou je vybavení na
pracovní činnosti a průběžný rozvoj všech sbírek.

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.  V roce 2022 v Pavilonu 16.
Žákovský nábytek byl drobně doplněn a pořízen přes léto 2022. Na 1. i 2. stupni se používá
nábytek stavitelný.

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 školním roce proběhl z prostředků FKSP nákup osobních PC pro pracovníky školy v rámci
zlepšení pracovních podmínek.
Proběhlo dodání počítačové učebny se serverovým/klientským řešením v provedení Nexineo včetně
vysunovacích stolů tak, aby bylo třídu možné používat i “bez PC”. Kupř. na jazyky.

Celkový stav ICT ve škole ke konci školního roku 21/22:

35 NTB pro učitele - osobní použití
43 NTB pro použití ve třídách - rozděleno do mobilních učeben (možno použít sady po 5 ks).
15 NTB - starších (z roku 2012) - k použití ve třídách pro individuální práci žáků
10 stolních PC v kabinetech, sborovnách a poradně pro sdílené použití, napojených na tiskárny
2 kopírky ve sborovnách, 7 multifunkčních tiskáren
WiFi pro učitele
V 19 třídách sada PC (NTB na stole) + interaktivní dataprojektor s projekcí na běžnou tabuli +

audio sestava
PC učebna s interaktivním dataprojektorem, serverem Nexineo k ovládání 20 ks klientských
jednotek

4 NTB pro osobní použití členů vedení školy (ne FKSP).

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 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 roce 2021/22 používala škola toto softwarové vybavení a elektronické licence k
aplikacím:
Edookit
Google for Education
Datakabinet.cz
Aktivní škola - ProŠkoly.cz
Didakta
Wordwall.net
OpenOffice (Apache)
Microsoft Office - pořízen na podzim 2021 do většiny PC ve škole a PC učitelů (70 licencí)
Socioklima

V rámci transformace zpracování účetnictví je škola od roku 2021 majitelem licence Vema V4 Cloud,
která slouží pro vedení hlavního i mzdového účetnictví.
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena v rozvojovém nebo mezinárodním programu.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů

EU Šablony 2019 - 2021

Od 1. září 2019 probíhaly 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.

Projekt byl ukončen 31. ledna 2022.

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 bylo realizováno
Základní škola – realizované šablony:
2.II/1 Školní asistent, 69 šablon
2.II/5 Školní kariérový poradce, 23 šablon
2.II/6a Vzdělávání ped. pracovníků – čtenářská gramotnost, 10 šablon
2.II/6b Vzdělávání ped. pracovníků – matematická gramotnost, 9 šablon
2.II/6c Vzdělávání ped. pracovníků – cizí jazyky, 4 šablony
2.II/6d Vzdělávání ped. pracovníků – osobnostně sociální rozvoj, 9 šablon
2.II/6f Vzdělávání ped. pracovníků – kariérové vzdělávání, 2 šablony
2.II/6h Vzdělávání ped. pracovníků – ICT, 16 šablon
2.II/7 Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – 8 hod., 40 šablon
2.II/17b Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her, 2 šablony
2.II/17d Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub, 2 šablony
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 30 šablon
2.II/19 Projektový den ve škole, 34 šablon

Školní družina – realizované šablony:
2.V/4d Vzdělávání ped. pracovníků ŠD – osobnostně sociální rozvoj, 20 šablon
2.V/4g Vzdělávání ped. pracovníků ŠD – polytechnické vzdělávání, 2 šablony
2.V/4i Vzdělávání ped. pracovníků ŠD – projektová výuka, 2 šablony
2.V/11b Klub pro účastníky ŠD – klub zábavné logiky a deskových her, 2 šablony
2.V/11d Klub pro účastníky ŠD – badatelský klub, 1 šablona
2.V/12 Projektový den v ŠD, 24 šablon
2.V/13 Projektový den mimo ŠD, 9 šablon

Administrativní realizační tým:
Koordinátor projektu, zhotovitel ZoR – Mgr. Ondřej Hynek, DiS
Metodik, zhotovitel ZoR – PhDr. Romana Čandová
Zhotovitel ZoR, realizátor šablon v ŠD – Bc. Jitka Minaříková
Administrativní pracovnice – Radka Burianová
Účetní projektu – Eva Homolková
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EU Šablony 2021 - 2023

Šablony III. – Výzva č. 02_20_080
“ZŠ Hradištko – Do třetice!“
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022468
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:
PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita:
IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného
přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné
začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Specifický cíl:
SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro
trh práce

Realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Výše dotace: 692.778,00 Kč

Základní škola – realizované šablony:
3.II/1 Školní asistent, 66 šablon - realizace dokončena 2021/22
3.II/5 Školní kariérový poradce, 4 šablony - realizace dokončena 2021/22
3.II/8 Stáže v zahraniční škole, 4 pracovníci - realizace dokončena 2021/22
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 40 šablon - realizace
dokončena 2021/22
3.II/12 Projektový den ve výuce, 12 šablon

Administrativní realizační tým:

Koordinátor projektu, zhotovitel ZoR – Mgr. Ondřej Hynek, DiS
Účetní projektu – Eva Homolková
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Doučování žáků škol - Národní plán obnovy

Program probíhá 1. ledna – 31. srpna 2022.

Hlavní náplní je podpora v rámci skupinového či individuálního doučování žáků školy.

Žáci jsou vytipováni ve spolupráci učitelů a rodičů, příp. mohou oslovit vyučující
samotní žáci.

Ve velké míře poskytují své služby pedagogičtí pracovníci školy, škola postupně
zapojuje i externí spolupracovníky.

Celkové poskytnuté prostředky: 105.300,- Kč.

Dotace Fondu Prevence 2021

Pro rok 2021 obdržela škola dotaci ,
z Fondu prevence Středočeského kraje v rámci projektu Prevence 2021 ZŠ Hradištko,
Evidenční číslo PRE/PRI/044465/2021.

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 149.000,- Kč, z nichž 140.000,- Kč bylo hrazeno
dotací. Prostředky byly vynaloženy na vzdělání pedagogického sboru. Část sboru (1. stupeň)
14 hodinový kurz “Kočičí zahrada” zaměřený na práci s emocemi žáků a část sboru (2.
stupeň) 48 hodinový kurz “Kuchařka na prevenci”.
Poskytovatelem obou kurzů byla Magdalena o.p.s.

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 5.000,- Kč za účelem podpory vzdělávání pro žáky školy.
Základní škola rozdělila tuto částku mezi 2 žáky 6. a 7. ročníku a uhradila jim
adapťák. Žáci byli vybráni s ohledem na tíživou socioekonomickou situaci.

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 září 2021 na tuto spolupráci škola navázala.
V průběhu celého roku bylo podpořeno 6 žáků a dále 4 ukrajinští žáci (ke konci roku).
Celkové poskytnuté prostředky před vyúčtováním činily 11.592,00 Kč a 16.566,00 Kč.
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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 na
podporu čtenářské gramotnosti. U prvních ročníků proběhlo uvítání v knihovně a pasování na
čtenář v rámci celorepublikového projektu Knížka pro prvňáčka. 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 limitována protiepidemickými opatřeními.

Škola spolupracuje s MŠ Hradištko při přechodu žáků do přípravné třídy a 1. ročníku základní školy
a se ZŠ a MŠ Slapy při přestupu žáků k nám do školy.

Na plnění cílů v oblasti primární prevence spolupracuje škola dlouhodobě s Magdalena o.p.s a Madio
z. s.

Gym. Hostivice
V rámci středočeského IKAPu jsme byli osloveni gymnáziem Hostivice ke vzájemné spolupráci.
Jedná se o možnost potkávání tříd, skupin a učitelů.
První společnou akcí byl společný výlet s programem do Kutné Hory 13. 5. 2022, které se zúčastnily
třídy VII. A a B v doprovodu pí Čandové, pí Kopřivové, p. Mikeše

“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.
Ve školním roce 2021/22 probíhaly ve škole tyto kroužky

Angličtina Lundonia pro 1. - 2. ročník
Flétničky pod vedením H. Šmídové,
Dramatický kroužek L. Kostečkové,
Badatelský kroužek R. Krupičkové,
Myslivecký kroužek v ZŠ R. Zděnka,
Klub deskových her (též pod tzv. Šablonami).
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Účast našich žáků v soutěžích a jejich umístění
Matematické soutěže

PIšQworky

K velké oblibě mezi žáky  naší školy  patří strategická hra piškvorky aneb PIšQworky - týmová

soutěž pro všechny studenty středních škol a žáky druhého stupně základních škol.

Soutěže se zúčastňují téměř všichni žáci druhého stupně. Z třídních kol, následně

ze školního kola bylo vybráno družstvo, které reprezentovalo naši školu a bojovalo o účast v

regionálním kole (7 regionů včetně Slovenska) Soutěž byla převážně obsazena studenty třetích a

čtvrtých ročníků středních škol, zejména gymnázií a v letošním školním roce proběhla online.

Náš tým byl ještě v předposlením kole na šestém místě a cesta do regionálního kola se zdála být

otevřena…, bohužel poslední online zápas je po téměř čtyř hodinovém soutěžení o tuto možnost

připravil.

Pythagoriáda

Školního kola se Pythagoriády se zúčastnilo celkem 89 žáků druhého stupně, z nichž do

okresního kola postoupilo 10 žáků. Okresní kolo proběhlo též online. Výsledky z okresního kola

nebyly úplné, chybělo umístění 8. a 9. ročníků. Přes urgenci jsme výsledky neobdrželi. Obecně

tato soutěž naše žáky moc nezaujala, čemuž odpovídají i jejich výsledky.

Pangea - matematická logická soutěž

V letošním ročníku se úlohami prolínala témata Cestovatelské objevy a Hry. Celkem

se do soutěže přihlásilo 51 žáků od čtvrté do deváté třídy. Soutěž proběhla online

v počítačové učebně. Lepších výsledků dosáhli žáci od čtvrtých do sedmých ročníků. Osmé a

deváté ročníky soutěž neupoutala. Nejlepší umístění bylo 79. místo v rámci celé ČR z 9 308

soutěžících. Mnoho našich žáků se v rámci ČR umístilo v první třetině soutěžících.

Matematický klokan

V této soutěži se v jednotlivých kategoriích letos zúčastnilo celkem 133 žáků od druhého ročníku

do devátého ročníku. Soutěžilo se celkem ve čtyřech kategoriích. (Cvrček: 2. a 3. ročník,

Klokánek: 4. a 5. ročník, Benjamín: 6. a 7. ročník, Kadet: 8. a 9. ročník)

Do soutěže se též zapojili někteří ukrajinští žáci. Soutěžní úlohy měli připraveny ve svém

mateřském jazyce.

Škoda, že několika žákům unikl postup do krajského kola od 1 bodu výše.,

Zpracoval: V. Stejskal
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Přílohy
- Kronika ze života školy 2021/22 (“Střípky”)
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Střípky ze života školy ve školním roce 2021/22

Přes letní prázdniny proběhla údržba školy.
Kromě běžné údržby byla vyměněna podlaha v přípravné třídě, položena nová dlažba na
schodech z ulice Školní a rozšířen chodník u školy.
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Na konci srpna se formou zahradní slavnosti konala obdoba dne otevřených dveří
zejména pro budoucí žáky přípravné třídy a 1. ročníku.
Vychovatelky ŠD a učitelky a  učitelé 1. stupně si pro ně připravili pestrý zvířátkový
program.  Den také sloužil pro žáky a rodiče, aby měli šanci se seznámit se svými
paní učitelkami třídními.

VZ 2021/22     -38-    ZŠ Hradištko



VZ 2021/22     -39-    ZŠ Hradištko



V září se zúčastnilo 8 žáků z 8. ročníku akce Hvozdecký Desetiboj v CSS Hvozdy,
kde tradičně doplňují týmy osob s mentálním postižením jako součást týmu a průvodci.
Akce se konala po roční pauze. Patronem akce byl tentokrát zpěvák a hudební Jakub
Děkan (s žáky na fotce).
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V naší škole probíhá 15. září 2021 projektový den, který má za cíl přiblížit
žákům osobnost Sv. Ludmily.

V říjnu jsme zažili první karanténu.
Žáci V.A byli první, kteří byli letos v karanténě a necelé dva týdny na distanční a online
výuce. Ve výsledku bylo 7 žáků pozitivních na Covid+. Část karantény zasáhla  IV. A          z
důvodu setkávání v rámci školního klubu. Z nich nikdo pozitivní nebyl.
Následně je karanténa v VII. B.

Díky J. Minaříkové, dalším kolegyním a žákům školy se i ve škole objevila
sbírka v rámci Českého dne proti rakovině 29. září 2021
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V září jsme rozšířili spolupráci a podporujeme žáky naší školy díky programu
W4W - Obědy dětem.

Adaptační pobyt VII. A + VII. B 12. - 15. 10.
Adaptační pobyt VI. A + VI. B 19. - 22. 10.

V rekreačním areálu ve Zbraslavicích u Kutné Hory.
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25. - 27. října 2021 se konala různá školení pedagogů
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V úterý 26. 10. - Pro učitele 1. stupně a převážnou část asistentek AP byl uspořádán
workshop s  Mgr. Barborou Richtrovou, klinickou logopedkou z Davle, na téma vývojových
poruch řeči a dalších přidružených specifických  poruch učení.

Druhá část pedagogů dokončila kurz “Třídnická hodina aneb kuchařka na prevenci”,
poskytovatelem vzdělání byla Magdalena, o.p.s., se kterou spolupracujeme i na všeobecné
primární prevenci. Prvostupňáci již měli “Kočičí zahradu” za sebou.

Vzhledem k termínu schválení dotace bylo nejsložitější domluvit termíny konání.
Byl tedy prodloužen přípravný týden, v rámci možností bylo vyhlášeno ředitelské volno. A
to i s ohledem na možná protiepidemická opatření a s maximální vůlí uskutečnit kurzy
prezenčně.
Vzdělávání pro 1. stupeň spolu s vychovatelkami a asistentkami s názvem Kočičí zahrada
se konalo již  v termínu 23. - 24. 8. 2021, celkem se ho zúčastnilo 18 pedagogů.
Vzdělávání pro 2. stupeň s názvem Třídnické hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“ se
konalo ve dnech 23. - 24. 8., 27. 9., 25. - 27. 10. 2021, celkem ho dokončilo 16 pedagogů.
Vzdělávání bylo zaměřeno na rozvoj kompetencí pedagogů ve vedení kolektivu. Společný
čas tak pomohl k vedení diskuzí a směrování kolektivu k jednotnému přístupu k rozvoji
osobnostních a sociálních kompetencí žáků.
Zážitkové vzdělávání také umožňuje učitelům zažít třídnické hodiny podobně jako žáci a
mají tak možnost lépe vnímat efekt a přínos jednotlivých aktivit a přináší pro pedagogy
novou inspiraci na uchopení jednotlivých témat.
Celkové finanční náklady na tato školení čini 140.000,- byla z 94% hrazena z dotace
Fondu prevence Středočeského kraje.
Název Akce/Projektu: Kuchařka na prevenci ZŠ Hráďo 2021
Evidenční číslo Akce/Projektu: PRE/PRI/044465/2021
Evidenční číslo smlouvy: S-5645/OBŘ/2021
Název tematického zadání: Primární prevence
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Matematické soutěže - Pythagoriády (listopad - prosinec)
se zúčastnilo celkem 89 žáků druhého stupně.
Z nichž postoupilo do okresního kola 9 žáků.
Jde hlavně o logické úlohy a podmínky pro postup bylo získat 10 bodů z 15.
Hodně našich žáků skončilo na hranici 7 - 9 bodů.
Postupující:
6. ročník: T. Jelínek, A. Loučka, V. Plavec
7. ročník: Bohužel nikdo
8. ročník: M. Lukáš, K. Přívozníková, F. Vorlíček
9. ročník: F. Buriánek
Školní kolo bylo 2. 11. 2021, někteří žáci byli v karanténě nebo nemocní, dali jsme jim to
napsat doma, nebo to později psali ve škole.
Okresní kolo pro žáky 6. a 7. ročníku proběhlo v úterý 7. 12. 2021 a pro žáky 8. a 9. ročníku
ve středu 8. 12. 2021 na ZŠ Rudná, Masarykova 878. (O výsledcích viz výše.)

V. Stejskal
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Ke dni válečných veteránů (11. 11.) připravil s žáky pan učitel R. Zděnek
ozdobu pro pomník padlým hrdinům. Kromě toho vyráběli při hodině i
papírové odznaky vlčího máku “na klopy”  o rozdávali je po škole.
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Návrat do normálu?
Na floorballovém turnaji 25. listopadu 2021  IV. kategorie

se výběr chlapců  8. a 9. ročníku umístil na výborném 3. místě!!!
Velká gratulace i dík za reprezentaci školy!
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Výstava na obecním úřadě
Zahájení Adventu, společné rozsvěcení obecního stromku a tradiční vystoupení žáků
musela být z epidemiologických důvodů zrušena. Přesto obec uspořádala druh akce,
vánoční výstavu ve dnech 27. - 28. 11. 2021. Na tu žáci školy připravili pod vedením paní
učitelek a učitelů různé výrobky, obrázky atp.
Z komunikace paní učitelky Chadimové a Dvořákové:
Vážení, výstava dopadla podle mého soudu výborně, lidi byli všichni vděční, že aspoň
takto můžou trošinku nadechnout ten počínající advent. Přišlo jich opravdu hodně,
pouštěli jsme po částech, všem se to moc líbilo. Trubači u stromku byli úžasní, atmosféru
krásně dotvořili.
Zpátky jsem přivezla to, co jsem tam odvezla, Jájo - trpaslíci a ty zápichy tam zůstaly, to
už jsem nepobrala. Obec nás požádala, jestli bychom tam nemohli po dobu adventu a
Vánoc nechat obrázky, tak ty zůstaly na velkých panelech v přízemí, na schodech a v
patře. Všechny ostatní věci vezu zpátky do školy a budou zítra během dopoledne v našem
kabinetě u jídelny k vyzvednutí. Pokud byste si to své každý vzali zítra, budu ráda, není
tam moc místa už tak. Text a foto:  J. Chadimová, foto: J. Dvořáková
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Karantény v listopadu - VII. A, IX. A, IX. B v první vlně, v další vlně  III. A, III. B a PT. A,
nakonec VI. A  a VI. B.
Testování probíhá od 8. listopadu.
ATG testy z MŠMT (povinné): Nejvíce pozitivních nálezů bylo 15. listopadu, kdy jsme museli
poslat v pondělí domů 15 žáků. U 12 z nich se potvrdil i pozitivní PCR test.
Minulý a tento týden se jednalo o 4, resp. 2 žáky, z nichž u 5 se následně projevil i pozitivní
PCR test. Na základě pondělního testování zpravidla není nařízena karanténa.
Co se týče čtvrtečního testování „nad rámec povinného“,
tam se projevil 1 pozitivní a potvrzený záchyt hned 11. listopadu (ATG). Další týden 0.
Minulý týden byl 1 pozitivně testovaný žák (PCR).
Na základě kontaktu s pozitivní osobou tak byly díky tomuto testování v karanténě 2 třídy,
které hygiena odeslala na PCR testy.
U první karantény víme (na základě zprávy od rodičů), že testy PCR za cca 5-7 dní po
kontaktu potvrdily další 3 děti. U druhé zatím čekáme na výsledky a zprávy od rodičů.
Týdně se takto otestuje přibližně 250 žáků, kteří jsou přítomní ve škole. V daný moment je
to většina žáků přítomných ve škole, čtvrtečního testování se účastní i žáci „po očkování“.
Při počítání je v potaz nutno brát, že v minulých týdnech měly karanténu i 2 a více tříd
najednou, zpravidla se netestují žáci po prodělání nemoci, zároveň je ve třídách obecně i
zvýšená nemocnost, atp.
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Karantény dále nařizuje hygiena, když dítěti vyšlo pozitivně kupř. i jiné testování, před
kterým bylo dítě v kolektivu.
Pokud to víme včas (zpráva od rodičů), snažíme se se třídou komunikovat dříve než
hygiena a navrhnout opatření. Zejména proto, abychom zkrátili na minimum karanténní
opatření pro negativně testované žáky.

6. 12. 2021 Mikuláš ve škole
Po loňském roce, kdy jim to nevyšlo, se žáci VII. B proměnili v Mikuláše, čerty a anděly.
Zejména pro žáky 1. stupně připravili zpestření dopolední výuky.

Prosince 2022 - V rámci pracovek přidělávali kluci z devítky interaktivní tabuli
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21. 12. 2021
V VIII.A Projektový den na téma Horninový cyklus
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Vánoční "Laskavec" ve II.B
Je těžké dětem vysvětlit, co to je laskavost a proč je pro všechny důležitá. Ve II.B jsem se
letos při přípravě adventu inspirovala projektem “Laskavec”. Moc mi pomohly zaslané
odkazy s náměty, jak vyplnit každý den v měsíci úkoly, které jsou laskavé a pomohou
zlepšit druhému náladu.
Každý rok se snažím děti přesvědčit, že smyslem oslavy Vánoc nejsou dárky, ale nesobecké
vnímání lidí kolem sebe a jejich potřeb a kritické posuzování vlastního chování a jednání v
uplynulém roce. Abychom v tom dalším byli zase o trochu lepší.
Nepřihlásili jsme se s II.B do projektu, jen jsme přijali myšlenku. Smyslem bylo nastavení
"laskavých" vztahů v kolektivu třídy. Ukázat dětem cestu k "laskavému" chování.
Vysvětlila jsem jim základové slovo láska. Prodiskutovali jsme, co opravdová láska je a jak
se u lidí projevuje. Že není jen "mezi klukem a holkou", jak ji děti všeobecně vnímaly.
Hmatatelným výstupem projektu byl "Laskavý adventní kalendář”.
Ze zaslaných materiálů jsem použila vyhotovené kalendáře na září, říjen a listopad jako
příklad pro nezkušené druháky, jaké úkoly se do takového kalendáře hodí. Úkoly, které si
vybrali nebo vymysleli, si vlastní rukou napsali do psaníček. Psaníčka založili do
vlastnoručně vyrobených a vyzdobených obálek z barevného papíru, obálky pověsili na
kostru nástěnného stromku (tyčky a provázky). Zavazování obálek bylo asi největším
oříškem. Uzle a kličky ještě mnoha dětem nejdou dost dobře. Stromek jsme zavěsili jako
adventní výzdobu třídy.
Děti v něm tedy nenacházely ani sladkosti, ani dárečky. Každý školní den si četly ráno ve
skupině “laskavé úkoly”. Diskutovaly o tom, jak by se daly nejlépe splnit. Sdílely své
zážitky ze splněných úkolů. Jak jej provedly a jestli mělo splnění náležitý účinek. Takto
jsme postupovali den do den až do nástupu na vánoční prázdniny.
Po prázdninách jsme si naši adventní snahu připomněli přečtením poselství z posledních
dnů v kalendáři, kdy jsme nebyli ve škole. Uzavřeli jsme tento projekt tím, že "laskavé"
chování chceme a i děti jsou takového chování schopné. Mohou tak každý den pomáhat a
obdarovávat kohokoli.
Nedá se změřit, jak plnění těchto úkolů děti ovlivnilo. Některé také hodně chyběly. Po
prázdninách jsme si jako vždy sedli, aby děti povídaly své největší zážitky z prázdnin. Až
na výjimky všechny vyprávěly, čím udělaly radost, jak byly s rodinou na procházce, že
navštívily babičky, dědečky…
Zdá se, že nic zvláštního. Kdybych nevěděla, že při stejné pobídce v minulých letech
většina dětí vyprávěla, co úžasného dostala pod stromeček, případně, jak se jim to líbilo či
nelíbilo…

Text: H. Šmídová
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První pomoc v přípravné třídě - leden 2022

V lednu se přípravná třída zúčastnila kurzu první pomoci pro děti v rámci projektového
dne. Základní výuku prováděli odborně vyškolení lektoři. Program první pomoci, byl
zábavnou formou, zpracován na míru pro předškoláky. Výuka probíhala v délce čtyř
hodin. Ke všem tématům byly použity praktické ukázky společně se zapojením dětí. Žáci
také vyplňovali pracovní listy k daným tématům. Cílem bylo seznámit děti se základy
první pomoci. Naučit je přivolat pomoc, zvládnout srdeční masáž, dýchání z úst do úst,
zastavit krvácení a ošetřit poranění, protišokové opatření, bodnutí a pokousání hmyzem,
přehřátí (úžeh, úpal), různé typy zlomenin, vymknutí kotníku, vysvětlení ošetření, ukázka
vázání do trojcípého šátku, ukázka stoličky z rukou k přenosu …. Děti byly zapálené do
daných činností a vše si chtěly vyzkoušet. Každé z dětí na konci projektového dne obdrželo
diplom a odcházely plné prožitků a dojmů, které se hned snažily předat paní vychovatelce
v ŠD.
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18. 2. 2022 Základní škola Hradištko, okres Praha-západ,

je součástí programu na podporu zmírnění dopadů epidemie Covid:

Program probíhá 1. ledna - 31. srpna 2022.

Hlavní náplní je podpora v rámci skupinového či individuálního doučování žáků školy.

Žáci jsou vytipováni ve spolupráci učitelů a rodičů, příp. mohou oslovit vyučující samotní
žáci.

Ve velké míře poskytují své služby pedagogičtí pracovníci školy, škola postupně zapojuje i
externí spolupracovníky.

Celkové poskytnuté prostředky: 105.300,- Kč.

Od února 2022 máme novou počítačovou učebnu s výsuvnými stoly

takže volné klávesnice a ostatní vybavení jsou chráněny a učebnu lze používat i na dělení
hodin ostatních předmětů.
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Biologie v praxi - pitvání slepice v VII. A - únor 2022
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Zpráva z LVK březen 2022

Dne 13. 3 . 2022 odjelo 19 žáků ze sedmého a 39 žáků z pátého ročníku na lyžařský kurz do
Rokytnice n. Jizerou. Cesta proběhla bez problémů, autobus byl přistaven v dohodnutém
čase. V Rokytnici U Starého mlýna byly předány
lyže a zavazadla p. Špalkovi, který je odvezl k
chatě. Žáci šli cca 2 km pěšky. Cestou postupně
příbýval sníh, a tak nikdo nepochyboval o tom, že
by nebyl sníh na sjezdovkách.

Chata Světlanka je umístěna pod Lysou horou na
svahu červené sjezdovky. Při cestě na lanovce
byl krásný výhled do údolí Rokytnice, z horní
stanice lanovky (nadmořská výška 1310 m) je
vidět vrchol Lysé hory s nadmořskou výškou
1344 m.

Ubytování v horské chatě Světlanka bylo pěkné,
pokoje byly připravené. Dispozice pokojů je od
2-6 lůžek se sprchami a WC na chodbě, v
dostatečném počtu. Jinak chata disponuje dvěma jídelnami, sušárnou oděvů a lyžáků. Ve
druhé jídelně se stravovala jiná škola z hotelu, jejíž žáci přecházeli z jiné budovy.

Snídaně byla formou švédského stolu, oběd a večeři si
každý vybral ze dvou nabídnutých jídel, svůj výběr si
musel zapamatovat. Pití bylo k dispozici ve várnici po celý
den.

Půjčovna lyžařského vybavení fungovala bez problémů,
všichni zájemci si půjčili odpovídající výstroj a každému
byla seřízena na míru.

Instruktoři byli prima a přistupovali k žákům
profesionálně, s ohledem na věk a dovednosti lyžařů.
Pokud vím, všichni byli spokojeni s instruktory i s výukou
lyžování. Všichni udělali velký pokrok v dovednostech na

svahu.
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Sníh byl v dostatečném množství, jen kvalita po ránu byla horší, neboť byl zmrzlý a
rychlý. Odpoledne však změkl a byl trochu těžký. Toto vše bylo vykoupeno příznivými
teplotami a delším denním světlem. Dva dny jsme si vychutnávali sluníčko a modré nebe.

Denní režim byl pravidelně dodržován včetně večerního programu. Žáci po dvou dnech
byli poměrně unaveni a opravdu spali.

Z večerních programů měla největší úspěch diskotéka, byly hrány písničky na přání,
zkrátka ty, které se dětem líbí. Jako další zajímavé téma byla přednáška člena horské
služby, vyprávěl o práci, o zkouškách, kterými musí každý člen projít. Neméně zajímavé
byly skutečné příhody z hor. Zábavu si žáci mohli užít i při večerních soutěžích.

Středeční odpoledne bylo odpočinkové, a tak jsme šli na místní Huťský vodopád, jehož
výška je 20 m. Vodopád je na Huťském potoku, který využívali skláři již od roku 1562. Cesta
byla zasněženým lesem, kde se žáci přesvědčili o množství sněhu, které bylo místy až
jeden metr.
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Celý lyžařský výcvik byl zakončen závody ve slalomu. Vzhledem k počtu 6 družstev,
proběhla soutěž ve sdružených skupinách po dvou, vždy dívky a chlapci zvlášť. Družstva
byla napříč ročníky, neboť dovednosti byly rovnoměrné. Vždy první 3 závodníci v obou
kategoriích dostali medaili a malou cenu. Všechny děti dostaly diplom a tričko s motivem
chaty.

Odjezd byl naplánován na 18. 3. po obědě, po předání diplomů a medailí, nakonec se vše
podařilo naložit a vyjet z Rokytnice  v 13:45 a na Hradištku jsme byli v 17:10. Zde si rodiče
žáky vyzvedli.

V průběhu kurzu jsme dbali i na pořádek v pokojích, pravidelně byly kontrolovány a
oceňovány obrázky.

Všichni si kurz užili, zdokonalili se v lyžování a strávili několik sice náročných, ale
krásných dní. Za pedagogické pracovníky děkuji všem, kteří na kurzu byli a podíleli se na
jeho realizaci.

text: Pavla Švábová

15. 3. 2022 V. B - Jarní brigáda u paní Ebrové - královny knoflíků

Žáci pátých tříd pomohli s jarním úklidem zahrady paní Ebrové. Odměnou jim byla
prohlídka sbírky knoflíků (paní Ebrová jich má ve sbírce 35000) a taky skvělé buchty s
čajem. Děti pracovaly s nadšením, vervou a rády by šly někomu opět pomáhat. Fakt to
bylo moc fajn. Fotky jsou v příloze.
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4. - 8. 4. 2022 Škola v přírodě s plavání pro žáky III. A, III. B a IV. A
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13. 4. 2022 Velikonoční tvoření.

Po 2 letech, kdy bylo náročné zorganizovat jakoukoli společnou akci, se konalo ve škole
Velikonoční tvoření. Akce, které se účastní žáci školní družiny společně s žáky                       z
druhého stupně, zpravidla 8. či 9. ročníků. Paní vychovatelky připravily pro děti pečení
Jidášů, malování kraslic, i přípravu velikonoční výzdoby. Všichni žáci měli možnost se
naučit plést pomlázku, nebo si ji alespoň nechat uplést od některého z přítomných učitelů
či pana školníka.
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4. -  8. dubna 2022 Škola v přírodě na horách

Ve dnech 4.4.-8.4. 2022 absolvovali žáci 3.A,3.B a 4.A Školu v přírodě s plaveckým výcvikem
na netradičním místě - v hotelu Energetik v Peci pod Sněžkou . Program pro žáky se
skládal z plaveckého výcviku vedeného zkušenými instruktory, vycházek do okolí a
pestrého společenského programu s pedagogy. "Plavání na horách" významnou měrou
přispělo i k upevňování zdravého sociálního klimatu ve třídách.
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Návštěva Národního muzea v Praze - IV.A třída.
Návštěvy divadel,kin,knihoven,muzeí,zoo a exkurze jsou nedílnou součástí výukových
předmětů na naší škole. Žáci při nich plní individuálně nebo ve skupinách specifické úkoly
či kvízy,které směřují k upevnění základního učiva a jeho rozšiřování.
Tyto mimoškolní aktivity výrazně napomáhají k všeobecnému kulturnímu rozhledu žáků.
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Ukliďme Česko
Po dvouleté pauze se 13.4. učitelé s
dětmi, vybavení rukavicemi, pytli
na odpadky a desinfekcí, vydali
opět uklidit Hradištko. Každá
třída uklízela předem zadaný
úsek. Mezi nejzajímavější úlovky
patřily staré pneumatiky,
panenky, židle, skleněné lahve a
také velké množství roušek a
respirátorů.
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Projektový den na téma Horninový cyklus
V prosinci a v lednu proběhl v 8. třídách projektový den zaměřený na horniny a jejich
vznik. Horninový cyklus je téma, které děti v běžné výuce nebaví. Tentokrát si jej
namodelovaly s použitím přibližně 3 kg čokolády . Děti se shodly, že nejlepší byla část
přeměněných hodin, která byla spojená s ochutnávkou hornin. Nakonec si děti společně s
průvodkyní nakreslily horninový cyklus do sešitů.
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SOŠ Jílové a Regionální muzeum Jílovém u Prahy
Dne 11.5. žáci 8. tříd navštívili SOŠ Jílové. Ve škole si děti vyzkoušely zdobení a samozřejmě
i ochutnávku jednohubek a muffinů, usmažily si langoše, ochutnaly flambovaný banán.
Mohly si také vyzkoušet svoji manuální zručnost při skládání ubrousků.
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Následně jsme s dětmi navštívily komentovanou prohlídku zaměřenou na historii těžby a
zpracování zlata v Jílovském revíru. Děti zjistily, jak se proměňovala těžba zlata v historii
a na co všechno se zlato dnes využívá. Všichni jsme si z muzea odnesli vlastnoručně
vyraženou minci a někteří si odnesli také zlato, které našli v rýžovišti
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7. - 10. června 2022
Proběhly “obhajoby” závěrečných prací žáků devátých tříd.

Školní rok 2021/22 skončil 30. června 2022.

Dobrý den,
ráda bych moc poděkovala panu Potužákovi, který nás dnes bezpečně a spolehlivě
dopravil nejen na soutěžní olympiádu žáků prvního stupně, ale mimo původní plán i
zpátky na Hradištko. Tato cesta do Dolních Jirčan by pro nás byla veřejnou dopravou
velmi obtížná, protože jsme s sebou vezli velké kartonové panely se soutěžní prací a
spoustu doprovodných předmětů. Unavení po celodenním maratonu jsme byli víc než
vděčni, že už na nás pan Potužák čekal v Jílovém, a že jsme tak mohli být na Hradištku ne
po páté, ale ještě před třetí hodinou odpolední.
Ještě jednou - za školu Vám moc děkujeme za tak ochotnou pomoc!
J. Chadimová
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