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Základní údaje o škole  
 

Název školy: Základní škola a mateřská škola, Všestary 

Adresa školy: Všestary 57, 503 12, Všestary 

Právní forma: příspěvková organizace – právní subjekt 

IČ: 75017181 

DIČ: CZ 75017181 

Bankovní spojení 181561850/0300 

Resortní identifikátor IZO: 102078262 

REDIZO: 650 054 105 

Datová schránka: ptxmi5g 

Datum zahájení činnosti: 01. 01. 2003 

Datum zápisu do rejstříku škol:  01. 01. 2005 

Obory vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola, denní, 9 roků 0 měsíců 

Vedení školy: Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy 

 Mgr. Miroslava Hlávková, zástupce ředitelky školy 

Kontakty: www.zsvsestary.cz  

e-mail hospodarka@zsvsestary.cz  

telefon 495 458 158, 720 98 690 

 

Zřizovatel školy 
Zřizovatel školy: Obec Všestary 

Adresa: Všestary 35, 503 12, Všestary 

Starosta obce: Ing. Michal Derner 

Kontakty: www.vsestary-obec.cz  

e-mail:  urad@vsestary-obec.cz 

telefon:  495 458 155 

Školská rada 
Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona. 

Zástupce zřizovatele: Ing. Radek Jásenský (předseda ŠR), MUDr. Michal Kovalský 

Zástupce rodičů: Jaroslav Špráchal, Miroslav Zavadil 

Zástupce školy: Mgr. Anna Tichá, Mgr. Lenka Řeháková 

Kontakt: skolskarada@zsvsestary.cz 

 

Součásti školy 
Druh školy/zařízení IZO Adresa Kapacita 

Základní škola 102078262 Všestary 57 350 

Školní družina 117100455 Všestary 2 90 

Mateřská škola  
107581426 Všestary 130 

Chlum 44 
116 

Školní jídelna  102778736 Všestary 131 500 

Školní výdejna Chlum 168100576 Chlum 44 64 

http://www.zsvsestary.cz/
mailto:hospodarka@zsvsestary.cz
http://www.vsestary-obec.cz/
mailto:urad@vsestary-obec.cz
http://www.zakonycr.cz/seznamy/5612004Sb.html
mailto:skolskarada@zsvsestary.cz
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Žákovský parlament 
 

Žákovský parlament je skupina volených žáků školy. Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima 

školy. Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením 

školy, učiteli a zaměstnanci školy. Zástupci tříd zde mohou přednášet návrhy a připomínky ke vzdělá-

vacímu procesu a školnímu prostředí, připravovat a organizovat vlastní projekty. Povinností každého 

člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání. 

Žákovský parlament měl v letošním školním roce 16 žáků z 5. až 9. třídy (vždy 2 zástupci za třídu). Schá-

zel se pravidelně jednou za měsíc, v případě organizace akcí i častěji.  Předsedkyně Daniela Dobešová 

zabezpečovala zápisy z jednotlivých schůzek a zápis společně s úkoly na další období dostávali všichni 

členové jako zprávu přes Školu OnLine. Žákovský parlament samostatně zorganizoval tyto akce: 

 Vánoční turnaj v přehazované (účast 78 žáků) 

 Noc s Andersenem pro děti 3. -  4. ročníku (účast 20 žáků) 

 Cesta za pokladem pro děti ze školní družiny (účast 60 žáků)  

 
 

Členové žákovského parlamentu se aktivně podíleli i na dalších akcích, které organizovala škola (dýňové 

slavnosti, velikonoční jarmark, koncert k výročí 100 let republiky). 

V květnu 2019 přivítal žákovský parlament návštěvu ŽP ze ZŠ Dolní Roveň, členové obou parlamentů si 

na setkání vyměnili své zkušenosti. 

 

Nepodařilo se zorganizovat akce, které měly podpořit spolupráci s MŠ (i když byly rozpracovány - diva-

dlo a čtení pohádek), plán spolupráce s MŠ a ŠD zůstává pro nový školní rok.  
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Personální údaje 

Členění kmenových zaměstnanců podle věku a pohlaví 
věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 8 8 14,3 

31 - 40 let 0 13 13 23,2 

41 - 50 let 1 16 17 30,3 

51 - 60 let 1 12 13 23,2 

61 a více let 2 3 5 9 

celkem 4 52 56 100 

% 7 93 100,0 x 

Členění kmenových zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 1 1 1,8 

vyučen 2 9 11 19,6 

střední odborné s MZ 0 18 18 32,2 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 2 24 26 46,4 

Celkem 4 52 56 100 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem 

učitel MŠ 8 0 8 

učitel ZŠ 20 0 20 

vychovatel ŠD 3 0 3 

asistent pedagoga  7 0 7 

Celkem 38 0 38 

% 100 0 100 

 

Trvání pracovního poměru 
Doba trvání Počet % 

do 5 let 30 53,5 

do 10 let 7 12,5 

do 15 let  3 5,4 

do 20 let 8 14,3 

nad 20 let 8 14,3 

Celkem 56 100 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru  
Nástupy a odchody Pedagogický zaměstnanec Nepedagogický zaměstnanec 

nástupy 7 7 

odchody 6 5 
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 Vzdělávací programy školy 
 

Vzdělávací program MŠ 
Vzdělávací program Zařazené 

třídy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Všestary „Kamarád“ 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Chlum 

2 
2 

 

Vzdělávací program ZŠ 
Vzdělávací program Zařazené 

třídy 

Školní vzdělávací program pro Základní školu a mateřskou školu, Všestary „Společ-
nou cestou“ 

15 

  

Vzdělávací program ŠD 
Vzdělávací program Zařazená 

oddělení 

Školní vzdělávací program pro Školní družinu „Okénka dětského světa“ 3 
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Učební plán ZŠ 
 

Učební plán 1. stupeň 
Vzdělávací ob-

last 
Předmět 1. stupeň Dotace 

1. stupeň 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Jazyk a jazy-
ková komuni-

kace 

Český ja-
zyk a lite-
ratura (Čj) 

7+21 7+2 7+2 6+2 6+1 33 + 9 = 42 

Anglický 
jazyk (Aj) 

- +1 3 3 3 9  + 1 = 10 

Matematika a 
její aplikace 

Matema-
tika (M) 

4 4+1 4+1 4+1 4+1 20 + 4 = 24 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informa-
tika (In) - - - - 1 1 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 
(Prv) 

2 2 2   

12 + 2 = 14 
Přírodo-

věda (Při) 
- - - 1+1 2 

Vlastivěda 
(Vl) 

- - - 1+1 2 

Umění a kul-
tura  

 
Člověk a svět 

práce 

Hudební 
výchova 

(Hv) 
1 1 1 1 1 

17 
Etická vý-

chova 
- - - 1 1 

Výtvarné 
a pracovní 

činnosti 
(VPč) 

2 2 2 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná 
výchova 

(Tv) 
2 2 2 2 2 10 

Celkem 18 + 2 = 
20 

18 + 4 = 
22 

21 + 3 = 
24 

21 + 5 = 
26 

24 + 2 = 
26 

102 + 16 = 
118 

 

  

                                                           

1 Za znaménkem „+“ jsou uvedené disponibilní hodiny 
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Učební plán 2. stupeň 
Vzdělávací ob-

last 
Předmět 2. stupeň Dotace 

2. stupeň 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Jazyk a jazy-
ková komuni-

kace 

Český jazyk a 
literatura (Čj) 

4+1 4 4 3+1 15 + 2 = 17 

Anglický jazyk 
(Aj) 

3 3 3 3 12 

Základy ně-
meckého ja-

zyka 
(ZNj) 

- 2 2 2 6 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika 
(M) 

4 4 4 3+1 15 + 1 = 16 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 
(In) 1 - -  1 

Člověk a spo-
lečnost 

Dějepis (D) 2 2 2 2 
11 + 1 = 12 Občanská vý-

chova (Ov) 
+1 1 1 1 

Etická výchova 
(Ev) 

+1 - - - +1 

Člověk a pří-
roda 

Fyzika (F) 1 1+1 2 2 

21 + 5 = 26 
Chemie (Ch) - - 2 2 

Přírodopis (Př) 2 1+1 1+1 1 

Zeměpis (Z) 2 1+1 1+1 2 

Umění a kul-
tura 

Hudební vý-
chova (Hv) 

1 1 - - 

10 
Výtvarná vý-
chova (Vv) 

2 2 - - 

Hudební gra-
fika (Hg) 

- - 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná vý-
chova (Tv) 

2 2 2 2 
10 

Výchova 
ke zdraví (VkZ) 

- 1 - 1 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní čin-
nosti (Pč) 

1 1 1 +1 3 + 1 = 4 

 25+3 26+3 27+2 26+3  

Volitelné předměty +1 +1 +2 +3  

Celkem 25+4=29 26+4=30 27+4=31 26+6=32 104 + 18 = 122 
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Seznam volitelných předmětů 
Volitelný předmět Zkratka Ročník Anotace předmětu 

Český jazyk II. Čj II. 7. Speciální pedagogická péče dle IVP 

Cvičení z Čj CČj 9. Příprava na přijímací zkoušky 

Cvičení z M CM 9. Příprava na přijímací zkoušky 

Konverzace v Aj 
KAj 6.+7., 8.+9. Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém 

jazyce 

Informační a komuni-
kační technologie 

VIn 6.-9. Rozvoj počítačové a informační gramotnosti 

Přírodovědný seminář PřS 6.+7., 8.+9. Rozvoj přírodovědné gramotnosti  

Pohybové hry Ph 6.+7., 8.+9. Rozvoj pohybové obratnosti 

 

Zájmové kroužky 
Název Ročník Počet zařazených žáků 
Tvoříme z pedigu 4.-9. 10 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (projekt) 4.-5. 20 
Kin-ball pokročilí 6.-7. 19 
Flétna 1. oddělení 1.-2. 12 
Flétna 2. oddělení 3.-5. 10 
Keramika I. 1. 17 
Keramika II. 2. 14 
Keramika III. 3.-7.  14 
Angličtina I. 1.A 14 
Angličtina II. 1.B 9 
Sportovní kroužek + pohybové hry ŠD 1.-3. 22 + 23 
Pastelka 1.-3. 17 
Šikulka 1.-2. 26 
Dovedné ruce 2.-3. 21 
Všeználek (hry, zábava, rozvoj logického myšlení) 2.-3. 21 

 

Počet dělených hodin 
 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

počet dělených hodin 0 31 31 
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Počty dětí a žáků 

Počty dětí MŠ 
Třída 

Počet 
žáků 

Z toho chlapců Z toho dívek 
Výjimka z počtu žáků 

(ano – ne) 

MŠ Všestary 

první třída  „Berušky“ 24 12 12 0 

druhá třída „Motýlci“ 25 17 8 1 

MŠ Chlum 

první třída  20 10 10 0 

druhá třída  20 10 10 0 

Celkem 89 49 40 1 

 

 

 

Počty žáků ZŠ 
třída 

počet žáků z toho chlapců z toho dívek 
výjimka z počtu žáků 

(ano – ne) 

I.A 16 4 12 ne 

I.B 15 6 9 ne 

II.A 20 10 10 ne 

II.B 17 10 7 ne 

III.A 19 10 9 ne 

III.B 18 6 12 ne 

IV. 23 8 15 ne 

V.A 19 11 8 ne 

V.B 20 11 9 ne 

VI. 28 14 14 ne 

VII.A 23 9 14 ne 

VII.B 19 10 9 ne 

VIII.A 20 11 9 ne 

96

94

89

90

116

M Š

VÝVOJ POČTU DĚTÍ V MŠ

Kapacita dle rejstříku škol 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017



11 

 

VIII.B 19 9 10 ne 

IX. 28 16 12 ne 

celkem 304 145 159 ne 

 

 

Přijímací řízení a zápis 

Děti přijaté do MŠ 
Počet přijatých dětí MŠ Všestary Počet přijatých dětí MŠ Chlum 

17 11 

 

Žáci přijatí do 1. ročníku ZŠ 
Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro  školní rok  

1 25 7 

 

Žáci přijatí do vyšších ročníků ZŠ 
Ročník 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 0 0 0 3 10 0 1 0 

 

Žáci přijatí ke vzdělávání na SŠ 
Víceletá gymnázia 

  z 5. ročníku ze 7. ročníku 

zřízená krajem 0 1 

soukromá 0 0 

církevní 2 0 

 

279

288

304

315

350

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ZŠ

VÝVOJ POČTU DĚTÍ V ZŠ

Kapacita dle rejstříku škol 2019/2020 předpoklad 2018/2019 2017/2018 2016/2017
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Do oborů na SŠ zřizované krajem a církevní školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devá-
tých ročníků 

gymnázia ekonomické 
obory 

zdravotní 
obory 

technické 
obory 

učební 
obory 

ostatní 
obory 

celkem 

3 1 0 8 1 5 18 

 

Do oborů na soukromé střední školy 

gymnázia ekonomické 
obory 

zdravotní 
obory 

technické 
obory 

učební 
obory 

ostatní 
obory 

celkem 

0 2 0 1 0 1 4 

 

Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

6 0 

 

Co děláme pro budoucí prvňáčky? 
Pro předškoláky nabízíme program „Brzy půjdu do školy“. Tento projekt je určený pro budoucí prv-

ňáčky a jejich rodiče, kteří si mohou ověřit, zda je jejich dítě zralé pro školu. V setkáních si děti pro-

střednictvím her a cvičení rozvíjely psychické funkce, jemnou motoriku, předčíselné představy, sociální 

dovednosti, případně probíhala logopedická náprava řeči. 

Setkání proběhla v následujících termínech a s uvedenými tématy: 

26. 3. 2019   

 Přednáška pro rodiče „Školní zralost dětí předškolního věku“, lektorka Mgr. Jana Jedličková 

 Interaktivní adaptační program pro předškoláky 

11. 6. 2019 

 Přednáška pro rodiče „Informace k zahájení a průběhu šk. roku 2019/2020“, lektorka Mgr. 

Lenka Nožičková 

 Interaktivní adaptační program pro předškoláky 
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Hodnocení žáků ZŠ 
Vyhodnocování vzdělávacích cílů probíhá jak pomocí sumativního, tak prostřednictvím formativního 

hodnocení. Ve školním roce 2018/2019 učitelé začínají ve větší míře používat i kriteriální hodnocení 

a sebehodnocení žáků, zejména při hodnocení nabývání dovedností cílových kompetencí a dovedností 

průřezových témat. Na žádost zákonných zástupců bylo možné využívat slovního hodnocení výkonu 

žáka. Hodnocení se řídí samostatnou normou Klasifikační řád, který je součástí Školního řádu školy. 

Celkové hodnocení žáků – prospěch 
Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Průměr 

I.A 16 0 0 0 1 

I.B 15 0 0 0 1,02 

II.A 19 1 0 0 1,06 

II.B 15 2 0 0 1,1 

III.A 14 5 0 0 1,25 

III.B 17 1 0 0 1,13 

IV. 22 1 0 0 1,1 

V.A 14 5 0 0 1,26 

V.B 14 6 0 0 1,33 

VI. 17 11 0 0 1,44 

VII.A 14 8 0 1 1,38 

VII.B 6 13 0 0 1,76 

VIII.A 10 10 0 0 1,61 

VIII.B 3 16 0 0 1,83 

IX. 7 18 3 3 1,9 

Celkem 203 97 3 4 1,34 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání  
Třída Hodnocení klasifikačním stupněm Částečné slovní hodnocení  

I.A 16 0 

I.B 15 0 

II.A 20 0 

II.B 17 0 

III.A 18 1 

III.B 18 0 

IV. 23 0 

V.A 19 0 

V.B 20 0 

VI. 28 0 

VII.A 21 2 

VII.B 19 0 

VIII.A 20 0 

VIII.B 18 1 

IX. 28 0 

Celkem 300 4 
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Výchovná opatření – pochvaly 
Třída Pochvala třídního učitele 

I.A 32 
I.B 15 
II.A 7 
II.B 0 
III.A 0 
III.B 0 
IV. 10 
V.A 9 
V.B 5 
VI. 14 

VII.A 8 
VII.B 0 

VIII.A 2 
VIII.B 7 

IX. 5 
Celkem 107 

 

Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
Třída Napomenutí tříd-

ního učitele 
Důtka třídního uči-

tele 
Důtka ředitele 

školy 
I.A 0 0 0 
I.B 0 0 0 

II.A 0 0 0 
II.B 0 0 0 
III.A 6 0 0 
III.B 1 0 0 
IV. 0 0 0 
V.A 5 0 0 
V.B 1 0 0 
VI. 12 3 0 

VII.A 0 0 0 
VII.B 22 4 0 
VIII.A 20 3 0 
VIII.B 9 0 0 

IX. 9 0 0 

Celkem 85 10 0 
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Komisionální přezkoušení žáků 
Třída Pochybnosti o správ-

nosti hodnocení 
Doplnění klasifikace Opravné zkoušky 

I.A 0 0 0 
I.B 0 0 0 
II.A 0 0 0 
II.B 0 0 0 
III.A 0 0 0 
III.B 0 0 0 
IV. 0 0 0 
V.A 0 0 0 
V.B 0 0 0 
VI. 0 0 0 

VII.A 0 1 0 
VII.B 0 0 0 

VIII.A 0 0 0 
VIII.B 0 0 0 

IX. 0 14 2 

Celkem 0 15 2 

 

Počet omluvených/neomluvených hodin 
Třída Počet omluvených 

hodin 
Průměr na 

žáka  
Počet neomluvených 

hodin 
Průměr na 

žáka  
I.A 872 54,5 0 0 
I.B 992 66,1 0 0 
II.A 1592 79,6 0 0 
II.B 1021 59,2 0 0 

III.A 1889 99,4 0 0 
III.B 1092 60,6 0 0 
IV. 1813 78,4 0 0 
V.A 1396 73,4 0 0 
V.B 2115 105,7 0 0 
VI. 3041 108,6 0 0 

VII.A 2178 94,2 0 0 
VII.B 1328 65,6 0 0 
VIII.A 2114 104,8 0 0 
VIII.B 1464 77 0 0 

IX. 4050 144,2 0 0 

Celkem 26957 88,1 0 0 
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Průběh a výsledky vzdělávání 
 

Hospitační činnost je často používaný evaluační nástroj ve škole. K hospitacím se používá jednotný 

hospitační formulář se systémem otázek. Hospitační činnost probíhá podle ročního plánu činnosti 

školy, učitel je o hospitaci dopředu informován, což přispívá ke snížení napětí ze strany učitele. Ojedi-

nělé bývají i hospitace na podnět  ze strany zákonných zástupců, kteří mají pochybnosti o stavu a úrovni 

výchovně vzdělávací práce konkrétního vyučujícího.   

Součástí ročního plánu hospitací jsou vzájemné tzv. „náslechové hodiny“ vyučujících a studentů UHK, 

kteří  u nás byli na odborné praxi.  

Prioritní témata hospitační činnosti: 

 Adaptace žáků 1. ročníků na nové prostředí 

 Začínající a noví učitelé 

 Kontrola motivace žáků (aktivita a zájem žáků o výuku, propojení teorie s praxí, využívání zku-
šeností žáků, vliv hodnocení na motivaci žáků) 

 Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP (úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem 
a metod vzdělávání, využití asistenta pedagoga) 

 Kontrola výchovy a vzdělávání učitelů, kteří vyučují předměty neaprobovaně 

 Způsob získávání podkladů pro hodnocení žáků (soustavné diagnostické pozorování, sledování 
výkonu žáka, připravenost na vyučování, kontrolní písemné práce, frekvence) 

 

Hospitační činnost 
Pracovník Počet hospitací 

Ředitel školy 13 

Zástupce ředitelky ZŠ 6 

Zástupce ředitelky MŠ Všestary 4 

Zástupce ředitelky MŠ Chlum 4 

Ostatní pedagogičtí pracovníci  46 

ČŠI 27 

Studenti UHK (odborná praxe) 55 

Celkem 143 
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Závěry z hospitační činnosti 
 

Na konci hospitačního období se provádí vyhodnocení hospitační činnosti nejlépe v podobě tzv. SWOT 

analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Tato analýza slouží jako podklad pro tvorbu nového 

plánu hospitační činnosti na nový školní rok, s novými prioritami a novými hospitačními záměry. 

Silné stránky Slabé stránky 

Soulad výuky s cíli základního vzdělávání (škol-
ním vzdělávacím programem). 
Konkretizace cílů ve sledované výuce. 
Návaznost probíraného učiva na předcházející 
témata. 
Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhle-
dem k cílům výuky a k činnostem. 
Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 
k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individu-
álních vzdělávacích potřeb žáků. 
Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, 
jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného re-
spektování a tolerance. 
Akceptování stanovených pravidel komunikace 
mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. 
Respektování individuálních schopností žáků. 
Využití klasifikačního řádu. 
Vliv hodnocení na motivaci žáků. 
Pozitivní klima třídy. 

Správné řízení výuky a vnitřní členění hodin. 
Účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické 
techniky.  
Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a 
emočního zapojení do činností, uplatnění indi-
viduálních možností, potřeb a zkušeností. 
Využívání metod aktivního, prožitkového učení, 
experimentování, manipulování, objevování, 
práce s chybou. 
Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky 
a jako zdroje informací.  
Účelnost výuky frontální, skupinové a individu-
ální. 
Propojení teorie s praxí (v činnostech žáků). Vy-
váženost verbálního projevu učitelů a dětí, pří-
ležitosti k samostatným řečovým projevům 
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků.  
Možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, ar-
gumentace, diskuse. 
Využívání vzájemného hodnocení a sebehodno-
cení žáků. 

Příležitosti Hrozby 

Vzájemné hospitace učitelů na stejné škole. 
Kolegiální hodnocení metodiků předmětových 
komisí a metodických sdružení, které by vedlo 
k otevřeným diskuzím a k výměně zkušeností. 
Přesvědčení o smysluplnosti hospitační činnosti, 
zejména ve vztahu k osobnímu rozvoji učitelovy 
osobnosti jako prostředek k zabránění vyhoření. 
Důležitost pohospitačních pohovorů jako přínos 
a zpětná vazba. 
Zavedení tandemové výuky: učitel + učitel nebo 
učitel + asistent pedagoga. 
 

Pedagogové vnímají přítomnost hospitujícího 
stresujícím faktorem a preferují ohlášenou hos-
pitaci. 
Nevnímají hospitaci jako návštěvu či setkání 
dvou pedagogů, ale stále chápou jako akt kon-
troly, někteří i snad jako vyjádření nedůvěry 
nadřízeného pracovníka v kvalitu jejich práce.  
Většina pedagogů (začínající i s dlouholetou 
praxí)  se na ohlášenou hospitaci připravuje, ale 
hlavně se chová jinak než při běžné hodině. 
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Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti  
 

Kdy Kdo Téma Výsledek 

27. -29. 

11. 2018 

Česká školní in-

spekce 

Zjišťování a hodnocení podmí-

nek, průběhu a výsledků vzdělá-

vání 

Inspekční zpráva ČŠI byla příz-

nivá 

http://www.zsvsestary.cz/do-

kumenty-a-formulare-ke-sta-

zeni-zs/) 

12. - 14. 

9. 2018 

11. – 12. 

4. 2019 

Obec Všestary 

Veřejnosprávní kontrola v pří-

spěvkové organizaci Základní 

škola a mateřská škola, Všestary 

Výsledné zprávy byly příznivé 

(na vyžádání v kanceláři školy) 

16. 1. 

2019 

Krajská hygienická 

stanice HK 

Plnění povinností stanovených 

pro provozovatele potravinář-

ského podniku provozujícího 

stravovací službu 

Výsledná zpráva byla příznivá 

(na vyžádání v kanceláři školy) 

23. 4. 

2019 

Hasičský zá-

chranný sbor HK 

Dodržování povinností stanove-

ných předpisy o požární 

ochraně 

Výsledná zpráva byla příznivá 

(na vyžádání v kanceláři školy) 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Priority vzdělávání ve školním roce 2018/2019 navazovaly na předcházející školní roky a byly zaměřeny 

na rozvoj pedagogických dovedností a na metody aktivního učení, práci s elektronickou třídnicí, žákov-

skou knížkou a na využívání ICT podpory pro plánování učení, průběh učení, jeho vyhodnocování a ná-

vaznou komunikaci s rodiči. Nabídka byla rozšířena o naplánované aktivity EU projektů. Dále jsme se 

zaměřili na podporu schválených cílů v Plánech osobního pedagogického rozvoje. Velká část interního 

vzdělávání probíhala formou workshopu, sdílení, poskytnutí zpětné vazby a zejména při společném 

plánování a vyhodnocování dopadů přechodu na nový elektronický informační systém Škola Online. 

Ve svých Plánech personálního rozvoje pedagogických pracovníků si učitelé plánovali i individuální 

vzdělávání. 

  

http://www.zsvsestary.cz/dokumenty-a-formulare-ke-stazeni-zs/
http://www.zsvsestary.cz/dokumenty-a-formulare-ke-stazeni-zs/
http://www.zsvsestary.cz/dokumenty-a-formulare-ke-stazeni-zs/
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Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
Druh studia Pracovník 

Studium k rozšíření odborné kvali-
fikace 

Učitelství 1. stupně ZŠ, Jihočeská univerzita v ČB, akreditace 
DVPP MŠMT 758/2017-1-96, Mgr. Pauderová 

 Pedagogika předškolního věku, Obchodní akademie, Střední pe-
dagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Beroun, Lenka Malá 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
Druh studia Pracovník 

Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

Informační setkání ředitel MŠ, NIDV, Ing. Aršakuni, pí Rezková, 
pí Větrovcová 
Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové or-
ganizace, ANAG spol. s. r. o., Ing. Aršakuni, pí Kulhavá 
Zákoník práce ve školské praxi, Ing. Aršakuni, pí Kulhavá 
Řešení aktuálních problémů řízení školy, Školské zařízení pro 
DVPP HK, akreditace DVPP MŠMT-19096/2012-25, Ing. Aršakuni 
FKSP a sociální fondy 2019 – aktuální stav v praxi – Výhled do 
roku 2020, NOVATIS s. r. o. Pardubice, akreditace AK/I-28/2007, 
Ing. Aršakuni, pí Kulhavá 
Radikální změny ve financování škol od 1. 9. 2019 v praxi, FO-
RUM, Ing. Aršakuni, pí Kulhavá 
Příprava škol školských zařízení na mimořádné události, HZS HK, 
akreditace MŠMT-28124/2017-1-1139, Ing. Aršakuni 
Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání MAPII, Mgr. Hláv-
ková 
Setkání ředitelů aneb Příklady táhnou, CVK HK, Ing. Aršakuni 
Místní krajská konference projektu SRP, KÚ KK, pí Větrovcová 
Legislativní ukotvení vzdělávání dětí a žáků se SVP, NIDV, pí Rez-
ková, pí Větrovcová 
Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi, NIDV, pí 
Rezková, pí Větrovcová 
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, MAPII, pí Větrov-
cová 

Studium pro výchovné poradce Studium pro výchovné poradce, 320 hodin, akreditace MŠMT 
22299/2017-2-1001, Mgr. Válková 

Specializovaná činnost – tvorba a 
následná koordinace školních 
vzdělávacích programů 

Studium pro koordinátory ŠVP, 250 hodin e-learning, akreditace 
MŠMT č. j. 22454/2017-2-861, Ing.  Aršakuni 
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
Předmět Zaměření kurzů 

Pedagogika a psychologie 

Podpora globálního rozvojového vzdělávání, studijní cesta, 
Štrasburk, Francie, NIDV, Ing. Aršakuni 
Globální rozvojové vzdělávání, MAP II, Mgr. Hlávková 
Pedagogická diagnostika, lektor Mgr. Vítová, Ph.D., NIDV, pe-
dagogický sbor 
Informační seminář ke společnému vzdělávání – Možnosti a li-
mity společného vzdělávání v pedagogické praxi, NIDV, Mgr. 
Hlávková 
Příležitosti k využívání kooperativních a prosociálních forem 
práce v MŠ, pí Morávková 
Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole, pí Hyn-
ková  

Sociálně patologické jevy 

Setkávání ŠMP, PPP HK, Mgr. Pečenková 
Metodika pro rodiče Unplugged - kurz pro pedagogy, KÚ Krá-
lovéhradeckého kraje, Mgr. Pečenková 
Supervize HK, Semiramis z. ú. HK, Mgr. Pečenková 
Setkání ŠMP se Semiramis, Semiramis z.ú. HK, Mgr. Pečenková 
Vztahy a komunikace, NIDV, pí Rezková 
Pedagogická diagnostika, NIDV, pedagogický sbor 

Informační a komunikační tech-
nologie 

Škola Online - tvorba rozvrhu a suplování, Mgr. Hlávková 

Český jazyk 

Letní škola češtiny pro I. stupeň, Fraus, s. r. o., akreditace 
DVPP MŠMT-2572/2015, Mgr. Pauderová 
Propojení metod aktivního čtení s vybranými tématy vzděláva-
cího oboru Člověk a jeho svět, akreditace DVPP MŠMT-
19096/2012-25, Mgr. Beránková 
Metody aktivního učení a práce s textem, CVK HK, Mgr. Tichá 
Dílny čtení na 1. stupni ZŠ, CVK HK, Mgr. Herfurtová 
Do světa literatury jinak, CVK HK, Mgr. Tichá 

Cizí jazyk 

I němčina může bavit, NIDV, akreditace DVPP MSMT-
14215/2018-1-551, Mgr. Pečenková 
Jak nejlépe na angličtinu od 1. třídy základní školy? SEMINÁŘ 
pro učitele AJ 1. stupně ZŠ, Wattsenglish Ltd., Mgr. Tomanová, 
Mgr. Pauderová 

Matematika 

Aktivní učitel matematiky, NIDV, akreditace DVPP 
30916/2017, Mgr. Jirková 

Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice, NIDV, akre-
ditace DVPP 32916/2017, Mgr. Tomášová 

Etická výchova 

Vztahy a komunikace, KÚ Královéhradeckého kraje, Mgr. Řehá-
ková, Mgr. Tomášová 

Pozitivní hodnocení událostí a druhých, KÚ Královéhradeckého 
kraje, Mgr. Řeháková, Mgr. Tomášová 

Podpora a rozvoj tvořivosti a iniciativy, KÚ Královéhradeckého 
kraje, Mgr. Řeháková, Mgr. Tomášová 

Škola a rozvoj emoční inteligence, KÚ Královéhradeckého kraje, 
Mgr. Řeháková, Mgr. Tomášová 
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Občanská výchova 
Evropská migrační krize a její historické kořeny, akreditace 
DVPP MŠMT-19096/2012-25, Mgr. Dokoupilová 

Výtvarná výchova 
Výtvarná dílna. Nebojíme se akvarelu, CVKHK, akreditace 
DVPP MŠMT1909/201225 Mgr. Bisová 

Tělesná výchova 

Záchranářské minimum – preventivní činnost v bazénech a 
koupalištích, akreditace MŠMT 020/2017-50, Mgr. Beránková, 
Mgr. Herfurtová, Mgr. Jirková, Mgr. Knířová, Mgr. Pauderová, 
Mgr. Pleskotová, Mgr. Válková 

Základní norma zdravotnických znalostí, akreditace MŠMT 
030/2017-50 pro vodní záchranáře, Mgr. Kozderka, Mgr. Kní-
řová 

Zdravotník zotavovacích akcí, akreditace MŠMT-6724/2018-1-
321, ČČK, Mgr. T. Kozderka, Mgr. P. Knířová 

Zdravotník vzdělávacích akcí, pí Zajfrtová 

Ekonomika a účetnictví 

Kurz účetnictví pro začínající a mírně pokročilé účetní příspěv-
kových organizací, NOVATIS s. r. o. Pardubice, akreditace AK/I-
28/2007, pí Kulhavá 

Aktuální okruhy v personální a mzdové oblasti, INTEGRA CEN-
TRUM s. r. o., pí Kulhavá 

Školní jídelna  

 

Samostudium 
Prázdniny Počet 

dnů 
Samostudium 

Podzimní prázdniny 2 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Vánoční prázdniny 3 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Jednodenní pololetní prázdniny 1 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Jarní prázdniny 5 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Velikonoční prázdniny 1 Samostudium odborné literatury a odborného tisku 

Celkem 12 12 

 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší peda-

gogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce. 
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Školní družina 

Školní družina 
Hlavním posláním Školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně 

také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně (1. - 3. tř.) zá-

kladní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci z vyšších ročníků pokud není kapacita 

(90 žáků) naplněna. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pra-

videlné denní docházce do družiny. Týká se to zájmových kroužků a příp. dalších činností (výlety, ex-

kurze, sportovní a kulturní akce apod.). Řádný provoz školní družiny během školního roku:  

 ráno 6.30 – 7.30 hod., nástup nejpozději do 7.15 hodin  

 odpoledne 11.25 – 16.30 hodin 

 v době vedlejších prázdnin je družina otevřena podle potřeb rodičů. 

Úplata za školní družinu je stanovena ve výši 40,-Kč měsíčně za jedno dítě jako příspěvek rodičů na 

částečnou úhradu neinvestičních nákladů. Vybírá se ve dvou splátkách 200,-Kč na půl roku. První 

splátka do konce září, druhá splátka do konce února. Finanční prostředky jsou využívány na částečné 

zabezpečení provozu školní družiny a na nákup hraček a materiálního vybavení ŠD. 

ŠD má svůj vlastní ŠVP „Okénka dětského světa“. Program školní družiny navazuje především na učivo 

I. stupně. Činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pra-

covní a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje na učivo vyučovacích před-

mětů a probíhá v souladu se ŠVP školy. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru. 

Během školního roku se žáci aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelky se snaží 

vytvářet příjemné a podnětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských 

vztahů mezi sebou, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším 

vybavením ŠD. Režim školní družiny navazuje na vyučování i časovou organizaci zájmových kroužků. 

 

Oddělení 
Počet žáků – pravi-

delná docházka 
Počet žáků – nepravi-

delná docházka 
Počet vychovatelek 

1. 30 0 1 

2. 30 0 1 

3. 30 0 1 

Celkem 90 0 3 

 

Odpolední školní klub 
Od září jsme otevřeli Odpolední školní klub, který byl určen pro žáky, kteří z kapacitního důvodu nemo-

hou navštěvovat ŠD. Klub funguje v prostorách IV. třídy v hlavní budově školy. Přítomnost dětí je evi-

dována. Školní klub je otevřen každý všední den od 12:00 do 16:00 hodin a poskytuje žákům dostatek 

prostoru k využití jejich volného času.  
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Oddělení 
Počet žáků – pravi-

delná docházka 
Počet žáků – nepravi-

delná docházka 
Pedagogický dohled 

1 26 0 2 

 

Materiálně technické vybavení 

Školní družina využívá pro každodenní činnost vlastní prostory v přízemí budovy u kostela (Všestary 2).  

Při zájmové a rukodělné činnosti využíváme tří místnosti v přízemí ZŠ. 1. a 2. oddělení jsou propojené 

a vybavené novými kulatými stolky a židličkami. Ve skříňkách jsou výtvarné pomůcky, knihovnička vy-

bavená dětskými knihami (časopisy, kvízy, hádankami, pexesy, hrami k rozvoji slovní zásoby, nácviku 

abecedy, skládaní slov atd.). 

3. oddělení má samostatnou místnost, která je zařízena jako herna, část pokrývá koberec, který děti 

využívají při hrách se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových čin-

nostech aj. Pro děvčata je malý koutek se skříňkou a panenkami. Všichni využívají stolní hry, náčiní pro 

venkovní a tělovýchovné aktivity.  

Dále využíváme školní učebnu, tělocvičnu, školní zahradu a obecní hřiště. Příležitostně používáme 

školní audiovizuální techniku nebo ICT. 

Odpolední školní klub využívá prostory hlavní budovy školy dle potřeby v odpoledních hodinách.  

Poradenské služby školy 
 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodi-

čům a pedagogům. Je tvořeno zástupci vedení školy, výchovným poradcem, speciálním pedagogem 

a metodikem prevence, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy. 

Zaměření poradenské služby 
Prevence školní neúspěšnosti - Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, prů-

běžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Pro-

hloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků. 

 Prevence sociálně patologických jevů - Věnovat se všem projevům rizikového chování, které před-

chází vzniku sociálně patologických jevů a dalším problémům souvisejících se vzděláváním a s motivací 

k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jed-

notlivých žáků a třídních kolektivů. 

Kariérové poradenství - Poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést 

žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Integrovat vzdělávací, infor-

mační a poradenskou podporu pro vhodnou volbu vzdělávací cesty. 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním zne-

výhodněním. Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního zne-

výhodnění a prevence jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností 

a přijímání sociálních odlišností na škole. 

Nadaní žáci - Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně na-

dané. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a spe-

ciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit me-

todickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a doved-

ností do vzdělávací činnosti školy. 

Spolupráce s poradenskými zařízeními - Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pe-

dagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími 

poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce). 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků - Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou 

a zákonnými zástupci žáků.  

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zá-

stupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné 

zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka. 

Služby ŠPP zajišťují: 

 Ředitelka školy: Ing. Zarine Aršakuni                         

 Výchovný poradce: Mgr. Renata Válková                

 Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Pečenková                

 Školní speciální pedagog: Mgr. Michaela Pauderová 

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace 

do běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými po-

radenskými zařízeními (dále jen ŠPZ) v Hradci Králové. Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích po-

třeb žáka škola vytváří  plán pedagogické podpory žáka (dále jen PLPP) nebo individuální vzdělávací 

plán (dále jen IVP). Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit 

očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi 

vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich 

osobního maxima. 

Za mimořádně nadaného žáka se považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné 

úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schop-

ností. Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí ŠPZ na návrh učitele nebo zákonných zástupců. Pro 
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tyto žáky může být vypracován IVP, který vychází ze ŠVP a závěrů vyšetření. Mimořádně nadaní žáci 

mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování základního učiva do 

hloubky především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Individualizace vzdělávacího 

procesu úzce souvisí s dovednostmi učitele. V průběhu školního roku proběhlo vyšetření nadaných 

žáků v PPP. Jeden žák má od tohoto školního roku posudek, který popisuje jeho nadání a potřebu se-

stavení individuálního vzdělávacího plánu.  

Speciální vzdělávací potřeby Ročník Počet dětí 
Individuální vzdělávací plán 

Ano/Ne 

S poruchami chování  MŠ 3 0/3 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně na-
daní 

Speciální vzdělávací potřeby Ročník Počet žáků Individuální vzdělávací plán 

S vadami řeči 1. a 9. 2 2/0 

LMP 6 .- 7. 2 2/0 

Aspergerův syndrom; Poruchy 
autistického spektra 

3. a 8. 3 3/0 

Se specifickými poruchami 
učení - PLPP 

2. - 8. 8 8/0 

Se specifickými poruchami 
učení - DŠPZ 

4. - 9. 20 3/17 

S poruchami chování 3. a 6. 2 2/0 

S odlišným mateřským jazy-
kem - PLPP 

5. 1 1/0 

Souběžné postižení více va-
dami 

5. - 6. 2 2/0 

S mimořádným nadáním  5. 1 1/0 
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Akce školy  
 

Projektové dny a mimoškolní akce umožňují hravou a tvůrčí formou realizovat průřezová témata 

a vytvářet klíčové kompetence. K tradičně úspěšným školním projektům patří např. Dýňové slavnosti, 

vánoční besídka a dílny, školní karneval, Noc s Andersenem apod. 

 

23. 11. 2018 jsme si v rámci projektového dne připomněli výročí vzniku republiky. Slavnostní koncert 

„Toulky naší krajinou“ uspořádaný u příležitosti 100 let republiky v kostele Nejsvětější trojice ve Vše-

starech, polka a píseň Škoda lásky, 100 let českého filmu, Sokol a cvičení, kvíz o českých vynálezech, 

písmo a ilustrace Karla Čapka, státní symboly, nákupní košík dříve a dnes, móda v čase staletí, životní 

styl, hádání historických předmětů – to jsou jen stručné názvy jednotlivých aktivit, které pro děti  při-

pravili učitelé společně s žáky IX. třídy.  
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Nezapomenutelným byl i letos lyžařský kurz v Janských Lázních nebo zahraniční zájezd do Anglie.  
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Ve spolupráci s Výborem pro společenský život  Všestary jsme letos poprvé uspořádali Velikonoční jar-

mark a dílny, který měl ohromný úspěch u široké veřejnosti. 

 

K úspěšným mimoškolním akcím patří Škola v přírodě na Dračí skále jak pro žáky 1. stupně,  tak i pro 

žáky 2. stupně. 
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K dalším výchovným a vzdělávacím aktivitám patří řada exkurzí na různá místa ČR, návštěva filmových 

a divadelních představení v Hradci Králové, účast na sportovních soutěžích s ostatními školami v regi-

onu a další akce. To vše nás obohacuje a pomáhá utvářet příjemné klima školy. 

Akce školy chronologicky 
Den Název akce 

24. 09. 2018 Focení 1. tříd 

24. 09. 2018 Planeta Země 3000 -  Barma, Kino Bio Centrál, HK 

26. 09. 2018  Music Stars with Marv, interaktivní program v angličtině 

01. 10. 2018  Týden ke Dni zvířat, projektové vyučování  

02. 10. 2018  Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP JARO Jaroměř   

03. 10. 2018  Třídírna odpadů firmy MP, Rychnovek u České Skalice 

03. 10. 2018  Ekologické centrum SEVER, Horní Maršov 

04. 10. 2018  Klicperovo divadlo - Sen noci svatojánské, předplatné 

10. 10. 2018  Přírodovědný klokan 

15. 10. 2018  Beseda k volbě povolání, ÚP HK 

16. 10. 2018  Dýňové slavnosti 10.ročník 

22. 10. 2018  Turnaj – florbal, ZŠ Kukleny, výběr chlapců z 8. a 9. ročníků 

24. 10. 2018  Sběr starého papíru 

07. 11. 2018  Turnaj – florbal, ZŠ Úprkova, HK, výběr chlapců z 6. a 7. ročníků 

14. 11. 2018  Preventivní program – Semiramis, IX. třída 

14. 11. 2018  Preventivní program – Semiramis, VI. třída 

15. 11. 2018  Koncert k výročí 100 let republiky, kostel Všestary 

16. 11. 2018  Prezentace SŠ a zaměstnavatelů, KC Aldis, HK, IX. třída 

23. 11. 2018 Projektový den - 100 let ČSR 

26. 11. 2018 Partnerské vztahy a riziko HIV, 8. a 9. ročník 

29. 11. 2018 Den odborných dovedností SŠSOG HK, Lipky, žáci 8. ročníků 

29. 11. 2018 Klicperovo divadlo - Osm žen, předplatné 

30. 11. 2018  Výchovný koncert - Vynálezy a patenty, Filharmonie HK, VI. třída 
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30. 11. 2018 Adventní tvoření dětí a rodičů ve ŠD 

06. 12. 2018  Exkurze - Vánoce na zámku, Hrádek u Nechanic 

07. 12. 2018  Exkurze - Vánoce na zámku, Hrádek u Nechanic 

10. 12. 2018  Exkurze - Podorlický skanzen Krňovice, žáci II.A a III.B 

10. 12. 2018  Výukový program - Blesková elektřina, VI. třída 

12. 12. 2018  Ukázka Mechatroniku, společnost Amavet z. s. 

13. 12. 2018 Výukový program - Zemědělství žije, žáci 6. a 7. ročníků 

14. 12. 2018 Vánoční dílna, 2. stupeň  

14. 12. 2018 Předvánoční vystoupení dětí z MŠ a žáků 1. stupně ZŠ, hostinec Všestary 

18. 12. 2018  Exkurze - Podorlický skanzen Krňovice, žáci 1. ročníků 

20. 12. 2018  Exkurze - Muzeum východních Čech, HK, V.B 

20. 12. 2018  Vánoční turnaj v přehazované, žáci 5.-9. ročníků 

20. 12. 2018  Vánoční pískání na schodech, 1. stupeň 

21. 12. 2018  Bio Centrál - filmové představení Coco, 2. stupeň 

21. 12. 2018  Třídní besídka, 1. stupeň 

03. 01. 2019  Soutěž v anglickém jazyce - školní kolo 

04. 01. 2019  Klicperovo divadlo – Kytice, žáci 6.-7. ročníků 

14. 01. 2019  Preventivní program – Semiramis, žáci 7.-8. ročníků 

15. 01. 2019  Přednáška pro rodiče - Děti v pasti sociálních sítí, por. PhDr. Ondřej Moravčík, PČR 

28. 01. 2019  Klicperovo divadlo - Romeo a Julie, žáci 8.-9. ročníků 

29. 01. 2019  Světlo malířem, žáci 2.-3. ročníků 

30. 01. 2019  Světlo malířem, žáci 1. ročníku 

30. 01. 2019 Klicperovo divadlo - Bratři Karamazovi, předplatné 

11. 02. 2019  Recitační soutěž, třídní kola 

18. 02. 2019  Soutěž v anglickém jazyce, okresní kolo, PSJG HK 

19. 02. 2019  Recitační soutěž, školní kolo 

20. 02. 2019  Sběr starého papíru 

20. 02. 2019  Turnaj v přehazované, SH Třebeš, HK, výběr žákyň 6. a 7. ročníků 

21. 02. 2019  Finanční gramotnost – hra, žáci 3. a 7. ročníku 

22. 02. 2019  Karneval, 1. stupeň 

05. 03. 2019  Okresní kolo dětských recitátorů, Jesličky HK 

05. 03. 2019  Preventivní program Semiramis - O jedné tajuplné jeskyni, žáci 2. ročníku 

05. 03. 2019  Preventivní program Semiramis - Všechno jde vyřešit, V. A 

05. 03. 2019  
Přednáška pro rodiče - Děti v pasti sociálních sítí - 2. stupeň, por. PhDr. Ondřej Mo-
ravčík, PČR 

06. 03. 2019  Preventivní program Semiramis - Říše snů, žáci 3. ročníku 

06. 03. 2019 Preventivní program Semiramis - O jedné tajuplné jeskyni, žáci 1. ročníku 

06. 03. 2019 Klicperovo divadlo - Anna Karenina, předplatné 

07. 03. 2019  Okresní kolo dětských recitátorů, IX. třída, Jesličky HK 

08. 03. 2019  Fotografování žáků IX. třídy 

13. 03. 2019  Preventivní program Semiramis - Jsme jedna parta, žáci IV. třídy 

13. 03. 2019  Preventivní program Semiramis, žáci IX. třídy 

13. 03. 2019  Preventivní program Semiramis - Všechno jde vyřešit, žáci V.B 

13. 03. 2019  Preventivní program Semiramis, žáci VI. třídy 

14. 03. 2019 Návštěva předškoláků - MŠ Všestary 

14. 03. 2019  Zemědělství žije!, žáci 7. ročníku 

18. 03. 2019  Lyžařský výcvik, Janské Lázně, žáci 7.-8. ročníků 

20. 03. 2019  Návštěva předškoláků - MŠ Chlum 

22. 03. 2019 Soutěž - Matematický klokan 
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25. 03. 2019  Exkurze - Hořiněves: Obecní knihovna, Bažantnice 

26. 03. 2019 
Přednáška pro rodiče předškoláků - Brzy půjdu do školy, Mgr. Jedličková, adaptační 
setkání pro děti 

05. 04. 2019  Matematická soutěž Pythagoriáda 

05. 04. 2019  Cinestar HK - filmové představení Čertí brko, 1.-3. ročník 

05. 04. 2019 Zápis do 1. třídy 

05. 04. 2019  Noc s Andersenem, školní knihovna 

10. – 12. 04  Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky, žáci IX. třídy 

12. 04. 2019  
Projektový den – Velikonoční jarmark ve spolupráci s výborem pro společenský ži-
vot Všestary 

16. 04. 2019  Exkurze - Kutná Hora, žáci 8. ročníku 

17. 04. 2019 Barevný den - velikonoční turnaj, 2. stupeň 

21. – 25. 04. 
2019 

Zahraniční zájezd - Anglie 

29. 04. 2019  Preventivní program Semiramis, žáci 7. ročníku 

30. 04. 2019  Sběr starého papíru 

02. 05. 2019  Exkurze - Planetárium + planetární stezka, žáci VI. třídy 

03. 05. 2019  Preventivní program pro žáky V. B, Mgr. Musilová PPP 

10. 05. 2019  Preventivní program Semiramis, žáci 8. ročníku 

13. 05. 2019  Preventivní program pro III.A, PhDr. Toman 

15. 05. 2019  Exkurze - Kutná Hora 

17. 05. 2019  Branný den 

22. 05. 2019  Fotografování tříd 

23. 05. 2019  Hudební kroužek - závěrečné vystoupení 

27. 05. 2019  Soutěž Pythagoriády – okresní kolo, ZŠ M. Horákové, HK 

27. – 31. 
05.2019 

Škola v přírodě, Tábor na Dračí skále 

28. 05. 2019 Soutěž Pythagoriády – okresní kolo, ZŠ M. Horákové, HK 

04. 06. 2019 Klicperovo divadlo – Furianti, předplatné 

11. 06. 2019  Brzy půjdu do školy, akce pro budoucí žáky 1. třídy a jejich rodiče 

12. 06. 2019  Sběr starého papíru 

19. 06. 2019 Den dětí ve Světí, 1. stupeň 

20. 06. 2019  Pasování čtenářů, žáci 1. tříd 

21. 06. 2019  Preventivní program pro žáky V. B, Mgr. Musilová PPP 

24. – 30. 06. 
2019 

Škola v přírodě Tábor na Dračí skále 2. stupeň 

25. 06. 2019  Exkurze - Záchranná stanice Jaro, žáci 2. ročníku 

26. 06. 2019  Exkurze – Praha, žáci 5. ročníku 

26. 06. 2019  Exkurze - Muzeum řemesel, IV. třídy 

27. 06. 2019  Cesta za pokladem, 1. stupeň 

27. 06. 2019  Sportovní hry 1. stupeň 
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Prevence rizikového chování 
 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence se uskutečňovalo podle nabídky poskytovatelů školení a se-

minářů zaměřených na prevenci rizikového chování a finančních možností školy. Preferovány byly efek-

tivní programy primární prevence zaměřené na dobré vztahy ve třídě, na šikanu, na kyberšikanu, na 

vedení třídnických hodin, na spolupráci.  

 Vzdělávání žáků v oblasti prevence rizikového chování bylo zaměřeno na preventivní témata obsažená 

v ŠVP.  

Specifická prevence na 2. stupni ZŠ probíhala formou Programu všeobecné dlouhodobé primární pre-

vence rizikového chování poskytovaného Centrem primární prevence Semiramis z. ú. a byla doplněna 

dalšími preventivními aktivitami. Do programu VDPP bylo zapojeno celkem 6 tříd (VI., VII. A,  VII. B,  

VIII. A, VIII. B, IX.).  Program byl zaměřen na práci s kolektivem a budování pozitivních mezilidských 

vztahů – zdravé interakce ve skupině, sebepojetí, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce 

a komunikace s ostatními. V průběhu celého programu byl kladen důraz na posílení životních hodnot 

a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu. Obsahem byla témata týkající se různých forem rizi-

kového chování jako např. intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní cho-

vání, šikana, rizikové trávení volného času. 

V tomto školním roce se nám také podařilo rozšířit specifickou prevenci i na 1. stupeň ZŠ. Poskytova-

telem programu všeobecné primární prevence na 1. stupni byla organizace Via Humanica s programem 

Úcta k životu. Do programu bylo zapojeno celkem 9 tříd (I. A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV., V.A, V.B). 

Program byl zaměřen na práci s kolektivem a budování pozitivních mezilidských vztahů – umění spolu-

práce a komunikace s ostatními. Obsahem byla také prevence šikany a rizika kyberprostoru, vztah 

k učení i ke spolužákům, důležitost pravidel, upevnění kolektivu.  

Ve spolupráci s Pedagogicko- psychologickou poradnou Hradec Králové byla poskytnuta V. B třídě se-

lektivní prevence. Obsahem práce se třídou bylo upevnění kolektivu, nastavení dobrých vztahů ve 

třídě, komunikace, práce s pravidly. 

Vzdělávání rodičů a zákonných zástupců v oblasti prevence probíhalo formou přednášek za spolupráce 

s Policií ČR. Téma: Děti v pasti sociálních sítí. 

V rámci rizikového chování v současné době vidíme jako největší problém pozdní příchody do školy, 

skryté záškoláctví, špatnou komunikaci s některými rodiči problémových žáků, problematické vztahy 

mezi žáky s prvky šikany, vyloučení některých jedinců z kolektivu, využití elektronických prostředků 

(např. mobilní telefon, sociální sítě) k záměrnému psychickému ubližování. Přímý kontakt žáků s dro-

gami na naší škole v poslední době nebyl zaznamenán.   
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Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila 
Školní metodik prevence Mgr. Pečenková 

 
ročník/počet případů 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 9.  

Špatné vztahy mezi žáky 0 5 4 0 8 2 3 4 0 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostraki-
zace 

0 0 1 0 4 0 1 3 0 

Případy opakovaného záměrného psychického i 
fyzického ubližování 

0 1 0 0 6 0 0 1 0 

Případy využití elektronických prostředků (např. 
mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému 
záměrnému psychickému ubližování 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 

Záškoláctví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s 
vědomím rodičů) 

0 0 0 1 0 0 0 1 3 

Poruchy příjmu potravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sebepoškozování a autoagrese 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, 
trestné činy 

0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Užívání* tabáku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* alkoholu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, ha-
šiš) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, 
pervitin atd.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (ha-
zard, počítačové hry apod.) 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 *Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování s látkou atd. 
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Program environmentálního vzdělávání 

 Organizace environmetálního vzdělávání 
Školním metodikem environmetálního vzdělávání je Mgr. Miroslava Hlávková. Program environmen-

tální výchova školy si klade za cíl: 

- vést žáky k získání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a život-
ního prostředí v lokálním i globálním rozměru, 

- vytvářet možnost konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj vztah k přírodě a učí se 
zodpovědnému jednání, 

- působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb udržitelného 
rozvoje. 

Úkolem environmentální výchovy je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi 

a především vnitřní motivací.  

Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma 

v těchto čtyřech základních tematických okruzích:  

- Ekosystémy  
- Základní podmínky života 
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
- Vztah člověka k prostředí  

Jako průřezové téma se environmentální výchova prolínala všemi ročníky a většinou vyučovacích před-

mětů. Při naplňování obsahu environmetálního vzdělávání byl kladen důraz především na mezipřed-

mětové vztahy. 

Ekologizace provozu školy se projevuje v používání úsporných žárovek, sběru papíru, třídění odpadu.  

Cíle stanovené v plánu environmentální výchovy se vyhodnocují průběžně: 

- projektové dny – písemně zpracovaný návrh, průběh a vyhodnocení projektového dne, doplněný 
o fotodokumentaci,  

- různé akce pořádané v průběhu školního roku, které souvisí s environmentální výchovou (např. 

besedy, rozhovory, exkurze aj.) – písemně nebo fotodokumentací o průběhu a hodnocení dané 

akce na internetových stránkách školy. 

Školní aktivity zaměřené na environmetální vzdělávání 
Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmetální vzdělávání 

- Sběr papíru a jeho odvoz (4x ročně) 
- Sběr umělohmotných víček 
- Sběr baterií 
- Nástěnky k EVVO 
- Úpravy a úklid okolí školy v rámci předmětu Pracovní činnosti  
- Začleňování vhodných témat EVVO do výuky 
- Přírodovědný klokan  pro třídy 2. stupně 
- Ekologicky zaměřené vzdělávací programy a akce 
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Akce Kde Ročník 

Planeta Země 3000 Kino BIO Centrál, HK 6. - 9. 

Světový den zvířat  ZŠ Všestary 1. - 9. 

Záchranná stanice ZO ČSOP JARO Jaroměř 6. 

Ekologické centrum Sever Horní Maršov 5. 

Třídírna odpadů firmy MP Rychnovek u České Skalice 7. 

Přírodovědný klokan ZŠ Všestary 8. - 9. 

Dýňové slavnosti ZŠ Všestary 1. - 9. 

Podorlický skanzen  Krňovice 1. - 3. 

Zemědělství žije! ZŠ Všestary 7. 

Naučná stezka, bažantnice Hořiněves 2. 

Planetárium  HK 6. 

Škola v přírodě Horní Orlice 1. - 9. 

Záchranná stanice ZO ČSOP JARO Jaroměř 2. - 3. 

Přírodovědná vycházka Chlum 1. 

  

Sběr starého papíru 
Spolupráce s firmou NAPOS a. s., Praha 

24. 10. 2018 18 760 Kč 

20. 02. 2019 18 160 Kč 

30. 04. 2019 12 720 Kč 

12. 06. 2019 7 884 Kč 

Příjem celkem 57 524 Kč 

Příjem ze sběru starého papíru byl použit na financování primární prevence pro školní rok 
2018/2019, nákup vybavení a výtvarných pomůcek jak pro školu tak i mateřské školy. 

Prevence rizik a školní úrazy 

Počet úrazů 
Počet záznamů v knize úrazů 47 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 11 

 

Vyhodnocení úrazů 
Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 23 

V ostatních vyučovacích předmětech 5 

Výlety a exkurze 1 

Lyžařské kurzy 2 

Výuka plavání 3 

Přestávky ve škole 10 

Školní družina a klub 3 
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Prevence rizik 
Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

Poučení BOZ před každou školní akcí, prázdninami. Důsledné rozcvičení, protažení při hodinách tě-
lesné výchovy, plavání a lyžařském výcviku. 

  

Spolupráce školy s partnery 
 

Základním pilířem je aktivní spolupráce všech útvarů školy, zejména základní školy a obou mateřských 

škol.  

Velkou podporu máme ve svém zřizovateli obci Všestary, který nejen slovy, ale hlavně činy dokazuje, 

že vzdělání a školství je jednou z hlavních priorit místního zastupitelstva v čele s panem starostou Ing. 

Dernerem.  

Velice si ceníme spolupráce s místními spolky a organizacemi jako je obecní knihovna, Výbor pro spo-

lečenský život Všestary, Archeopark pravěku Všestary, Bazén a sauna Všestary, FBŠ Všestary z. s., Sbor 

dobrovolných hasičů ve Všestarech, Zemědělské družstvo Všestary, Česká obec sokolská.  

Spolupracujeme také i s okolními obcemi a se spádovými malotřídními školami, odkud k nám přicházejí 

žáci do 5. nebo 6. ročníku, jako ZŠ a MŠ Hořiněves, ZŠ a MŠ Mžany, ZŠ Dohalice. 

Již tradiční je spolupráce školy s PdF UHK v rámci zajištění odborné pedagogické praxe studentů. 

Aktivně se podílíme na aktivitách MAS Hradecký venkov a MAPII. 

Škola aktivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen PPP) v Hradci Králové. 

Problematické žáky řešíme společně s odborem sociálních věcí při Magistrátu HK. Aktivně spolupracu-

jeme s hradeckou pobočkou NIDV a CCV. 

Prostory školy užívají v odpoledních a podvečerních hodinách nejen místní obyvatelé, ale i členové 

jednotlivých sportovních oddílů z okolí. S nimi udržujeme kontakty především v souvislosti se zařazo-

váním našich žáků do jejich klubů. Škola je členem AŠSK.  

Velice si ceníme spolupráce s Policií ČR v rámci preventivního programu školy. 

Sponzorské dary MŠ Všestary: Zemědělské družstvo Všestary, obec Světí, obec Střezetice, Autocen-

trum Kadeřávek  

Sponzorské dary MŠ Chlum: obce Střezetice, Čistěves, Máslojedy, Mokrovousy, Dohalice, Sokol Chlum 

Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří jakýmkoliv způsobem podpo-

rují činnost naší školy. 
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Mezinárodní spolupráce školy 

 
Letos se naše škola zapojila do celoevropské sítě eTwinningových škol.  Aktivita eTwinning podporuje 

spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). 

Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce 

v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší a bezpečná. V neposlední řadě umožňuje rozvíjet komunikační 

dovednosti zapojených žáků v cizím jazyce, zejména v angličtině. 

Zatím prvním úspěšným projektem je projekt „Easter in different countries“, kterého se zúčastnili žáci 

z 11 zemí. 
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Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
V budově u kostela je k dispozici 5 kmenových tříd a 3 učebny zařízené pro školní družinu. Prostory 

jsou čisté a esteticky upravené, na čemž se podílejí nejen učitelky, ale i žáci prvního stupně. Děti užívají 

pro pobyt a herní aktivity školní dvůr i přilehlou zahradu. Škola má kvalitní hygienické zázemí. 

Další učebny se nacházejí v hlavní budově. K dispozici je 10 kmenových učeben, 5 odborných učeben: 

počítačová učebna, jazyková laboratoř, cvičná kuchyňka, školní dílna a keramická dílna.  

V rámci projektu „ZŠ Všestary č. p. 57 - nástavba a přístavba budovy 2. stupně“ z programu IROP, kte-

rou realizuje zřizovatel školy obec Všestary, byla provedena úprava půdy za účelem vytvoření nových 

moderních odborných učeben pro výuku informatiky a přírodních věd. Další aktivitou realizovanou 

v rámci projektu je dokončení bezbariérovosti školy pomocí vybudování výtahu. Současně se provedla 

přístavba, která umožnila značné rozšíření  prostoru šaten.  

V neposlední řadě zřizovatel školy zajistil rekonstrukce  sprch, šaten a WC u tělocvičny, školní knihovny, 

školní kuchyňky a stávající počítačové učebny. 

Třídy a učebny jsou dostatečně velké a světlé, vybavené stavitelným nábytkem. Většina tříd je vyba-

vená interaktivními tabulemi, ve zbývajících třídách je dataprojektor s promítacím plátnem a další au-

diovizuální technika.  

Na výzdobě se podílejí žáci všech tříd. V prostorách chodeb je umístěn informační koutek s PC, relaxační 

koutek s pohodlným sedacím nábytkem a deskovými hrami. Najdete zde i čtenářský koutek s malou 

a volně přístupnou knihovničkou, pingpongový stůl, který  žáci využívají o přestávkách.  

Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny tiskárnami, osobními notebooky a tablety s přístupem 

k internetu.  

Nedílnou součástí je prostor integrované školní a obecní knihovny. Ta slouží žákům i učitelům nejen po 

vyučování, ale i pro mimoškolní akce a projektové vyučování.  

Tělocvična je navštěvována nejen školou, ale i veřejností, a to hlavně v odpoledních, podvečerních 

a večerních hodinách, nezřídka též o víkendech.  

Pro relaxaci o velkých a poledních přestávkách slouží dvůr s pevným povrchem, kde je umístěn beto-

nový stůl na stolní tenis. K odpočinku tu jsou lavičky. Součástí je i antukové hřiště, které dočasně slouží 

jako parkoviště pro veřejnost. 

Obě školky se průběžně udržují, opravují a dovybavují, např. nová vinylová podlaha a moderní interak-

tivní tabule v MŠ Všestary, nová prolézačka „pejsek“, výmalba, nové skříně a zábradlí v MŠ Chlum. 

Školní jídelna je prostorná, moderně a funkčně vybavená kuchyň nabízí výběr ze dvou jídel a vaří i pro 

cizí strávníky. Ve školní jídelně je zajištěn pitný režim. 

Škola je dobře vybavena ICT (viz kapitola ICT služby ve škole). Pro podporu pedagogického řízení školy 

využíváme interaktivní školský informační systém Škola OnLine, který umožňuje 24 hodin denně zpra-

covávat prostřednictvím sítě Internet potřebné školní agendy a data. Ve Škole OnLine má každý svůj 

kalendář s rozvrhem a plánem akcí, ale i elektronickou žákovskou knížku. 
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ICT služby ve škole 
 

Počty ICT 
Mateřské školy 

Počet ICT učeben 0 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách 

- PC 3 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

- notebook 3 

Interaktivní tabule  2 

Multifunkční stroj 2 

Základní školy 

Počet ICT učeben 2 

Pracovní stanice umístěné v ICT učebnách 

- PC 17 

- notebook 0 

- tablet 20 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

- notebook 29 

- tablet 19 

Školní jídelna: PC 1 

Kancelář školy a sborovny: PC 3 

Datový projektor 6 

Interaktivní tabule 12 

Tiskárny  6 

Multifunkční stroj 6 

 

Lokální počítačová síť a připojení k internetu 
Lokální počítačová síť Ano 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky 1 TB 

Sdílení dat Ano 

Sdílení prostředků Ano 

Komunikace mezi uživateli Ano 

Bezpečnost dat Ano 

Personifikovaný přístup k datům Ano 

Rychlost připojení k internetu 20/20 Mbps 

Agregace 1:10 

Veřejné IP adresy ANO 

Neomezený přístup na internet ANO 

Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO 

QoS (vzdálená správa) ANO 

Filtrace obsahu NE 

Antispam ANO 

Antivir ANO 
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Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
Programové vybavení Skutečnost 

Operační systém Windows 10 

Antivirový program ESET NOD32 

Textový editor MS Word 

Tabulkový editor MS Excel 

Editor prezentací MS PowerPoint 

Grafický editor - rastrová grafika Zoner Callisto 

Grafický editor - vektorová grafika Zoner Callisto 

Webový prohlížeč Google Chrome 

Editor webových stránek WebConfig 

Klient elektronické pošty Gmail 

Bitmapový editor Zoner Photo Studio 

Výukový program Čtení a hraní I a ll 

Výukový program Vím, co čtu 

Výukový program Didakta Matematika 

Výukový program Didakta Geometrie 

Výukový program Didakta Český jazyk 

Výukový program Didakta Anglický jazyk 

Výukový program Didakta Fyzika 

Výukový program Didakta  Přírodopis 

Výukový program Didakta Dějepis 

Výukový program Didakta Zeměpis 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Typ vzdělávání Standard ICT Skutečnost Plán 

Z – Základní uživatelské znalosti 75 % 94 % 100 % 

P – Vzdělávání poučených uživatelů 25 % 63 % 75 % 

S – Specifické vzdělávání x 63 % 75 % 

M - Vzdělávání ICT koordinátorů  x 0 0 
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Projekty a granty školy 
 

Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ 
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky 

ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit 

potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu 

jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do pětiletého projektu „Podpora společného 

vzdělávání v pedagogické praxi“,  který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Díky projektu 

bezplatně získáme: 

- koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy, 

- služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro 

školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.), 

- kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných 

vedoucích pracovníků škol z kraje, 

- příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole, 

- kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání, 

- vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole, 

- podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště. 

 

Projekt „Personální podpora - Základní škola a mateřská škola, 
Všestary“ 
Do výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro 

MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP se škola připojila 22. června 2017 žádostí o do-

taci v celkové výši 1 227 331 Kč. Projekt je zaměřen na následující témata: 

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

- společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, 

- podpora extrakurikulárních aktivit, 

- spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

Šablony klíčových aktivit: 

- I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ 

- I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

- II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ 

- II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 

ZŠ) 

- II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

- II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Plánujeme zapojení školy i do druhé etapy tohoto projektu.  
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Evropský projekt „Ovoce a zelenina do škol“  
Jedná se o celoroční projekt Evropské unie pro všechny žáky školy. Cílem tohoto projektu je přispět 

k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat 

proti epidemii dětské obezity. Žákům jsou zdarma dodávány dotované produkty ve formě čerstvého 

ovoce a zeleniny, popř. balené čerstvé ovoce a zelenina a balené ovocné a zeleninové šťávy 1x týdně 

firmou BOVYS, s. r. o. 

Evropský program „Mléko do škol“ 
Jedná se o celoroční Evropský program, který podporuje zdravou výživu a vyvážené stravování žáků. 

Dotované mléčné výrobky, převážně neochucené mléko, jsou pro všechny žáky základních škol zdarma 

a na naši školu jsou dodávány 1x týdně firmou BOVYS, s. r. o. 

Projekt „Obědy pro děti“ 
V lednu 2018 se naše škola zapojila do projektu „Obědy pro děti“ obecně prospěšné společnosti WO-

MEN FOR WOMEN, o.p.s. Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové 

životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Díky pro-

jektu se vybraní žáci naší školy mohou zdarma stravovat ve školní jídelně. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za kalendářní rok 2018 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
Prostředky státního rozpočtu v tis. Kč 

a) příjmy  

přímé NIV  20719,8 

b) výdaje  

neinvestiční výdaje celkem a z toho 20719,8 

- náklady na platy pedagogů 12065,3 

- náklady na platy nepedagogů 2860,2 

- náklady na OON ped. a neped. 77,2 

- ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)  5717,1 

                                               z toho: příděl FKSP 300,3 

                                                           zákonné soc. poj.  5078 

                                                           náhrady za nemoc 91 

                                                           učebnice, učeb. pom. 157,8 

                                                           DVPP 7,5 

                                                           ostatní 82,5 

HV 0 

 

Prostředky zřizovatele v tis. Kč 

a) příjmy 4628,5 

1. Provozní příspěvek města 2200 

2. Příspěvek KÚ 0 

Celkem příspěvek 2200 

  

Výnosy z prodeje služeb 1728,6 

Čerpání fondů 295,7 

Ostatní příjmy 404,2 

b) výdaje 4628,2 

1. Spotřeba materiálu 2255 

2. Spotřeba energie 655,8 

3. Oprava a udržování 391,5 

4. Cestovné + repre fond 3,6 

5. Mzdové náklady zřizovatel 21,8 
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4. Služby 885 

4. Ostatní náklady 123,4 

5. Odpisy 54,8 

6. DDHM 237,3 

  HV 0,3 

 

Doplňková činnost v tis. Kč 

a) příjmy 1387,0 

b) výdaje 1226,3 

- ostatní osobní náklady  356 

- zákonné pojistné 87,3 

- ostatní provozní náklady 783 

HV 160,7 

 

 STAV FONDŮ 
v tis. Kč 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem (ko-

nečný stav po úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn  298 

Fond rezervní  559 

Fond investiční (FRIM)  225 

FKSP       450 

Celkem  1532 
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 
PODLE  
 VYHLÁŠKY č. 52/2008 Sb. 

v tis. Kč 

Účelový 

znak Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 

Použito 

k 31. 12. 

Vratka při finanč-

ním vypořádání 

 Neinvestiční dotace celkem 20719,8 20719,8 0 

33353 

Z toho: přímé náklady na vzděl. 20719,8 20719,8 0 

v tom 

  

platy  14925,5 14925,5 0 

OON        77,2 77,2 0 

 ostatní  5717,1 5717,1 0 

 

ČERPÁNÍ DOTACE EU  33063 
Dotace  EU                                                                  586,2 

Náklady                       586,2 

     z toho mzdové náklady                 373,4 

                zákonné odvody                 119,6   

                ostatní náklady                    93,2  

 

 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
v tis. Kč 

Ukazatel Stav k 31. 12. Návrh na rozdělení 
Stav po rozdělení 

(sl. 4 = sl. 2 + sl. 3) 

1 2 3 4 

Ztráta z minulých let 0 0 0 

Rezervní fond   559 80,5 639,5 

Fond odměn   298 80,5 378,5 

Odvod do rozpočtu zřizovatele 0 0 0 

 Celkem 161  
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Základní škola a mateřská škola, Všestary 

Všestary 57, 503 12 Všestary 

 VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU 
v tis. Kč    

Druh  Stav k  Přírůstky Úbytky Stav k  Účetní stav Inventurní rozdíl 

majetku 1. 1. 2014     31. 12. 2014  k 31. 12. 2014   

Dlouhodobý hmotný 1832 0 0 1832 1832                   -       

majetek nad 40 tis. Kč 

učební pom.                    -                     -                            -                         -                          -                         -       

Drobný dlouh. hmotný 4956 208 122 5042 5042                   -       

majetek od 3 do 40 tis. Kč 

učební pom. 2255 128 3 2380 2380                   -       

Dlouhodobý nehmotný                    -                     -                            -                         -                          -                         -       

majetek nad 60 tis. Kč 

učební pom.                    -                     -                            -                         -                          -                         -       

Drobný dlouh. nehmotný 310 33 0 343 343                   -       

majetek od 7 do 60 tis. Kč 

učební pom. - - - - -                   -       

Majetek evidovaný   2042 182 27            2197           2197                   -       

na podrozv. účtech do 3 tis.: DDHM 

DDHND programy 109 32 - 141 141                   -       

Budovy ve výpůjčce 46817 0  0 46817 46817                   -       

.                                           
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Základní škola a mateřská škola, Všestary 

Všestary 57, 503 12 Všestary 

Závěr 
 

Je konec školního roku a opět příležitost shrnout to nejdůležitější, co se událo ve školním roce 

2018/2019. Stavební úpravy, velké množství organizačních změn, odchody a nástupy nových zaměst-

nanců, to všechno  nám nějak zvlášť v letošním školním roce práci neusnadňovalo. Ale i tak se nám 

podařilo naplňovat stanovené výchovně vzdělávací cíle a priority, budovat si dobré jméno u všestarské 

veřejnosti. Malými krůčky postupujeme dál ve své cestě k otevřené a vstřícné, podnětné a kreativní 

komunitní škole.  

Jak moc se nám daří plnit stanovené výchovně vzdělávací cíle a koncepční záměry se dočtete v inspekč-

ních a kontrolních zprávách nadřízených orgánů. Cenná a poučná je zpětná vazba našich žáků, zákon-

ných zástupců a zaměstnanců školy.  

Při plánování priorit na další školní rok rozhodně budeme vycházet i z výsledků sociometrického testo-

vání „Klima školy“ žáků 2. stupně a pedagogických pracovníků školy. Výsledky testování jasně ukazují  

na relativně silné stránky školy i na oblasti, kde je potřeba razantně přidat.  

 

Chci poděkovat všem zaměstnancům školy za obětavý, vlídný a odborný přístup ke své často nedoce-

ňované práci. Děkuji rodičovské veřejnosti a partnerům školy za přízeň a spolupráci a našim dětem 

a žákům. Ať jim nechybí úsměv, ochota, porozumění a touha se vracet do školy. 

 

 

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy 
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