Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Online výuka – projekt Vaření podle pracovního postupu
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Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky

A/ Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky
Identifikátor zařízení:

600055884
V Zahrádkách 230
270 23 Křivoklát

Adresa:

E-mail:
www:
Právní forma:
IČO:
Zřizovatel:

1.
2.
3.
4.

zsroztoky@iol.cz
zsroztoky.com
příspěvková organizace
70988196
Obec Roztoky

Škola sdružuje:
Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna

IZO:
102 638
114 100
107 518
102 762

2

331
241
350
511

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola Roztoky měla ve školním roce 2019– 2020 pět ročníků v pěti
třídách, několik hodin (některé výchovy, prvouky, vlastivěda a přírodověda) se
vyučovalo spojeně a tři oddělení školní družiny (jedno oddělení – zájmová činnost).
Stav žactva k 30. 9. 2019:
Třída:
Chlapci:
I.
II.
III.
IV.
V.
Celkem:

7
6
5
5
6
29

Dívky:

Celkem:

8
5
3
6
3
25

15
11
8
11
9
54

Protože jsme nedosáhli minimálního počtu žáků pro pět tříd (škola tvořená
čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 třídu),
zřizovatel nám povolil tzv. výjimku. Organizací výuky se podařilo dosáhnout toho, že
nám přidělené finanční prostředky na mzdy stačily a obec je nemusela dofinancovat.
Od 11. března došlo dle nařízení Vlády ČR k uzavření škol u důvodu Covid -19.
Škola přešla okamžitě na distanční výuku. Během týdne se začalo vyučovat online
(viz tabulka č.1). Od 25. května (možnost přítomnosti žáků ve škole za určitých
podmínek) probíhala souběžně distanční i prezenční výuka (viz tabulka č.2).
Úkoly byly zadávány pravidelně (email, skype, vytištěné materiály a zadání
před budovou školy).
Spolupráce byla navázána se všemi zákonnými zástupci. Některým žákům byla
po dohodě s vyučující umožněna výuka i ve večerních hodinách. Do výuky se zapojili
všichni žáci, žákům byla poskytována pravidelná zpětná vazba. Hodnocení žáků bylo
provedeno dle dokumentu Hodnocení žáků za 2. pol. školního roku 2019/2020, který
byl v souladu s vyhláškou 211/2020.
Vysvědčení bylo vydáno po dohodě se zřizovatelem 26. 6. 2020 dle rozvrhu.
Na 29.6 a 30.6 bylo vyhlášeno ředitelské volno. Důvodem bylo zahájení
rekonstrukce rozvodů vody a školní výdejny.
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tabulka č.1
Rozvrh – online výuka do 24. 5. 2020
1. třída
pondělí
2. třída

9:30-10:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
8:30-9:30
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
9:30-10:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
8:30-9:30
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
9:30-10:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
8:30-9:30
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
9:30-10:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
8:30-9:30
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
9:30-10:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M
10:00-11:00
ČJ+M

3. třída
4. třída
5. třída
úterý

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
1. třída

středa
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

8:15-9:00
AJ

1. třída
čtvrtek
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
pátek

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

8:15-9:00
AJ

4

11:15-12:00
AJ

11:00-11:45
AJ

11:15-12:00
AJ

11:00-11:45
AJ

17:00-17:30
Vl
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tabulka č. 2
8:00-9:45
ČJ+M+PRV

8:55-9:40
+ online výuka
ČJ+M

ČJ+ PRV

M

ČJ+M

ČJ+M+PRV

1. třída
pondělí
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

úterý

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída

10:00-10:45
výuka
s asistentkami
pedagoga
+ online výuka
10:00-11:00
ČJ+M
+online výuka
10:00-11:00
ČJ+M

online výuka
8:30-9:45
ČJ+M
ČJ

M

PŘ

ČJ+M

+ online výuka
ČJ+M

ČJ+M

M

ČJ+M

ČJ+M

výuka
s asistentkami
pedagoga
+ online výuka
10:00-11:00
ČJ+M
+online výuka
10:00-11:00
ČJ+M
online výuka
10:00-10:45
Př

online výuka
8:30-9:45
ČJ+M

5. třída
ČJ

M

AJ

ČJ+M+PRV

+ online výuka
ČJ+M

ČJ+M+PRV

M

ČJ+M+PRV

ČJ+M

výuka
s asistentkami
pedagoga
+ online výuka
10:00-11:00
ČJ+M
+online výuka
10:00-11:00
ČJ+M

1. třída
středa
2. třída
3. třída
4. třída

online výuka
8:30-9:45
ČJ+M

5. třída

ČJ

M

VL

ČJ+M

+ online výuka
ČJ+M

výuka
s asistentkami
pedagoga
+online výuka

1. třída
čtvrtek
2. třída
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10:55-11:40
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
online výuka
11:00- 11:45
AJ
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
11:00-11:45
AJ

výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga

výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
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ČJ+M

M

ČJ+M

ČJ+M

3. třída
4. třída
5. třída

pátek

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída

10:00-11:00
ČJ+M
+ online výuka
10:00-11:00
ČJ+M

online výuka
8:30-9:45
ČJ+M
ČJ

M

AJ

ČJ+M

+ online výuka
ČJ+M

ČJ+M

M

ČJ+M

ČJ+M

výuka
s asistentkami
pedagoga
+ online výuka
10:00-11:00
ČJ+M
+ online výuka
10:00-11:00
ČJ+M

online výuka
8:30-9:45
ČJ+M

online výuka
10:00-10:45
Vl

ČJ

M

5. třída
AJ

s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
online výuka
11:15-12:00
AJ
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga
výuka
s asistentkami
pedagoga

výuka
s asistentkami
pedagoga

 vytvořeny 2 skupiny:
1. skupina: 1.-3. třída (8 – 15 žáků), 2. skupina: 5. třída (9 žáků)
 PROVOZ OD 7.45 DO 15.00 (dopolední výuka + odpolední činnosti)
 celá 4. třída se učila nadále distančně
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Bydliště a ŠD
Počty žáků dle bydliště:

Školní družina:

Roztoky

26

I. oddělení

26

Dalovice

1

II. oddělení

26

Karlova Ves

4

Račice

7

Velká Buková

4

Městečko

8

Nezabudice

2

Křivoklát

2

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola měla ve školním roce 2019/2020 dvě oddělení – třídy.
Stav dětí k 30. 9. 2019:
Třída:

Chlapci:

Dívky:

Celkem:

1. oddělení

13

9

2. oddělení

10

14

24

23

23

46

Celkem:

22

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí, proto zřizovatel povolil
mateřské škole tzv. výjimku z počtu dětí.
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Počty dětí dle bydliště:
Roztoky

31

Nezabudice

1

Karlova Ves

2

Račice

3

Velká Buková

1

Branov

1

Sýkořice

1

Křivoklát

3

ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada byla zřízena ke dni 1. 1. 2006. Od roku 2016, dle rozhodnutí
zřizovatele, má rada 6 členů.
V roce 2019 proběhly nové volby do školské rady.
Členy školské rady jsou:
Zákonný zástupce nezletilých žáků:

Mgr. Lucie Jedličková (předsedkyně)
Helena Vaňková

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Olga Juráňová
Mgr. Květoslava Pokorná
Zástupce zřizovatele:

Mgr. Tomáš Vostatek
Ing. Lenka Peterková

SRPDŠ
Při škole nadále existuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. Dvakrát se
uskutečnily třídní schůzky, po uzavření škol dle nařízení vlády covid-19 byl navázán
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kontakt s rodiči emailem. Příspěvek rodičů do fondu SRPDŠ činil 500 Kč na žáka
(700Kč pro rodiny s více žáky v ZŠ) na školní rok. Pokladní byla paní Lerochová.

KROUŽKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – kroužky jsou pro děti zdarma.

NÁZEV

VEDOUCÍ
KROUŽKU

FINANCOVÁNÍ
KROUŽKŮ

Školkáček

K. Pokorná, O.
Štěpničková

není financován

neproběhl (covid19) uzavření škol

Taneční

K. Pokorná

není financován

do 10. 3. 2020
(covid-19) uzavření
škol

Tvořivost

L. Pavlíková

není financován

do 10. 3. 2020
(covid-19) uzavření
škol

Čtenářské dílny

K. Pokorná

projekt číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008776

do 10. 3. 2020 ve
škole
od 11. 3. online

Zábavná logika

O. Juráňová

projekt číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008776

do 10. 3. 2020 ve
škole
od 11. 3. online

Počítačový

L. Bulantová

není financován

do 10. 3. 2020
(covid-19) uzavření
škol

MATEŘSKÁ ŠKOLA
NÁZEV

VEDOUCÍ KROUŽKU

Gymnastika s Gábinou

Gabriela Turečková
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B/ Přehled oborů vzdělávání
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výuka probíhala podle vzdělávacího programu
1. - 5. třída – Pětilístek - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.
V tomto školním roce došlo ke změně– viz dokument č.j. ZŠMŠR - 405/18.
(5. třída – informatika proběhla ve čtvrté třídě, matematika 4 + 1 = 5 hodin)

ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠD pracovala podle vzdělávacího programu Školní družina plná radosti.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola pracovala podle vlastního vzdělávacího programu pod názvem
„OBJEVUJEME SVĚT“. Zaměření programu směřuje především k ekologickým
aktivitám, výtvarným a pracovním činnostem.
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C/ Přehled pracovníků školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Všechny učitelky, asistentky a vychovatelky splňovaly požadované vzdělání.

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Učitelky
1. třída Mgr. Květoslava Pokorná
2. třída Mgr. Zdeňka Janečková
3. třída Mgr. Jitka Kozelková do 31. 1. 2020 , Mgr. Karel Musch od 3. 2. do
30.3.2020, od 10.3. z důvodu pracovní neschopnosti zastupovaly Mgr. Libuše
Bulantová (Čj, M a Prv) a Mgr. Květoslava Pokorná (Aj)
4. třída Mgr. Olga Juráňová
5. třída Mgr. Libuše Bulantová
Netřídní učitelé: Mgr. Marta Tichá
Počet roků odborné praxe

od 5 do 46let

Asistentky pedagoga
Lenka Pavlíková
Libuše Žovínová
Miroslava Kratochvílová
Hana Dandová
Počet roků odborné praxe

od 2 do 11 let

Vychovatelky ŠD:
Olga Štěpničková
Lenka Pavlíková
Počet roků odborné praxe

od 10 do 43let

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Uklízečka: Hana Kohoutová
Údržbář:

Ing. Aleš Bulant
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Všechny pedagogické pracovnice splňují potřebné středoškolské vzdělání. Asistentka
potřebné vzdělání splňuje.

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Učitelky:
Bohdana Fuxová
Hana Řezáčová
Gabriela Turečková
Aneta Masarovičová
Počet roků odborné praxe
Asistentky pedagoga
Lenka Výborná - EU
Vladěna Nováková do 30. 3. 2020
Počet roků odborné praxe
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
uklízečka: Ilona Mikovcová
údržbář: Ing. Aleš Bulant

od 3 do 30 let

0 – 2 roky

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Vedoucí ŠJ + kuchařka
Vedoucí kuchařka
kuchařka

Jana Horská
Petra Mazuchová
Jitka Kučabová
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D/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do ZŠ a MŠ probíhal z důvodu uzavření škol (covid-19) online a poštou.
Zápis k povinné školní docházce probíhal online od 1. 4. do 30. 4. 2020.
Výsledky zápisu:
Celkový počet účastníků zápisu:

7

Odklad povinné školní docházky:

0

Celkem vydaných rozhodnutí o přijetí do
1. třídy:

7

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis do mateřské školy probíhal online od 2. 5. do 16. 5. 2020.
Výsledky zápisu:
Celkový počet účastníků zápisu:

9

Celkem vydaných rozhodnutí o přijetí

9
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E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Prospěli všichni žáci - přehled viz následující tabulka. 7 žáků pracovalo dle
§18 ŠZ. Kázeňská opatření nebyla.

TŘÍDA
prospěli
s vyznamenáním
1. pol. /2. pol.

prospěli

neprospěli

neklasifikováni

1. pol. /2. pol.

1. třída

15/15

0

0

0

2. třída

11/10

0

0

0

3. třída

7/7

1/1

0

0

4. třída

9/9

2/2

0

0

5. třída

5/5

0

0

0

F/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Akce DVPP jsme vybírali dle potřeby školy, se zřetelem na realizaci ŠVP i dle
finančních možností školy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jméno:

Vzdělávání:

Zdeňka Janečková

---

Květoslava Pokorná

Jak předcházet rizikovému chování žáků ve škole
Genetická metoda od A do Z
Změny právních předpisů po 1. 1. 2020

Libuše Bulantová

Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve
školství
Změny právních předpisů po 1. 1. 2020

Olga Juráňová

Les ve škole
Agresivita ve škole a cesty k jejímu řešení

Marta Tichá

---

Jitka Kozelková

Práce s dítětem s ADHD v inkluzivním prostředí

Lenka Pavlíková

Nápady a aktivity (1. stupeň) podporující rozvoj
matematické gramotnosti
14

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky
Jméno:

Vzdělávání:

Libuše Žovínová

---

Miroslava Kratochvílová

Efektivní spolupráce mezi učitelem, asistentem
pedagoga a rodinou

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jméno:

Vzdělávání:

Aneta Masarovičová

Les ve škole

Hana Řezáčová

-

Bohdana Fuxová

Hygienické minimum v MŠ

Gabriela Turečková

Dítě a pohyb

G/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy

Informace o jednotlivých akcích školy jsou na školním webu.

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V tomto školním roce se uskutečnily 4 celoškolní projekty vycházející ze ŠVP
Pětilístek. Ostatní tradiční projekty se z důvodu uzavření škol v tomto školním roce
nekonaly.
Projekty:
Název
Záložka do knihy spojuje
školy

Zaměření
Mezipředmětové vztahy,
spolupráce se slovenskou
školou

Celoškolní projekt „30“

mezipředmětové vztahy,
zaměření na výročí 30 let

Jsem laskavec
Zpívání na schodech +
jarmark

výrobky pro psí útulek
Bouchalka + prodejní akce
prezentace školy pro veřejnost
+ zpěv

15

Termín
říjen 2019
1. 11. – 17. 11.
2019
6. 11. – 13. 11.
2019
17. 12. 2019

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky
Další akce školy:

Název
Slavnostní zahájení
školního roku
Divadlo Letadlo –
V korunách stromů
(1. třída)
Den stromů
Bramborování
Divadlo Lampion –
Šťastný princ
Fany a pes – kino Beroun
Planetárium Praha
Vánoční tvoření
Rozsvícení vánočního
stromu
Vánoční tvořivé dílny
Čertování
Divadlo Metro – Malý
princ na zemi
Dřevospektrum Lubná
Odpolední večírek
Pasování prvňáků na
čtenáře a Loučení s
páťáky
Slavnostní zakončení
školního roku

Zaměření

Termín

přivítání prvňáčků, žáků a
rodičů

2. 9. 2019

divadelní představení v Mš
seznámení s přírodou a těžkou
technikou
společné podzimní tvoření pro
děti a rodiče MŠ + ZŠ
Divadelní představení
průběh pokojné revoluce na
podzim roku 1989 z pohledu
dítěte
Polaris 2
společné vánoční tvoření pro
děti a rodiče MŠ + ZŠ
zpěv vánočních písní a koled
pro širokou veřejnost

10. 9. 2019
25. 9. 2019

24. 10. 2019
14. 11. 2019
21. 11. 2020

prosinec

vánoční tvoření
lidové tradice, spolupráce

3. 12. 2019
5. 12. 2019

Divadelní představení

18. 12. 2019

exkurze

21. 2. 2020

karnevalová zábava pro
veřejnost

27. 2. 2020

čtenářská gramotnost,
kamarádství, loučení s dětmi

25. 6. 2020

předání vysvědčení

26. 6. 2020

- v rámci vyučování (do 10. 3. 2020) se konalo několik dalších třídních projektů
Další pestré akce probíhaly v rámci školní družiny.
Nabídka stálých činností byla rozšířena o týdenní projekty a výlety. Např.:
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MĚSÍC
září
říjen

AKCE
dopravní hřiště Rakovník
atletický čtyřboj s ŠD Křivoklát
výukový pořad ve spolupráci s Lesy ČR

listopad

Jsem laskavec

prosinec

Čertův týden

leden
únor
březen
duben
květen
červen

týdenní projekt – Kamarádi z knih a časopisů
beseda s policisty
výlet do zábavného centra – TOBOGO Praha
Vítání jara
výukový pořad ve spolupráci s Lesy ČR - Stromy
Den Země – hotel pro hmyz
Včelí království
Naše hrady a zámky a jejich pověsti
Den dětí
výlet – POHÁDKOVÝ HRAD TOČNÍK

Účast v soutěžích:
Z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020 se žáci školy zúčastnili pouze výtvarných
soutěží.
- Včely – královny života, tajemství úlu
- Namaluj svoje město, svoji vesnici
- Obrázek, který udělá radost hned dvakrát – Kouzelný úsměv
Výsledky soutěží nebyly oznámeny.
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Další aktivity školy:
Sběr papíru, víček, Recyklohraní (celostátní recyklační program - sběr baterií a
drobných elektrospotřebičů)
Spolupráce s rodiči a přáteli školy
Mnozí rodiče a přátelé školy se aktivně zapojovali do akcí školy.
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2. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Aktivity školky vycházejí z integrovaných bloků, pro každý měsíc je zvoleno jedno
hlavní téma. Obsah bloků bezprostředně souvisí s přirozeným životem a prostředím
dětí.
Z mnoha zajímavých a pestrých akcí jmenujme alespoň:

září

říjen

listopad

Slavnostní zahájení nového školního roku s pohádkou „O
Červené Karkulce“, divadlo „Letadlo“ s pohádkou „V
korunách stromů - podzim“, loučení s létem – žlutý den,
výlet na Křivoklát – MŠ, naučný areál LČR, lesní hřiště
Vánoční fotografování, svátek ovoce a zeleniny s pohádkou
„Křemílek a Vochomůrka sklízí úrodu ze zahrádky“- p. uč.,
turistika na Velkou Bukovou, tvořivé odpoledne pro rodiče a
děti – Tvořivé a sportovní bramborování se ZŠ, tvořivá
soutěž pro rodiče a děti na téma Křemílek a Vochomůrka,
výlet na Emilovnu – lesní pedagogika
Halloween v MŠ, návštěva planetária se ZŠ, návštěva ISLČR
na Křivoklátě – naučný program o stromech, návštěva MŠ
Městečko, tvořivé vánoční odpoledne s rodiči, pohádková
cesta po fáborkách za Křemílkem a Vochomůrkou

prosinec

Advent na Křivoklátě, rozsvícení vánočního stromečku před
OÚ, Mikulášská nadílka, vánoční besídka, čertí den,
vystoupení dětí na Leontýně s MŠ Křivoklát, vystoupení pro
seniory, divadlo Lampion – Ladovy Vánoce, návštěva ZŠ
Roztoky – zpívání na schodech a vánoční jarmark, vánoční
nadílka v MŠ, Vánoce pro zvířátka

leden

Tříkrálové koledování obcí, naučný program s ukázkou ptáků
a dravců, naučný program LČR o zvěři, vyrábění ptačích
dobrot, návštěva u chovatele papoušků, bílý den s pohádkou
„Jak se panu revírníkovi ztratil pejsek“ – p. uč.

únor

Návštěva kamarádů z MŠ Městečko, karneval, masopust
v Roztokách – společné vystoupení s MŠ Městečko,
bubnování v MŠ, prohlídka sanitky
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březen
duben
květen
červen

Akce zrušeny dle nařízení vlády (Covid - 19)
Akce zrušeny dle nařízení vlády (Covid - 19)
Akce zrušeny dle nařízení vlády (Covid -19),
Zápis do MŠ - online
Fotografování předškoláků, pohádkový den dětí, rozloučení
s předškoláky

Další akce MŠ
Zúčastnili jsme se s dětmi několika různých výtvarných soutěží vyhlášených
Rabasovou galerií, městem Rakovníkem a SH ČMS. Obrázky dětí z naší MŠ obstály
velmi dobře a děti získaly hned několik ocenění, uspěly i v celostátním kole.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu Fondu Sidus. Do tohoto
dobročinného projektu, jehož cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc
při léčbě vážně nemocných dětí v ČR, se zapojili rodiče a zaměstnanci školy.
Zakoupili si náramky. Byla vybrána a odeslána částka 2200,-Kč?
Spolupráce s rodiči
Rodiče jsou seznamováni se záměry pedagogů, s náplní práce s dětmi a
s možností spolupodílet se na dění v mateřské škole. Mnozí z rodičů tuto možnost
rádi využívají.
Několikrát do roka pořádáme odpolední akce pro rodiče a děti.
Spolupráce se ZŠ
Mnohé akce školy a školky jsou společné – divadla, návštěva planetária,
tvořivá odpoledne, Zpívání na schodech, rozsvícení vánočního stromečku, návštěva
družiny v MŠ, návštěva první třídy.
Při tělovýchově často využíváme sportoviště u školy i tělocvičnu ZŠ.
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H/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
V tomto školním roce neproběhla žádná inspekční činnost ve škole.

I/ Základní údaje o hospodaření školy
Viz příloha.

J/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola má zpracován Minimální preventivní program zaměřený na výchovu žáků
ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich
komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity a pestrosti
forem preventivní práce s žáky.
Je uskutečňován pomocí různých aktivit, které mají pro děti vytvořit příjemně
vyplněný čas a zamezit tak možnosti seznámit se s nežádoucími negativními jevy.

K/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola je zapojena do těchto programů a projektů: Ovoce do škol, Školní
mléko, Pro školy, Čtení pomáhá, Už jsem čtenář, Recyklohraní, Celé Česko čte
dětem.

L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
V tomto školním roce probíhal projekt číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008776 Ve škole je zábava II., je spolufinancován Evropskou unií. Jedná se o evropské
strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 988.703Kč.

N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Dalšími partnery školy jsou:
➢ Obec Roztoky – náš zřizovatel
➢ Policie ČR (místní oddělení) – besedy
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➢ Mateřská škola Křivoklát a Městečko – usnadnění přechodu předškoláků
do 1. třídy (zájmový kroužek Školkáček), Děti dětem (zábavné pracovní dílny v
ZŠ), společná divadelní představení, docházení na návštěvu do 1. třídy, společný
Vánoční jarmark.
➢ Základní škola Křivoklát – zajištění bezproblémového přechodu žáků naší
školy do ZŠ Křivoklát
➢ Hasiči obce Roztoky – besedy, prohlídky hasičské techniky
➢ Soukromá škola hudby – koncerty pro děti, umožnění výuky v budově ZŠ
➢ Pedagogicko-psychologická poradna Rakovník – spolupráce v péči o žáky
s poruchami učení a chování, při realizaci IVP a při tvorbě a vyhodnocování
Minimálního preventivního programu
➢ vedoucí školních kroužků – spolupráce na mimoškolních aktivitách, výzdobě
školy, pomoc při akcích školy
➢ fond SIDUS

Podklady k této Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2019 – 2020 byly
projednány na pedagogické radě dne 27. 8. 2020.
___________________________
Libuše Bulantová
Ke schválení: Školská rada při ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
Schváleno ŠR dne: 21. 10. 2020
Na vědomí:

Obec Roztoky

Příloha:
Hospodaření školy – kalendářní rok 2019
Dotazník – spokojenost s distančním vzděláváním
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