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A/ Charakteristika školy 
Základní škola a mateřská škola poskytuje základní vzdělání v základní škole, předškolní vzdělávání 

v mateřské škole. K organizaci náleží i školní jídelna a školní družina.  

A 1. Základní údaje o škole 

1. Základní údaje o škole 

1. 1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 

adresa školy Náves sv. Petra a Pavla 41, PSČ 252 41 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70996610 

identifikátor školy 600035531 

vedení školy Ředitelka: Mgr. Ivana Jelínková 

kontakt tel.: 241 932 039 

e-mail: info@zlataskola.cz 

www: zlataskola.cz 

1. 2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Zlatníky-Hodkovice 

adresa zřizovatele Náves sv. Petra a Pavla 113, 252 41 Dolní Břežany 

kontakt tel.: 241 932 050 

e-mai:zlatniky@zlatniky.cz 

mailto:info@zlataskola.cz
mailto:info@zlataskola.cz


Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 
Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany 
 

IČ:70996610, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2506196329/0800  
Tel.: +420 241 932 039, e-mail: info@zlataskola.cz 

1. 3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 43 

Základní škola 50 

Školní družina 25 

Školní jídelna  90 jídel 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na 

třídu 

Mateřská škola 2 43 21,5 

1. stupeň ZŠ 3 50 16,6 

Školní družina 1 25 25 

Školní jídelna  90 90 

 

A 2. Počet žáků v jednotlivých třídách 
 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ 

I. (1. ročník) 15 

II. (2. + 4. ročník) 21 

III. (3. + 5. ročník) 14 (7 + 7) 

 

Do mateřské školy v loňském roce chodilo 43 dětí. 

Většina dětí, které navštěvují základní školu bydlí v obci Zlatníky-Hodkovice. 2  dojíždějí z Dolních 

Břežan, 7 žáků dojíždí z Libně a 1 žák dojíždí z Prahy. Do mateřské školy dochází 4 děti z okolních 

vesnic. 

A 3. Školská rada 
Školská rada byla založena 5. 1. 2005. V současné době je tříčlenná: 

 Zástupce obce – Věra Kovačková 
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 Zástupce rodičů – Monika Nováčková 

 Zástupce školy – Mgr. Dagmar Hacaperková 

Školská rada se schází nejméně 2x ročně. Ze svých schůzek dělají zápisy. 

B/ Přehled oborů vzdělávání 
Málotřídní základní škola poskytuje žákům základní vzdělávání. Mateřská škola poskytuje dětem 

předškolní vzdělávání. Vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším a jiném vzdělávání. 

V základní škole se všichni žáci vzdělávali podle školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání RVP-ZV čj.: 31 504/2004-22, ve znění úpravy čj.:27002/2005-22 pod názvem „Klíč 

k poznání“ 

Školní vzdělávací program mateřské školy je zpracován podle RVP-PV čj.: 32 405/2004-22. ŠVP má 

název „S skřítky po celý rok“. 

C/ Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci a praxi 

Přehled pracovníků školy 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 13 

Počet učitelek ZŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 2,5 

Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedag. zam. Funkce Úvazek 
Stupeň vzdělání 

1 Ředitelka školy 1 VŠ 
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2 Učitelka 1. stupeň 2 VŠ 

3 Učitelka 1. stupeň 0,50 VoŠPg 

4 Vychovatelka ŠD 1 SPgš 

5 Učitelka MŠ 2 VŠ 

6 Učitelka MŠ 2 SŠ 

Údaje o nepedagogických pracovnících 

C. 1 Pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci podle věkové skladby  

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 
Stupeň vzdělání 

1 Kuchařka 1 SOU 

2 Pom.kuchařka 1 SOU 

 Ved. ŠJ 0,4 SOU 

3 Školnice ZŠ 0,75 SOU 

4 Školnice MŠ 1 SOU 

Do 35 let 35 - 45 let 45 - 55 let nad 55 let 

do důch. veku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

 3  3  6  1  0  13 

 

 

mailto:info@zlataskola.cz


Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 
Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany 
 

IČ:70996610, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2506196329/0800  
Tel.: +420 241 932 039, e-mail: info@zlataskola.cz 

D/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V tomto školním roce se učitelky a vychovatelka ŠD zúčastnily řady vzdělávacích akcí. Semináře si 

učitelky vybíraly dle svých zájmů, ale hlavně podle potřeb pro výchovně vzdělávací práci v ZŠ a MŠ.  

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

Údaje jsou za školní rok 2011/2012 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Všichni zaměstnanci – Nebojte se pomoci 12 

ZŠ – Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 

ZŠ – Neznalost zákona neomlouvá 2 

ZŠ – Za co odpovídá ve zpracování mezd ředitel školy 1 

ZŠ – Ekoškola 1 

ZŠ – Jak na genetickou metodu 1 

ZŠ – Pervazivní vývojové poruchy na 1. stupni 1 

MŠ - Muzikoterapie 1 

MŠ – Plánování v každodenní práci předšk. pedagoga 2 

MŠ – Hry pro zvládání agresivity 1 

MŠ – Vyhodnocování pokroku dítěte 1 

MŠ – Evaluace jako klíčová dovednost 1 

MŠ – Profesní kompetence učitelky mateřské školy  1 

MŠ – Chystáme vánoční besídku 2 

MŠ – Od denního plánu učitelky po ŠVP PV 1 

MŠ – Od hlavy až k patě v pohybu 1 

Poznatky ze seminářů si učitelky předávají na provozních poradách či pedagogických radách.  

E/ Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

E.1. Přehled o prospěchu 

1. stupeň - 1. - 5. ročník ZŠ 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamen. 

Prospělo 

 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. 14 13 1 0 1 0 
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2. 13 13 0 0 0 0 

3. 7 6 1 0 0 0 

4. 8 5 3 0 2 0 

5. 7 7 0 0 0 0 

E.2. Údaje o zameškaných hodinách 
 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. roč. 940 67,1 0 0 

2. roč. 760 58,4 0 0 

3. roč. 846 120,9 0 0 

4. roč. 680 85 0 0 

5. roč. 810 115,7   

Celkem 4036 89,4 0 0 

 

 Do 1. ročníku nastoupí ve školním roce 2013/14 – 18 žáků.  

V tomto školním roce bude naše škola vyučovat dle ŠVP „Klíč k poznání" v 1. až 5. ročníku. 

Mateřská škola ve Zlatníkách-Hodkovicích je dvoutřídní  MŠ a je součástí ZŠ. V tomto školním roce 

docházelo do mateřské školy 43 dětí ve věku od 3 let do 7 let. 

Dětský nábytek v prostorech MŠ je přizpůsoben věku dětí. Vybavenost hračkami, pomůckami a 

materiálem odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně obnovován a doplňován. Mateřská škola 

využívá velké zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami, skluzavkou, žebříkem 

a dětským domečkem. K zabezpečení stravování dětí MŠ slouží školní jídelna. 
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F/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

V tomto školním roce jsme si užili nejenom školní práci, ale i zábavu při mimoškolních akcích, chtěla bych 

připomenout alespoň: 

Údaje o 

Divadelní představení Pohádková dopoledne v MŠ 

Koncerty Výchovný koncert v MŠ i ZŠ 

Soutěže Dopravní soutěž  

Výtvarná soutěž - požární ochrana  

Kurzy Kurz plavání, dopravní výchovy 

Mimoškolní akce Drakiáda, Ukládání broučků, Mikulášské dopoledne,  

Vánoční besídka, Masopust, Besídka pro maminky, Den dětí , Škola 

v přírodě, Zahradní slavnost, Rozsvěcení vánočního stromu, Spaní ve 

škole, Podzimní Vítání občánků, slavnostní vystoupení sboru Zlatníček 

na „Noci Kostelů" ve zlatnickém kostele 

Akce k environmentální 

výchově 

Sběr papíru a odpadků, třídění odpadů ve škole 

Besedy Beseda s náčelníkem České policie 
 

G/ Hospitační a autoevaluační činnost 

Mateřská škola 

Vnitřní evaluace a hodnocení probíhalo na úrovni třídy. Prováděly je učitelky. Analyzovaly a 

vyhodnocovaly třikrát ročně na základě diagnostických listů. Sledovaly a zaznamenávaly individuální 

rozvoj dětí, jejich individuální pokroky a vývoj. Ústně hodnotily aktivitu dětí v MŠ, zájem dětí o 

jednotlivé činnosti, plnění pedagogického záměru, posun sociálních vztahů mezi dětmi, důvody 

nezdaru a jiné skutečnosti. Učitelky MŠ sestavovaly týdenní plány, které na konci týdne písemně 

zhodnotily v hodnotících listech. 
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V loňském roce přišlo k zápisu do mateřské školy 29 dětí, z toho bylo uspokojeno 15 žádostí a 14 

žádostem nebylo vyhověno. 

V tomto školním roce nenavštěvovalo mateřskou školu žádné dítě se speciálními potřebami. 

Základní škola 

V tomto školním roce byli žáci hodnoceni podle klasifikačního řádu, který byl schválen pedagogickou 

radou.  

Vedení  školy  sledovalo úroveň vědomostí žáků, organizaci, metodiku a efektivitu výuky, využívání 

učebních pomůcek a celkovou atmosféru učitel- žák na základě hospitační činnosti. 

Průběžně bylo také sledováno vedení pedagogické dokumentace, úroveň grafických prací žáků, 

dodržování pracovního řádu, BOZP pracovníků a žáků a plnění dílčích úkolů. Přístup pedagogických 

pracovníků byl zodpovědný a spolupráce s vedením při zajišťování provozu školy byla vstřícná.  

Moji pochvalu si zaslouží všichni zaměstnanci školy za kvalitně odváděnou práci po celý školní rok i za 

vedení zájmových kroužků. Jsou vždy ochotni spolupracovat a aktivně se podílet na všech školních i 

mimoškolních aktivitách viz. shora uvedený seznam pořádaných akcí za tento školní rok. Sami si 

vymýšlí nové akce, tvořivé metody a formy práce.  

Velice oceňuji jejich snahu se dále vzdělávat. 3 paní učitelky z mateřské školy se přihlásily ke studiu 

na VOŠ, aby si doplnily potřebnou kvalifikaci. Seznam aktivit je součástí této zprávy. Absolvováním 

různých seminářů získaly cenné zkušenosti pro další práci pomůcky. 

Zhodnocení plnění hlavních cílů dle RVP ZV 

Cíle RVP ZV byly naplňovány ve všech činnostech po celý školní rok. Jejich realizace probíhala dle 

tematických plánů. V průběhu školního roku bylo nutné reagovat na změny počasí a aktualizovat 

měsíční tematické plány. 

Ve školním roce 2012/2013 byli žáci, tak jako v minulých letech hodnoceni známkami s pěti stupni 1-

5. Hodnocení znalostí v jednotlivých předmětech probíhá čtyřikrát ročně: v říjnu, v lednu, v dubnu, v 

červnu. V říjnu a v dubnu je orientační čtvrtletní hodnocení z hlavních předmětů, před rodičovskou 

schůzkou. Tento systém se osvědčil a hodláme v něm pokračovat.  

Naše škola má zpracovaný plán environmentální  výchovy, ve kterém uplatňuje principy ekologie v 

každodenním provozu školy. 

Má zpracovaný minimální preventivní program a program na minimalizaci šikany. 

Hlavní cíle jsme mimo jiné plnili také:  

a) v rámci rozvoje řeči 

- byla opět zajištěna  logopedická péče pí uč. Hacaperkovou 
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b) v rámci ochrany životního prostředí 

- sbírání odpadků ve Zlatníkách 

- shrabování listí na školní zahradě 

- třídění odpadu 

- sběr papíru 

- v zimě péče o krmení ptáčků  

- jarní úklid kolem ZŠ  

- týdenní projekt enviromentální výchovy spojený s ukázkou dravců a sov 

- Vedli jsme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, snažili jsme se u žáků  

rozvíjet schopnosti spolupráce a respektování práce a úspěchy vlastní i druhých. 

- dodržováním etiky komunikace 

- prací v týmu, ve skupině 

- osobní odpovědností za výsledky své práce 

- atmosférou demokracie a přátelství. 

- Učili jsme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně  

odpovědný 

- pitným a mléčným režimem 

- zajištěním účasti v projektu „Ovoce do škol" 

- vhodnou organizací denního režimu 

- bezpečností, estetičností a čistotou prostředí a péčí o něj 

- hygienickými a stravovacími návyky 

- prevencí šikany a násilí 

- relaxací 

- Vedli jsme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a  

duchovním hodnotám, učili je žít společně s ostatními lidmi 

- ohleduplností k slabším 
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- pomocí starším a nemocným 

- multikulturní výchovou 

- Připravovali jsme žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a povinnosti 

- samostatným rozhodováním 

- odpovědností za své rozhodnutí, jednání, chování 

- spoluutvářením školního řádu 

- dodržováním stanovených pravidel 

H/ Spolupráce s rodiči, PPP poradnou a jinými subjekty 

Spolupráce s r 

- Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a chování svých dětí a to nejen na rodičovských 

schůzkách. Pro rodiče prvňáčků se koná vždy první školní den zvláštní schůzka v ZŠ. 

- Škola informuje rodiče žáků o dění ve škole, a to pomocí školní vývěsky, notýsku žáků 

a také pomocí webových stránek. 

- Rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané školou a často se zapojují do přípravy a  

organizace těchto akcí. Někteří rodiče podporují školu drobnými sponzorskými dary. 

H.1. Spolupráce s PPP a logopedem 

- individuální pohovory o dětech a jejich problémech 

- vyšetření dětí MŠ a žáků (SVPU, poruchy chování, vady řeči) v poradně 

- konzultace při nápravě vad a poruch 

- odborná pomoc při sestavování individuálních plánů 

- výběr vhodné literatury, učebních textů i pomůcek 

- paní učitelka s logopedickou specializaci si na začátku školního roku vybere  děti z MŠ a žáky ZŠ, 

s kterými začne po dohodě s rodiči pracovat 

H.2. Spolupráce se zřizovatelem 

- starosta obce se aktivně zajímá o činnost školy, každý měsíc máme společně poradu o tom, co nás 

trápí, co bychom potřebovali a naopak, s čím jako škola můžeme obci pomoci. 

Zahajuje nový školní rok v MŠ i v ZŠ a na konci školního roku předává vysvědčení. 
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- Zaměstnanci OÚ provádí drobnou údržbu ve škole - sečení trávy, atd. 

- Žáci připravují program na přivítání nových občánků obce 

- Žáci naší školy se aktivně zapojují při různých prezentacích obce, ať už to jsou besídky, vystoupení 

v kostele, rozsvěcení vánočního stromu. 

H.3. Spolupráce s jinými subjekty 

- se Školskou radou (schvalování plánu práce , rozpočtu, výroční zprávy, aj.) 

- s okolními školami 

- vzájemné kontakty ředitelů, pedagogů ( návaznost výuky, předávání informací o žácích) 

- vzájemná sportovní utkání a společné koncerty, filmová představení 

 

CH/ Materiálně technické vybavení školy 

 
ZŠ a ŠD se nachází v jedné budově, ve druhé se nachází MŠ a ŠJ. Obě budovy obklopuje velká zahrada. Ta 

nabízí dostatečný prostor ke hrám dětem z MŠ, k relaxaci žáků o velkých přestávkách, pro školní družinu, 

případně výuku. Oba areály jsou oploceny. 

Obě budovy jsou přízemní. Žáci školy využívají v hodinách tělesné výchovy i mimo vyučování tělocvičnu 

obecního úřadu..  

Školní družina vytváří pro žáky ideální prostředí pro různé činnosti během dne a je využívána i o 

přestávkách (žáci v jedné místnosti svačí, mají zajištěn pitný režim a také si odpoledne hrají). Pitný režim je 

zajištěn po celý den formou dotovaného školního mléka a čaje, který připravuje paní vychovatelka. 

 

I/ Opravy a revize 

Po celý rok jsme udržovali školní zahradu, obecní úřad se staral o sekání trávy. V průběhu školního roku 

byly prováděny další drobné opravy a úpravy. Došlo k opravě vstupních dveří ve škole.  

I.1. Revize: 
Každý rok probíhají pravidelné kontroly a revize: 

- revize plynu 

- celková revize elektroinstalace počítačové sítě 

- revize hasicích přístrojů 
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- revize tělocvičného nářadí a zařízení herních prvků na zahradách v MŠ a ZŠ 

- v říjnu se konala na všech pracovištích a zařízeních školy prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

I.2. Kontroly: 

V letošním školním roce proběhly kontroly: 

Krajskou hygienickou stanicí - nebyly zjištěny žádné nedostatky.                                                                                                                              

       Kontrola VZP –  Placení pojistného - nebyly zjištěny nedostatky  

        

I.3. Inspekční činnost  

V letošním roce proběhla v základní i mateřské škole kontrola Českou školní inspekcí. Byly zjištěny 

drobné nedostatky, které byly v průběhu inspekční činnosti odstraněny. 

J/ Závěr 
V letošním roce byla zavedena výuka anglického jazyka od 2. ročníku.  Škola se zapojila do projektu 

EU Peníze školám – snahou je získat peníze na vybavení školy. 

 

                       

        Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na poradě pracovníků školy dne 26. 8. 2013. 

 Předkládá se Školské radě, zřizovateli Obci Zlatníky-Hodkovice. 

Mgr. Ivana Jelínková, ředitelka školy 
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