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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. 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 
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1. 3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 44  /od 1.1.2014 do 30.6.2014/ 

Základní škola 61 

Školní družina 43 

Školní jídelna  90 jídel 

Součásti školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 

Mateřská škola 2 44 22 

Základní škola 4 58 14,5 

    

Školní družina 2 43 21,5 

Školní jídelna  90 90 

 

A 2. Počet žáků v jednotlivých třídách 

 
TŘÍDA POČET ŽÁKŮ 

I. (1. ročník) 17 

II. (2. ročník) 15 

III. (3. ročník) 14  

IV. (4. + 5. Ročník) 13 (7 + 6) 

 

V průběhu školního roku přešla jedna žákyně ze čtvrtého ročníku na jinou základní školu. 

Většina žáků, kteří navštěvují základní školu, bydlí v obci Zlatníky-Hodkovice. Dva žáci  dojíždějí 

z Dolních Břežan, 12 žáků dojíždí z Libně a 1 žák dojíždí z Prahy. Do mateřské školy dochází 4 děti 

z okolních vesnic. 
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Do mateřské školy v loňském roce nastoupilo 43 dětí, od 1. ledna 2014 byla navýšena kapacita na 44 

dětí. 

 

 

Školní družina měla provoz od 11:40 do 16:30 hodin. V době od 6:30 do 7:45 žáci chodili do 
mateřské školy. Školní družina měla zapsáno 43 žáků. Docházka během týdne kolísala a to 
podle činností, které v  těch kterých dnech probíhaly. V rámci ŠD se uskutečňovaly některé 
mimoškolní aktivity (např. kroužek Šikovné ručičky, Keramika, Pohybové hry, Hra na kytaru a 
zobcovou flétnu, Sborový zpěv). Práce ŠD byla variabilní a plně vyhovovala potřebám žáků i 
jejich rodičů. Všichni rodiče byli seznámeni s řádem ŠD. 

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

 Zástupce obce – Věra Kovačková 

 Zástupce rodičů – Monika Nováčková 

 Zástupce školy – Mgr. Dagmar Hacaperková 

Školská rada se schází nejméně 2x ročně, pracuje v souladu se zákonem. Na několika schůzkách 
schválila důležité školní dokumenty (výroční zpráva, školní řád atd.). 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 „Barevný svět kolem nás po celý rok“. 

 
 

Kód Obor vzdělání Název vzdělávacího programu Zařazené třídy 

31 504/2004-22 Základní škola Klíč k poznání 1-5 

32 405/2004/22 Mateřská škola Barevný svět kolem nás po celý rok Sluníčka, Motýlci 
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B 1. Školní vzdělávací program Klíč k poznání pro základní vzdělávání 

V praxi bylo kontrolováno uplatnění doplňků v osnovách, dodržování standardů a plnění 
tematických plánů, jejichž časový sled vyplynul z  převážně užívaných učebnic. Styl výuky 
vycházel z  podmínek malotřídní školy. Preferován byl individuální přístup, důsledné 
vyžadování povinností při znalosti rodinných podmínek a možností podpory u jednotlivých 
žáků. Poněvadž pracovníkům školy jsou dostatečně známy možnosti a míra podnětnosti 
prostředí v jednotlivých rodinách, nebyly přeceňovány domácí úkoly a domácí příprava. 
Nadále platí, že v  řadě případů je opravdu problémem, abychom přesvědčili rodiče, že je 
nutná kvalitní domácí příprava. 
Po vyšetření v SPC a PPP dosáhl počet integrovaných žáků pěti. Způsob výuky se této situaci 
přizpůsobuje, způsob hodnocení rovněž. S těmito žáky pracujeme komplexně, ve značné míře 
i mimo vyučování, jejich potíže jsou v celém pedagogickém kolektivu všeobecně známé.  
Pedagogičtí pracovníci využívali v  hojné míře problémové vyučování, skupinovou práci, 
regionální prvky s využitím místních tradic a lidových zvyků. Rozvoj mezipředmětových vztahů 
se uplatnil zejména u vlastivědy, přírodovědy a prvouky. 
Učitelé tvůrčím způsobem využívali pracovní sešity, názorné učební pomůcky, obrazy a 
v nemalé míře interaktivní tabule, na kterých jsme odpilotovali celkem 264 digitálních 
učebních materiálů (DUM).  
Malotřídní škola umožnila formování samostatnosti a tvůrčího přístupu žáků a také vzájemné 
tolerance a spolupráce mezi žáky různých ročníků. Toto se vcelku dařilo a je možné 
konstatovat, že vztahy žáků různých věkových kategorií jsou dobré, bez mimořádných 
negativních jevů. Hierarchie jednotlivých kolektivů je pečlivě sledována a při sebemenším 
náznaku nadřazování se je na žáky výchovně působeno. Škola má zpracován pro tyto účely 
Minimální preventivní program. 
Je tedy v plné míře využíváno výhod malotřídní školy. 
Zájem žáků o výuku byl motivován řadou soutěží: 
Od druhého ročníku se žáci zúčastnili matematické soutěže Klokan. Velmi dobrých výsledků 
dosáhli naši žáci v pěvecké soutěži Jarní petrklíč“, což je zásluhou paní uč. Vilmy Dražanové. 
Škola úspěšně plnila úkoly vyplývající ze zařazení do sítě škol. Z cizích jazyků byla zajištěna 
výuka angličtiny již od druhého ročníku. Kroužek angličtiny pro prvňáčky byl organizován 
v druhém pololetí a byl o něj velký zájem. Kroužek vedla a odbornou úroveň výuky angličtiny 
ve škole zajišťovala paní uč. Hana Kotalová, Dis. 
Pro 5 žáků byly vypracovány individuální plány vzdělávání. Všichni žáci s SPU byli pravidelně 
doučováni. Slovní hodnocení po dohodě s rodiči nebylo letos použito. 
Počítačová pracovna byla využívaná více než v loňském roce. Výuka matematiky, angličtiny a 
českého jazyka nebo projekt „Hravě žij zdravě“. 
 

B 2. Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás po celý rok pro 

předškolní vzdělávání 

Děti jsou do tříd rozděleny podle věku, ale samozřejmě přihlížíme ke konkrétním potřebám  

dítěte (citová vazba na kamaráda, sourozence). Třída Sluníček je pro děti od 3 do 4 let a třída  

Motýlků je pro děti starší a předškoláky. Rozdělení dětí do tříd se každoročně mění podle  

věkového rozložení dětí. 

Propojení tříd je výhodou pro spolupráci mladších a starších dětí a pro jejich vzájemnou  
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pomoc a spolupráci. Při sestavování tematických bloků vycházíme ze souboru publikací G. a 

M. Přikrylových – „Barevné kamínky“. Každý kamínek představuje jednu z pěti oblastí 

Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 

Oblast biologická – modrý kamínek (barva nebe, vzduchu, vody) 

Oblast psychologická – žlutý kamínek (barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku) 

Oblast interpersonální – červený kamínek (barva lásky, pochopení, přátelství) 

Oblast sociálně kulturní – bílý kamínek (barva slavností a slavnostního oblečení) 

Oblast environmentální – zelený kamínek (barva přírody, stromů, trávy, ekologie) 

V tomto školním roce byl školní program odzkoušen a jelikož se osvědčil, budeme v něm i 

nadále pokračovat. 

C/ Personální obsazení školy  
Složení pedagogického kolektivu zůstalo v tomto školním roce prakticky stejné jako vloni. Do 
základní školy, vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, nově nastoupila paní učitelka Mgr. 
Barbora Svobodová a v mateřské škole paní učitelku Rebcovou nahradila paní učitelka 
Jaroslava Boudová. Ustálený kolektiv pracovníků má příznivý dopad na pracovní atmosféru ve 
škole a také na mezilidské vztahy a image školy. 

 
 

C.1 Přehled pracovníků školy 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 15 

Počet učitelů ZŠ 4,5 

Počet učitelů MŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 1,5 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 

 

C.2 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek 
Roků 
ped.praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 učitelka 1,0 nad 23 VŠ 1. stupeň 

1 učitelka 1,0 nad 23 VŠ 1. stupeň 

1 učitelka 1,0 nad 23 VŠ speciální pedagogika 

1 učitelka 1,0 8 VoŠ speciální pedagogika 

1 učitelka 0,5 1 VŠ speciální pedagogika 

1 vychovatelka 1,0 nad 23 SŠ ŠD 

1 vychovatelka 0,5 1 VŠ speciální pedagogika 
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C.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve 

výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 80 % Učitelé 1. stupně 80% 

Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % 

 

C.4  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. věku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

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

0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6 

 

C.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 
Stupeň vzdělání 

1 školnice 1,0 SŠ 

 
Ředitelem školy byla Mgr. Ivana Jelínková, v rámci právního subjektu byla jeho zástupkyní pro 
případ dlouhodobé nepřítomnosti paní učitelka PaedDr. Vladislava Hluchá, v mateřské škole 
je vedoucí učitelkou paní učitelka Mgr. Jitka Boučková.  
Všechny učitelky přistupovaly k práci velmi odpovědně. K celkově dobré tvůrčí atmosféře 
přispěla i dělba práce a zaměření se na určitou oblast vzdělávání a výchovy. 
Vedoucí ŠD byla zkušená paní vychovatelka Dana Hřídelová, která měla dále na starosti 
výzdobu školy.  
Jazyk anglický vyučovala paní Mgr. Barbora Svobodová, Hana Kotalová, DiS, Dana Hřídelová, 
které se dále vzdělávají v různých tématech souvisejících s jazykem. Všichni pedagogové měli 
písemně stanovenou náplň práce včetně dalších osobních úkolů. 
 

C.6 Údaje o pedagogických pracovnících MŠ 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek 
Roků ped.praxe Stupeň vzdělání 

1 učitelka 1,0 19 VŠ 

1 učitelka 1,0 7 SŠ 

1 učitelka 1,0 3 SŠ 

1 učitelka 1,0 1 SŠ 
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C.7 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve 

výuce 
V letošním roce začaly paní učitelky studovat  VoŠ k získání potřebné kvalifikace pro učitelky 

mateřských škol. 

 

C.8  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. věku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

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

0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

 

C.9  Další vzdělávání učitelů: 

Pracovnice školy se zúčastňovaly odborných kurzů a seminářů v souladu s plánem DVPP. Paní 
učitelka Kotalová si doplňuje příslušné vzdělání na vysoké škole. Učitelky mateřské školy pí 
Boučková, Dražanová i Horká si též doplňují potřebné vzdělání na vyšší odborné škole. 

Název odborného kurzu Počet absolventů 

Matematika podle Hejného 2 

Správní řízení ve škole 1 

Spisová služba ve škole 1 

Kolokvium ředitelů 1 

Nudná vlastivěda? Ani náhodou. 1 

Prvky muzikoterapie při práci 1 

Dramatická výchova v období podzimu 1 

 

D/ Zápis k povinné školní docházce a zařazování dětí k přijímacímu 

řízení 

D.1 Zápis k povinné školní docházce 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do první třídy 

z toho počet dětí 
starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů 
pro  školní rok 

2011/2012 

1 17 2 1 

 
 

D.2 Výsledky přijímacího řízení 

Nižší gymnázia ZŠ s rozšířenou 
výukou VV 

Ostatní ZŠ Celkem 
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0 1 6 7 

Po slavnostním vyřazení odešlo ze závěrečného ročníku celkem 7 žáků.  
Každý odcházející žák obdržel pamětní list školy a knihu. 

 
 

D.3 Zápis k předškolnímu vzdělávání 

Zápis do mateřské školy proběhl 1. dubna 2014 podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon. 

Ročník MŠ Počet dětí Chlapci Dívky 

1. (děti 3 – 4 leté) 4 2 2 

2. (děti 4 – 5 leté) 1 0 1 

3. (děti 5 – 6 leté) 5 2 3 

Celkem 10 4 6 

Dvě děti byly přijaty na tzv. střídavou docházku, tj. o jedno místo se dělí rovným dílem 
2 děti. 

 

E/   Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
Všichni absolvující žáci na konci školního roku prospěli, 54 žáků s vyznamenáním. Při klasifikaci 
některých výchov byl uplatněn volnější přístup, což povzbudilo zájem žáků. Klasifikace byla po 
celý rok vyrovnaná a objektivní.  
V průběhu roku se objevilo se několik drobných kázeňských přestupků, zejména pak 
zapomínání, nepořádnost a z  toho vyplývající nedostatky v plnění školních povinností. Proto 
bylo několika žákům během roku uděleno napomenutí, nebo důtka třídního učitele a ředitele 
školy s komentářem pro rodiče. Jeden žák pátého ročníku opouští školu s dvojkou s chování. 
Byl proveden rozbor klasifikace jednotlivých předmětů a výsledky byly projednány závěrečnou 
pedagogickou radou. Konstatován soulad v jednotlivých předmětech a také vhodné rozložení 
klasifikačních stupňů. Omluvená absence žáků je u některých žáků dosti vysoká, neomluvená 
absence se neobjevila. 
Škola spolupracovala s SPC a pedagogicko-psychologickou poradnou a konzultovala problémy 
především žáků se SVPU. Integrovaným žákům byla věnována mimořádná pozornost.  
Záškoláctví a výrazné negativní jevy se neobjevily. 
 

F/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů. 

Naše škola se v průběhu školního roku zapojila do těchto projektů: 

 EU peníze do škol 

 Ovoce do škol 

 Mléko do škol 

 Zdravé zuby 

 Hravě žij zdravě 
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V tomto školním roce skončil dvouletý, rozsáhlý projeklt EU „Peníze do škol“ díky kterému 
naše škola získala nemalé finanční prostředky. Podmínkou získání této dotace však bylo 
vypracování velkého množství digitálních učebních materiálů. Tohoto úkolu se zhostily 
všechny paní učitelky. Vytvořené DUMy budou sloužit i po skončení projektu jako učební 
materiály.  
 
 
 

G/ Školní inspekce a kontroly 
V letošním školním roce neproběhla žádná kontrola školní inspekce, jelikož nás navštívila v loňském 

roce.  

Měli jsme kontrolu z Finančního úřadu na čerpání peněz z projektu EU – peníze do škol. V květnu 

proběhla v mateřské i základní škole kontrola z hygieny. Vše jsme měli podle předpisů a norem, 

kontrola se zabývala i nápojovými automaty ve škole. Škola žádnými automaty nedisponuje. 

Ze strany OÚ bylo pravidelně kontrolováno hospodaření s dotacemi, které dostáváme od obce, 
účetnictví a inventarizace.  
 

H/ Další aktivity 

 Ve škole pracoval pod vedením paní učitelky Svobodové kytarový kroužek a kroužek 
hry na flétnu, které vystupoval při mnohých slavnostních událostech. 

 Pod vedením paní učitelky Dražanové ve škole nadále úspěšně pracuje pěvecký 
kroužek Zlatníček. 

 Znovu jsme také uskutečnili školu v přírodě v Hrachově u Příbrami.  

 Společné akce jsou organizovány často ve spolupráci s rodiči: Drakiáda, Vánoční 
besídka a jarmark, d ále návštěva divadelního představení a kina, Ukládání broučků, 
oslava Dne matek. 

 Kompletní fotodokumentace z těchto aktivit je součásti prezentace na webových stránkách 
školy. 

 
 

I/ Základní údaje o hospodaření školy 
Účetnictvím  byla i v tomto roce pověřena firma HelpTrade. Zpracování mezd má na starostí pí 

Žižková.  Drobná údržba školy byla zajištěna svépomocí pí školnicí Burdovou, dále za pomoci 

obecních pracovníků. Údržbu zeleně v okolí je též zajišťována pomocí obecních pracovníků.  
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J/ Závěr 
V dubnu letošního roku byla zahájena přístavba nového pavilonu školy. Pavilon začne 

fungovat v září letošního roku. 

 
 

 

 

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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