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l. Základní údaje o škole 

1.1 Základní škola 

 

Základní škola ve Zlatníkách-Hodkovicích je škola s 1. stupněm základní školy. Celý tento 

školní rok probíhala druhá etapa rekonstrukce školy, tzn. rekonstrukce staré části budovy. 

Z tohoto důvodu jsme v nově otevřené výdejně obědů zřídili třídu. Jelikož jsme se stali 

školou se všemi ročníky prvního stupně, museli jsme jednu třídu umístit v nedaleké 

uvolněné zasedací místnosti firmy. I přes všechny tyto komplikace jsme vše zvládli a již se 

těšíme, že v září začneme školní rok v nově zrekonstruované staré budově. Rekonstrukcí 

vniknou dvě třídy – 4. a 5, nově zde budeme mít mediatéku, sociální zařízení a zázemí pro 

pedagogy.  

 
1.2 Zřizovatel 

Zřizovací listina, která nabyla platnosti 1. ledna 2003, kdy přešla naše škola do právní 
subjektivity a změnila se v příspěvkovou organizaci. 

 

název školy Základní škola a mateřská škola Zlatníky-
Hodkovice 

adresa školy Náves sv. Petra a Pavla 41, Zlatníky-
Hodkovice 
252 41 Dolní Břežany 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70996610 
REDIZO 600053351 
vedení školy Mgr. Ivana Jelínková, ředitelka školy 
kontakty tel.:241 932 039 

e-mail. info@zlataskola.cz 
 www.zlataskola.cz 

název zřizovatele Obec Zlatníky-Hodkovice 
adresa zřizovatele Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky-

Hodkovice 
252 41 Dolní Břežany 

kontakt tel.:241 932 050 
e-mail: zlatniky@zlatniky.cz  

mailto:info@zlataskola.cz
http://www.szlataskola.cz/
mailto:zlatniky@zlatniky.cz
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1.3 Součásti školy 

 

 

1.3.2 Základní škola 

Základní škola ve Zlatníkách-Hodkovicích měla ve školním roce 2015/2016 - 85 žáků. 

Přicházejí k nám děti ze Zlatníků-Hodkovic i z okolních obcí. Ve škole vyučujeme podle 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Klíč k poznání“. 

Zařazujeme různé metody a formy práce a ve vyučování využíváme počítače a multimediální 

zařízení. Ve škole působí 5 učitelek na plný úvazek, jedna z nich si v loňském roce doplnila 

část potřebného vzdělání – ukončila bakalářské studium. 

Počet žáků v jednotlivých třídách: 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ 
I. (1. ročník) 20 
II. (2. ročník) 15 
III. (3. ročník) 17 
IV. (4. ročník) 16 
V. (5. ročník) 17 

 

1.3.3 Mateřská škola 

Mateřská škola je dvoutřídní s maximální kapacitou 44 dětí  a její kapacita je plně využita. 

MŠ pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu „Barevný svět kolem nás po celý 

součásti školy kapacita 
Mateřská škola 47 
Základní škola 98 
v 
Školní družina 68 
Školní jídelna MŠ Neuvádí se 
Školní výdejna ZŠ 98 

1.3.1 Základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na 

třídu 
Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 2 44 22 22 
Základní škola 5 85 17 17 
v 
Školní družina 2 48 24 24 
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rok“ a školního řádu. O děti se během dne starají 4 učitelky. Dvě z nich si v letošním školním 

roce doplnily odpovídající vzdělání, tím pádem všechny splňují potřebnou kvalifikaci 

předepsanou školským zákonem. 

 
1.3.4 Školní družina 
Do školní družiny chodilo 48 žáků. Jsou to žáci 1. - 4. ročníku. Vzhledem k různému věku žáků 

klademe důraz na ohleduplné chování mezi žáky. Starší pomáhají mladším. Činnosti školní 

družiny jsou zaměřeny na aktivní odpočinek, zájmové aktivity, pohybové hry a rozvíjení 

zručnosti. 

Snažíme se co nejvíce pobývat venku, na čerstvém vzduchu. Zde mají žáci možnost využít 

prolézačky na obecním dětském hřišti. Hrají pohybové hry, v zimě jezdí na bobech, saních, staví 

sněhuláky a jiné stavby ze sněhu. Za nepříznivého počasí družina využívá prostory tělocvičny, 

zde je aktivita dětí zaměřena na sportovní činnosti - míčové, závodivé a pohybové hry, dále 

využívají kmenových tříd pro společenské hry, výukové hry na počítači, děti malují, vyrábějí, 

pracují se stavebnicemi. 

 

1.3.5 Školní jídelna 

Školní jídelna zajišťuje vaření obědů pro mateřskou školu, žáky základní školy a učitele. 

Obědy jsou vařeny ve vlastní vývařovně. Ve škole a mateřské škole je zajištěn dostatečný pitný 

režim (pravidelný odběr mléka pro děti v mateřské škole, každodenní vaření čaje pro děti ZŠ a 

MŠ). 
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1.4. Materiálně - technické podmínky školy 

- 

\s 

1.5 Školská rada 
 
Školská rada ve svém složení pracuje již druhý rok. V letošním školním roce se sešla na začátku 
školního roku, kdy schválila školní vzdělávací program, školní řád a výroční zprávu za školní 
rok 2014/2015. Její sestava je tříčlenná.  
 
Jméno Jmenován za 
Mgr. Jitka Hlavová Zástupce zákonných zástupců žáků - 

předsedkyně 
Mgr. Dagmar Hacaperková Zástupce pedagogů 
Lucie Funferová Zástupce obce 
 
 
2. Přehled vzdělávacích programů 

Mateřská škola vychází  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. RVP PV 

je zveřejněn na webových stránkách školy a je možné do něho nahlédnout u vedoucí učitelky MŠ 

Vilmy Dražanové. Školní vzdělávací program mateřské školy je zpracován podle RVP-PV čj.: 

32 405/2004-22. ŠVP má název „Pestrý rok ve zlaté školce“. 

Od letošního školního roku jsme plnohodnotná škola s prvním stupněm. 

Škola spolupracuje s PPP sídlící na Praze 9. U žáků s vývojovými poruchami je postupováno 

podle doporučení poradenského zařízení.  

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“ 

 
Kód Obor vzdělání Název vzdělávacího programu Zařazené třídy 

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

Učebny, herny ano 
Odborné pracovny, knihovna ano 
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ne 
Sportovní zařízení ano - sportovní hřiště obce 
Dílny a pozemky ne 
Žákovský nábytek ano – výškově stavitelný 
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

ano- postupně obnovujeme 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty ano 
Vybavení pomůckami ano, postupně obnovujeme 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

ano - postupně obnovujeme 

Investiční rozvoj ano 
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32 405/2004/22 Mateřská škola Pestrý rok ve zlaté školce Sluníčka, Motýlci 

 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

r 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 
 

Počet pracovníků celkem 18 
Počet učitelů ZŠ 6 
Počet vychovatelů ŠD 2 
Počet učitelek MŠ 4 
Počet provozních zaměstnanců ZŠ, MŠ 3 
Počet provozních zaměstnanců ŠJ 3 

Funkce Úvazek. Roků 
ped.praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

ředitelka 
učitelka ZŠ 

1,0 28 VŠ 1. stupeň ZŠ 
/TV 

učitelka ZŠ 1,0 3 VŠ Speciální pedagogika 

učitelka ZŠ. 1,0 2 VŠ neaprobovaná 

učitelka ZŠ 1,0 10 VŠ Speciální pedagogika 

učitelka ZŠ 1,0 30 VŠ Speciální pedagogika 

učitel IT 0,2 7 VŠ VŠE 

vychovatelka 1,0 21 SŠ vychovatelství 

vychovatelka 1,0 24 VŠ vychovatelství 

asistent 
pedagoga 

0,5 4 SŠ neaprobovaná 

učitelka MŠ 1,0 5 SŠ předškolní pedagogika 

učitelka MŠ 1,0 18 VoŠ předškolní pedagogika 

učitelka MŠ 1,0 3 SŠ předškolní pedagogika 

učitelka MŠ 1,0 2 VŠ předškolní pedagogika 
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3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve 
výuce 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

3.5  Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

4. Zápis k povinné školní docházce 
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl podle platných předpisů v řádném termínu. K zápisu se 
dostavilo 31 dětí, zapsaných žáků je 21. Rodiče 1 žáka požádali o odklad školní docházky.
 

 
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu  

Odborná 
kvalifikace 

% Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 90 Učitelé 1. stupně 90 
Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 
Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

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 
0 3 1 3 0 3 0 0 0 0 1 9 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
účetní, správce sítí 0,25 VŠ 
kuchařka 1,0 SOU 
pomocná kuchařka 1,0 SOU 
skolnice MŠ 1,0 SOŠ 
uklízečka 1,0 SOU 
skolnice ZŠ 1,0 SOU 
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Jedna žákyně 5. ročníku plní povinnou školní docházku v zahraničí. V naší škole dělá závěrečné zkoušky 
z českého jazyka a vlastivědy. 
 

 

 

 

 
Školní docházku v 5. ročníku na naší škole ukončilo všech 17 žáků. Tři žáci úspěšně složili přijímací 
zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky, jedna žákyně byla přijata do třídy s rozšířenou 
výukou výtvarné výchovy. Všichni ostatní žáci přestupují do Základní školy Dolní Břežany, jeden žák 
odchází na Základní školu Na Beránku.  
 

r 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo Prospělo s 
vyzn. 

Neprospělo Záci s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 

1. 20 0 20 0 0 0 
2. 15 0 15 0 0 0 
3. 17 1 16 0 0 0 
4. 16 4 12 0 0 0 
5. 18 5 12 0 0 0 
Celkem 86 10 75 0 0 0 

Celkový přehled 
 Počet 

žáků 
Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 

Celkem 86 75 0 0 0 

Přehled o chování 
Ročník Počet 

žáků 
Pochvaly 
TU 

Napomenutí Důtky TU Důtky RS Snížená 
známka 

1. 20 4 0 0 0 0 
2. 15 2 0 0 0 0 
3. 17 2 0 0 0 0 
4. 16 4 0 0 0 0 
5 17 3 0 0 0 0 
Celkem 86 15 0 0 0 0 

Celkový přehled 
 Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. 
stupeň 

85 9 0 0 0 0 0 0 

Celkem 86 15 0 0 0 0 0 0 
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

5.4  Učební plán 

 

 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 2483 2921 0 0 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení 4 1 
Zrakové postižení 0 0 
S vadami řeči 2 1 
Tělesné postižení 0 0 
S kombinací postižení 2 1 
S vývojovými poruchami učení napříč ročníky 3 

1.ročník       2.ročník         3.ročník         4.ročník        5.ročník 
Český jazyk 9 10 9 8 7 
Cizí jazyk 0 0 3 3 3 
Matematika 4 5 5 5 5 
Prvouka 2 2 3 0 0 
Přírodověda 0 0 0 2 2 
Vlastivěda 0 0 0 1 2 
Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 

Praktické 
činnosti 

1 1 1 1 1 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 

Informační 
technologie 

0 0 0 0 1 

Týdenní dotace 20 22 25 25 26 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 
ostatních pracovníků školy 

Jméno pracovníka Název absolvované akce 

Paní ředitelka Testování NIQES 
Kolokvium ředitelů 
Mobilní vzdělávací centra 
BOZP 
Rozhodování ředitele ve správním řízení 
Výjezdní seminář pro ředitele škol 
Genetická metoda čtení a psaní 
Integrace žáků s SP do škol 

Paní vychovatelka Keramika II 

 

7.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Žáci se pravidelně prezentují na akcích pořádaných školou nebo Obecním úřadem Zlatníky-Hodkovice.  
Za zmínku stojí například každoroční vystupování na Vítání nových občánků, Rozsvěcení vánočního 
stromu. 
 
 
6.1. Účast žáků školy v soutěžích  

Žáci se zúčastnili krajského přeboru v atletických štafetách, kde obsadili ve svých kategoriích krásná 
5 místa. Velice krásná umístění získali žáci i na prvním ročníku Zlatnického víceboje. 

 

6.2. Zájmová činnost 

V letošním školním roce na naší škole působily tyto zájmové kroužky. 

 

ZŠ 

 

MŠ 

Pohybové hry Pohybové hry 

Angličtina Angličtina 

Keramika Keramika 
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Šikovné ručičky  

Sborový zpěv Přípravka – sborový zpěv 

Hra na kytaru  

Hra na zobcovou flétnu  

Šachy  

Na škole probíhají pravidelné každoroční akce: 

• slavnostní zahájení nového školního roku 

• drakiáda 

• ukládání broučků 

• Co už umím … - prvňáčky svým rodičům to, co už se naučili 

• pondělní chvilky s knihou 

• rozsvěcení vánočního stromu 

• zpívání pod vánočním stromem 

• vánoční dílny   

• vánoční jarmark  

• vánoční besídka 

• cyklus Toulky (zájezdy, výlety, exkurze, vycházky) 

• recitační soutěž Zlaté vajíčko 

• velikonoční dílny 

• velikonoční jarmark 

• Dny otevřených dveří 

• besídka ke Dni matek 

• oslava Dne dětí 

• zahradní slavnost a rozloučení se s „páťáky“ a „předškolášky“ 
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• projekt Zdravé zuby, Ovoce do škol, Mléko do škol 

• ekologický projekt – sběr tříděného odpadu 

• ozdravný pobyt – týdenní pobyt v přírodě pro děti z MŠ a žáky ZŠ 

• návštěvy divadel a výstav 

• Škola nanečisto – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky 

 

7.3  Účast v projektech 

V tomto školním roce jsme se jako škola zapojili do těchto projektů: 

 Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou 
blended-learningu 

 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou 
blnded-learningu 

 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

 

8. Prevence sociálně patologických jevů  
 
Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků školy je riziko výskytu sociálně patologického chování a jednání 
reálné a proto musíme být na tuto skutečnost připraveni. Za naprosto stěžejní pro tuto oblast 
považujeme prevenci, která se soustředila na tyto činnosti:  

• nastavení takových pravidel ve školním řádu, která považujeme za logická, srozumitelná, 
realizovatelná, kontrolovatelná a vyžadování jejich dodržování  

• neustálé sledování absence zejména u žáků s rizikem záškoláctví, při zjištění problému nastává 
okamžitý kontakt školy se zákonným zástupcem 

• individuální práce se žáky s výchovnými problémy na úrovni všech pedagogických pracovníků 
zejména mimo vyučovací hodiny (kontrola připravenosti žáka na vyučování, pohovor se žákem, 
pohovor s rodičem i žákem, vedení žáka k sebehodnocení vlastního chování, vzájemné setkávání 
pedagogů s cílem stanovit strategii výchovného postupu ke konkrétnímu žákovi, sestavování 
plánů pedagogické podpory)  

• osvětová činnost (v tomto školním roce proběhla beseda žáků s Policií ČR) 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 
 

V tomto školním roce neproběhla kontrolní činnost ze strany ČŠI, pouze rychlá šetření. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
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