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1. Základní údaje o škole
Škola - identifikační údaje

Název školy
Sídlo školy
Právní forma
IČO
IZO – základní škola
IZO –mateřská škola
IZO – školní jídelna
IZO – školní družina
Vedení školy

Zástupce pro školní výdejnu
Adresa pro dálkový přístup
Web
Bankovní spojení
Datová schránka
Pověřenec GDPR

součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ

Základní škola a Mateřská škola, Měník okres Hradec Králové
Měník, čp.16, PSČ 503 64
příspěvková organizace s právní subjektivitou
71 00 61 76
102 066 574
107 581 485
102 778 396
117 100 650
ředitelka: Mgr. Marcela Říčanová, tel.: +420 495 493 904
725 081 288
učitelka MŠ jmenovaná vedením MŠ: Irena Hartmanová,
tel.: + 420 495 492 905
Jana Nosková, tel.: +420 495 493 904
e-mail: reditel@zsmenik.cz
m.ricanova@seznam.cz
www.zsmenik.cz
1085833339/0800, Česká spořitelna, a. s., pobočka Nový Bydžov
xapmpq9
Matěj Novotný
e-mail: novotny.nb@gmail.com
telefonní číslo: 737 039 457
kapacita plánovaná:
25
40
30
25
40

Charakteristika školy:
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo ZŠ celkem 36 žáků. Třídní učitelkou I. třídy
(1.ročník) byla Mgr. Marcela Říčanová, třídní učitelkou II.třídy (2. a 3. roč.) byla Mgr. Michaela
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Dzurindáková a třídní učitelkou III.třídy byla paní D. Rejchlíková. Paní Ing. Petra Komárková
pracovala jako vychovatelka ŠD a současně jako učitelka Aj a informatiky.
1.9. 2020 nastoupila na pracovní pozici vychovatelky školní družiny paní Petra Kokyová
(vedla její ranní provoz), část úvazku pracovala jako učitelka esteticko-výchovných předmětů
a jako školní asistentka (od 1.1.2021)
O pořádek se vzorně starala paní Jana Nosková. Paní Jana Nosková byla pověřena výkonem
funkce na pracovní pozici – vedení evidence vnitřního kontrolného systému (BOZP)
Zřizovatel
Obec Měník
adresa:
Měník 16, PSČ 503 64
telefon:
+420 495 493 851
fax:
+420 495 493 851
e-mail:
ou@menik.cz

Zřizovatel

Zřizovatelem školy je Obec Měník. Zastupitelstvo obce v čele se starostkou obce Bc. Alenou
Dvořákovou mají zájem o bezproblémový chod školy a jsou vstřícní k požadavkům příspěvkové
organizace. Z finančních prostředků, které obec poskytuje škole se snažíme o modernizaci interiéru
školy a drobné rekonstrukce.
OÚ pravidelně zajišťuje úpravu travnatých ploch kolem budovy a drobné práce v interiéru
i exteriéru školy (kontrola a údržba venkovního vybavení hřiště).
Tradičně ve školní družině funguje Čtenářský klub. Žáci v něm čtou různě tématicky
zaměřené knihy a zpracovávají projekty, řeší kvízy, doplňují čtenářský deník a kreslí obrázky.
Výtvarné práce a výrobky žáků prezentujeme na vývěsních nástěnkách na obecním úřadě, které
paní vychovatelky pravidelně obměňují.

Součásti školy
Součásti školy:
kapacita:
Mateřská škola ……………………………….25
Základní škola ………………………………..36
Školní družina ………………………………..30
Školní jídelna MŠ……………………………..25
Školní jídelna ZŠ……………………………...34
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Základní údaje o součástech školy – (kapacita) podle zahajovacích výkazů
Součást školy

Počet tříd/
oddělení
1
3
1
x
x

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků
na třídu
25
12
30
X
X

Počet žáků na
pedagoga
12,5
10,28
30
x
x

Mateřská škola
25
Základní škola
36
Školní družina
30
Školní jídelna MŠ
25
Školní jídelna ZŠ
34
Komentář:
Součástí školy je výdejna. Žáci ZŠ se stravují ve školní jídelně, děti MŠ se stravují ve třídě.
V počtu žáků docházejících do ŠD jsou uvedeni i ti, kteří ji navštěvují nepravidelně. Pravidelný
dohled nad žáky docházející do ŠD vykonávají vychovatelky Ing. Petra Komárková a Petra
Kokyová (Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání)
Materiálně technické podmínky školy
materiálně-technické podmínky školy:
učebny, herny
1 + 1 v MŠ, 3 učebny v ZŠ, 1 třída pro ŠD
odborné pracovny, knihovna,
PC, s novou PC sítí – 4 stanice + 1 NB v MŠ,
multimediální učebna
DELL 4x notebooky pro uč. (financováno z KÚ – distanční
výuka)
Ve všech třídách ZŠ jsou nainstalovány interaktivní tabule
včetně PC.
zahrada, hřiště
zahrada, zahradní domek, sestava – 2x věž, skluzavka, 2x
závěsná houpačka, lanový most a šikmá lezecká stěna, pružinové
houpačky, kolotoč, street workout, průlezka, vahadlová
houpačka, pískoviště s krycí sítí, trampolína, hřiště s umělým
povrchem
sportovní zařízení
škola nemá vlastní tělocvičnu - v zimním období využíváme sál
místního pohostinství
žáci v zimních měsících absolvují povinný plavecký výcvik
v Plavecké škole ZÉVA v HK
víceúčelové hřiště s umělým povrchem máme k dispozici za
školou (škola využívá hřiště v čase od 8:00 – 16:00, ve
zbývajícím čase je hřiště volně přístupné veřejnosti. Správcem
obecního majetku – sportovního areálu je pověřen pan
Kadečka.).
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žákovský nábytek, jiný nábytek
vybavení učebními pomůckami,
hračkami, sportovním nářadím
apod.
vybavení žáků učebnicemi a
učebními texty

vybavení kabinetů a učeben
pomůckami

vybavení školy audiovizuální a
výpočetní technikou

klasický dřevěný dle věku a výšky dětí, nastavitelná výška lavic
nové vybavení - nová dvířka u skříní v herně MŠ
obnovení a rozšíření vychází z výše finančních prostředků,
využívání prostředků z úplaty v MŠ a ŠD, případně z příspěvku
zřizovatele
z prostředků státního rozpočtu zakoupeny licence MIUČ pro 1. –
5. ročník (ČJ, M, Vl, Prvouka, Př), nakladatelství Nová škola –
ÁMOS, Př 3.ročník – nakladatelství Taktik
pro všechny žáky školou zapůjčeny učebnice, pracovní sešity
i na výuku jazyků hradí škola (žáci vše dostávají zdarma)
PS a PU na výuku Aj v 1.třídě (v rámci školní družiny žáci též
dostávají zdarma, cca 500,-Kč/žák)
Vyhovující, doplňované dle možností výše ONIV z KÚ,
případně ze školného MŠ či ŠD
3 kmenové učebny vybaveny stavitelným nábytkem,
učebny vybaveny interaktivními tabulemi Smart Board
PC síť v ZŠ – 14 žákovských PC stanic,
2 multifunkční zařízení v ZŠ
2 učitelské PC
4 učitelské notebooky
samostatně fungující PC stanice v MŠ + multifunkční zařízení,
notebook, CD – přehrávače
vícepásmové připojení k internetu pro učitele i žáky
Velká rekonstrukce školy

Investiční rozvoj
Komentář:
Část prostředků z úplaty je využívána k nákupu hraček, pomůcek i sportovního nářadí.
Finanční podpora v rámci Výzvy č.02_20_080 Šablony III - Název projektu: Šablony III :
Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Měník (školní asistent pro MŠ a školní asistent pro ZŠ)

Údaje o školské radě
Rada se pravidelně schází ke schválení výroční zprávy školy, schvaluje pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, změn v ŠVP, školního řádu, plánu práce, podílí se na zpracování
koncepčních záměrů školy, projednává inspekční zprávy ČŠI a návrh rozpočtu školy.
Ve školním roce 2020-2021 proběhly volby do školské rady, ve kterých byli zvoleni noví zástupci
za zřizovatele a zákonného zástupce nezletilých žáků.
Školská rada působila v souladu s platnými právními předpisy. Podle svého schváleného
jednacího řádu projednala a schválila všechny zásadní dokumenty související s činností školy.
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Dne 29.9.2020 se konala volba zástupce nezletilých žáků do školské rady. Volba se konala
v rámci Informační schůzky pro rodiče dne 29.9.2020. Rozdáno bylo celkem 34 hlasovacích lístků.
Odevzdáno bylo do volební urny 30 hlasovacích lístků.
Do Školské rady byla na tříleté funkční období zvolena celkem 22 platnými hlasy paní Šárka
Vojtěchová, bytem Barchov, čp 63. Paní Jana Nosková se s 8 platnými hlasy umístila na 2. místě.
Zástupcem zřizovatele byl zvolen pan Lukáš Kamínský, DiS, bytem Měník 131
Složení školské rady:
Zástupce zřizovatele: Lukáš Kamínský, DiS
Zástupce rodičů nezletilých žáků: Šárka Vojtěchová
Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Michaela Dzurindáková

Přehled oborů základního vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
Základní škola Měník vyučuje podle vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program ,,Učíme se pro život”
nepovinné předměty:
Anglický jazyk: vyučující Ing. Petra Komárková

2. Personální údaje
Základní údaje o pracovnících školy
počet pracovníků celkem ...................................................................................10
počet učitelů ZŠ....................................................................................................4
počet učitelů MŠ………………………………………………………………...2
počet vychovatelů ŠD (zkrácený úvazek).............................................................2
počet provozních zaměstnanců ZŠ, ŠJ .................................................................1
počet provozních zaměstnanců MŠ, ŠJ ................................................................1
počet ŠA pro ZŠ, ŠD (pracují na zkrácený úvazek) ………….………………... 1
počet ŠA pro MŠ …………………………………………………………..……1
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Údaje o pedagogických pracovnících
Jméno a příjmení

Funkce

Úvazek.

Roků
Stupeň
Aprobace
ped.praxe vzdělání
28
VŠ
Učitelství pro I. stupeň
ZŠ, speciální pedagogika

Mgr.Marcela Říčanová

ředitelka
školy

100%

Mgr.Michaela
Dzurindáková

třídní učitelka
ZŠ

100%

16

VŠ

Dana Rejchlíková

třídní učitelka
ZŠ

100%

15

VŠ

Ing.Petra Komárková

vychovatelka
ŠD
učitelka ZŠ
vychovatelka
ŠD
učitelka ZŠ
ŠA ZŠ

40%

6

VŠ

46%
44%

5

Irena Hartmanová

učitelka MŠ
jmenovaná
vedením MŠ

100%

40

Maturitní zkouška
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
SOŠ s
Vychovatelství –
maturitou vychovatel, pedagog
volného času
Studium pro asistenty
pedagoga
SŠ
Učitelství pro MŠ

Jitka Loudová

učitelka MŠ

100%

26

SŠ

Petra Kokyová

14%
20%

Učitelství pro I. st. ZŠ –
prohloubený studijní
program - SPU a chování
Učitelství pro I. st. ZŠ

Učitelství pro MŠ

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost
Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

%
100
100
100

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. Stupně
Učitelky MŠ
Vychovatelky ŠD

9

%
100
100
100

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

Muži Ženy
0
0

muži
0

muži
0

Ženy
3

Ženy
4

nad 55 let do
důch. Věku
muži Ženy
0
1

v důch. věku

Celkem

muži
0

muži
0

ženy
0

ženy
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Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Jana Nosková

Petra Kokyová
Ing. Petra Komárková
Kateřina Ortová

Úvazek

Funkce
Školnice ZŠ
Pracovnice obchodního
provozu
Školní asistent ZŠ
Školní asistent ZŠ
Školní asistent MŠ

75%
25%

Roků
praxe
27

Stupeň vzdělání
SOŠ s maturitou

30% (1.1.2021 – 31.12.2021) 5
SOŠ s maturitou
70% (1.9.2020- 30.9.2020) 6
VŠ
60% (do 30.11.2020)
3
SŠ
70% (1.12.2020-31.12.2020)
50% (1.1.2021 – 30.11.2021)
Školní asistent ZŠ
20% (1.1.2021 – 31.12.2021)
Ing. M.Cermanová
Účetní
29
VŠ
Lenka Vancová
Školnice MŠ
65%
29
SOŠ s maturitou
Pracovnice obchodního 35%
provozu
Komentář: Školnice ZŠ a MŠ pracují v souběžném provozu jako pracovnice obchodního úseku.

3. Údaje o výsledcích přijímacího řízení
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
Zápis k povinné školní docházce
Počet prvních tříd
Počet dětí přijatých
do prvního ročníku
1

6

Z toho dětí starších
6ti let (nástup po
odkladu)
0

10

Počet odkladů pro
školní rok 2020/2021
0

komentář: Zápis byl proveden korespondenčně v termínu od 1.4.2020- 30.4.2020. K zápisu do
prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostavilo celkem 6 žáků. Všichni žáci byli ve
správním řízení přijati do 1. ročníku základní školy.

Výsledky přijímacího řízení
Počet žáků, kteří ukončili I. stupeň ZŠ
6
komentář:
Pět žáků nastoupilo 1.září 2021 do 6.ročníku ZŠ V. Kl. Klicpery 561, 504 01 Nový Bydžov.
Jeden žák nastoupil 1.září 2021 do 6.ročníku do ZŠ Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov

Přehled o prospěchu žáků (k 30.06.2021)
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
I. stupeň ZŠ
celkem

počet
žáků
7
7
9
7
6
36

prospěl s vyznam.

prospěl

7
7
8
5
6
33

1
2
3

neprospělo žáci s dostatečnou
-

Přehled o bydlišti žáků navštěvující naši školu
Měník
Barchov
Barchůvek
Malé Babice
Bydžovská Lhotka
Humburky
Nový Bydžov
CELKEM

15
8
2
1
6
3
1
36 žáků

11

-

neklasifikován
-

4. Přehled o chování žáků (za celý školní rok)
Ročník

Počet Pochvala Pochvala Napomenutí
Žáků TU
ŘŠ
TU
7
7
7
7
9
9
7
7
6
6
36
36
-

1.
2.
3.
4.
5.
I. stupeň
ZŠ celkem

Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň
TU
ŘŠ
-

komentář: Všichni žáci obdrželi pochvalu třídního učitele za aktivitu, snaživou a
zodpovědnou práci a za výborný prospěch a aktivní spolupráci v době distanční výuky.
Počty pochval jsou uvedeny za obě pololetí školního roku.
Údaje o zameškaných hodinách
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
I. st. ZŠ
celkem:

Počet
omluvených
hodin
294
299
326
308
143
1 370

Počet
omluvených
hodin na žáka
42,00
42,71
36,22
44,00
23,83
38,00

Počet
neomluvených
hodin celkem
0
0
0
0
0
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka
0
0
0
0
0
0

komentář:
Počty zameškaných hodin jsou řádně sečteny a uvedeny za obě pololetí. Za evidence
a kontrolu zameškaných hodin zodpovídají třídní učitelé. Absence je vždy uzavřena ke dni
konání pedagogické rady – záznam v TK.
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5. Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu školy
Organizace výchovně – vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena)
vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
vzdělávání mimořádně nadaných žáků
školní řád
klasifikační řád
informační systém vůči žákům a rodičům

prevence sociálně-patologických jevů
klima školy

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení
výchovně-vzdělávacího procesu

odpovídal všem psychohygienickým
požadavkům - s ohledem na distanční výuku
Žákyně (OMJ) individuální online hodiny dle
potřeby (zajištuje TU)
škola má zpracovaný vlastní školní řád
škola má zpracovaný vlastní klasifikační řád
• funkční (email MS Teams)
• příležitostné letáky pro rodiče
• internetové stránky www.zs.menik.cz
(v aktualitách rodiče i veřejnost
informováni o akcích školy)
• veřejnost škola informuje v prosklené
vitríně u vstupní branky do školy
• vystavování aktuálních informací
v prostoru OÚ
• hromadné rozesílání aktualit a pozvánek
do emailových schránek občanů paní
starostkou
metodik prevence – ano
podnětné a rodinné klima je považováno za
prioritní a škola se profiluje v tomto směru jako
přátelská žákům a otevřená rodičům, podnětům
z veřejnosti i od žáků
kladná motivace žáků, pochvaly / besedy,
napomenutí, důtky,

6. Průběh a výsledky vzdělávání
Kontrola výsledků formou hospitační činnosti
Hospitační činnost v ZŠ a MŠ
Hospitující ............................................................................................Počet hospitací
ředitel v ZŠ (prezenčně)......................................................................................... 0
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ředitel v ZŠ (distančně).......................................................................................... 6
ředitel v MŠ (prezenčně) ........................................................................................1
ředitel v ŠD ............................................................................................................ 1
vzájemné hospitace (online sdílené hodiny ) …….………………………….…... 3
celkem ...................................................................................................................11
Vzhledem k probíhajícím online hospitacím byla hospitační činnost zaměřena na využití
dostupných a vhodných aplikací během výuky, její pestrost a možnost zpětné vazby při plnění
zadaných domácích úkolů. TU informovali žáky i rodiče o jejich výsledcích (formativní hodnocení).
Byla kontrolována účast všech žáků na výuce (popř. včasné písemné omluvení žáka
zákonným zástupcem). Třídní učitelé si vedli důkladnou evidence.
Kontrola spočívaa v plnění standardů v souladu se vzdělávacím programem ,,Učíme se pro
život” a tematickými plány (interní změny v učivu,které jsou zaznamenány v Dokumentech školy).
Sledovány byly didaktické fáze:
Připravenost a organizace hodiny, realizace online vyučovací hodiny, průběh hodiny,
atmosféra hodiny, aktivační prvky v hodině, aplikace získaných vědomostí, individuální přístup
k žákům (možnost individuálního setkání k procvičení nebo dovysvětlení učební látky),
mezipředmětové vztahy, relaxační prvky v hodinách, využití aplikací při distanční výuce a pestrost
hodiny
U učitelů byly sledovány:
Srozumitelná formulace otázek, spisovné vyjadřování, dodržování individuálního přístupu, odlišení
základního učiva od doplňkového, využití IT techniky s přihlédnutím na použití vhodných aplikací.
Zařazování formativního hodnocení během hodiny.

soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání
soulad výuky s cíli předškolního nebo základního
vzdělávání
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky
k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních
vzdělávacích potřeb žáků
konkretizace cílů ve sledované výuce
návaznost probíraného učiva na předcházející témata

Splněno
Splněno
Splněno (s ohledem na distanční výuku v
tomto školním roce)
Zajištěna
Zajištěna

Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben
vzhledem k cílům výuky a k činnostem

Prostorné učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem
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podnětnost učeben vzhledem k podpoře
seberealizace a identity žáků
účelnost využití pomůcek, učebnic,
didaktické techniky

I., II. a III. třída mají interaktivní tabule spojené
s počítači
všechny učebny mají internetové připojení
Ve třídách mají učitelé pro žáky přístupné výukové
programy v celém spektru výuky
programy jsou on-line přístupné a jdou spustit na
jakémkoli počítači se školní IP adresou.
Ano, využívání školních názorných pomůcek a prací
i pomůcek vytvořených žáky.
Modernizace výuky pomocí interaktivních tabulí a PC,
Nástěnné tabule a plakáty

Vyučovací formy a metody
řízení výuky, vnitřní členění hodin
sledování a plnění stanovených cílů
Podpora osobnostního a sociálního rozvoje
dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty,
vzájemného respektování a tolerance
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního
a emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a zkušeností
využívání metod aktivního, prožitkového
učení, experimentování, manipulování,
objevování, práce s chybou
účelnost výuky frontální, skupinové a
individuální
vyváženost rolí učitele jako organizátora
výuky a jako zdroje informací
respektování individuálního tempa, možnost
relaxace žáků

Individuální, hromadné, skupinové, kooperativní,
projektové vyučování
Ano, průběžně.
Ano

Ano
Ano
Využití získávání informací z Internetu, k zadáváním
úkolů a k tvorbě referátů a přípravy prezentací
Využití všech typů dle situace
Ano
Ano
Učitelé respektují individuální tempo žáka konzultace
rodičů s pedagogickými pracovníky školy

Motivace žáků
K motivaci jsou využívány projekty přírodovědné (Den zdraví, Den Země), sportovní
(Gladiátorský den) a výtvarné soutěže v regionu.
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Environmentální program slouží jako prvek propojení teorie a praxe, vedení žáků k důsledné
recyklaci odpadů a šetření energií. EVVO v tomto roce neproběhl s ohledem na hygienická opatření.
Zájmové útvary (angličtina pro 1.ročník, sportovní aktivity) slouží jako motivační prvek.
Při hodnocení žáků využíváme prvků formativního hodnocení, které vede k větší motivaci.
Žák je hodnocen za to, co umí, ne za to, co neumí. Do hodnocení jsou zapojeni žáci formou
sebehodnocení, individuální i kolektivní analýza chyb.
aktivita a zájem žáků o výuku

U většiny žáků byla snaha být úspěšný
a plnit zadané úkoly a povinnosti.
Ano
Ano
Pozitivní kladné hodnocení zvyšovalo
motivaci žáků.
Ano

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)
využívání zkušeností žáků
vliv hodnocení na motivaci žáků
osobní příklad pedagoga

Interakce a komunikace
klima třídy
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem
možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace,
diskuse
vzájemné respektování, výchova k tolerance
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí,
příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí,
rozvoj komunikativních dovedností žáků

Pozitivní, rodinné prostředí.
Pravidla stanovena, většinou žáků
přijata a dodržována.
Komunitní kruh, Pavučina.
Sebehodnocení.
Ano
Využití projektů apod.

Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
respektování individuálních schopností žáků
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků
ocenění pokroku
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem
využití klasifikačního řádu
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Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

7. Prevence rizikového chování
Prevence rizikového chování – interakce a komunikace
Vzdělávání
Školní metodik prevence

Komentář
Dle Školního preventivního programu spolupracoval s ostatními
pedagogy školy a nepedagogickými pracovníky školy – školnice
ZŠ

ŠMP se přímo účastní

mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole
řešení sociálně-patologických jevů na škole - sociometrie
spolupráce s odbornými zařízeními – PPP Hradec Králové
Třídní učitelky zajištovaly průběžně po celý školní rok prevenci
rizikového chování žáků dle pokynů metodika prevence formou
rozhovorů za pomoci názorných obrazových materiálů.
Klima třídy je sledováno – pravidelné třídní hodiny
Aktuální průzkumy šikany při její indikaci, vyhodnocování na
pedagogických radách
Žákům je umožněno vyjadřovat vlastní názor, žáci mají možnost
kdykoliv komunikovat s ředitelkou školy.
Komunikace žák – pedagog, velmi přátelská atmosféra.
Žákům je umožněno kdykoliv vstoupit do ředitelny školy při
zachování společenských pravidel.
Rozvoj klíčových kompetencí napříč předměty dle ŠVP
OČMU - Výchova člověka za mimořádných událostí – výukový
film OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
a beseda na jednotlivá témata v 1. – 5.ročníku

Pedagogičtí pracovníci školy

Přehled realizovaných vyučovacích hodin tématu OČMU ve školním roce 2020-2021
TŘÍDA
I. třída -1.ročník
II. třída -2.+3..ročník
III. třída -4.+5.ročník

POČET MINUT
280 minut
320 minut
450 minut

Spolupráce s rodiči
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ODUČILA
Mgr. M. Říčanová
Mgr. M. Dzurindáková
Mgr. D. Rejchlíková

Naše škola úzce spolupracuje s rodiči, i nadále prohlubujeme vztahy s rodiči a snažíme
se získat jejich spolupráci v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence.
Rodiče jsou informováni o strategii Minimálního preventivního programu, který
je vypracován na základě Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky
a školských zařízení ŠMP, za spolupráce všech pedagogických pracovníků školy. Rodiče jsou
seznámeni se školním řádem na úvodních třídních schůzkách. O všech akcích jsou informováni na
webových stránkách školy, popř. hromadnými emaily.

1. aktivní spolupráce s rodiči: (ovliněno nařízením vlády ČR o uzavření školy)
přímá účast v MPP
ano
školní akce určené pro rodiče s dětmi
přednášková činnost (besedy pro rodiče)
Online setkání s rodiče dle ind.potřeb s TU a ŠMP
Ano
účast ŠMP na třídních schůzkách
Ano

2. pasivní spolupráce s rodiči:
písemná sdělení rodičům, emaily, www.stránky školy, školní vývěsky
informační letáky

Spolupráce s institucemi a organizacemi:
využíváme:
ano
PPP

ano

SPC
Policie ČR, HZS

ano
ano

ne

ne
ne

Ano
Ano

forma spolupráce:
u žáků se specifickými vývoj. poruchami
učení - konzultace
Konzultace, OŠD
Den otevřených dveří, exkurze

Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok:
Podařilo se:
- Prevence online
- Škola prezenčně i distančně – jak podpořit sebe, ostatní i výukový proces – doporučení pro
pedagogy, jak pečovat o sebe, o vztahy s žáky a rodiči I o vztahy s kolegy
- využít všech dostupných akcí
- odměnit žáky za aktivitu
18

-

soustavným působením, přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy řešit slovní
šikanu
soustavným působením, přístupem a všímavostí všech zaměstnanců školy neřešit jiné
sociálně patologické jevy

Nepodařilo se oproti předcházejícím školním rokům zrealizovat:
- účast na soutěžích sportovního zaměření (lyžařský kurz …)
- výuka dopravní výchovy s praktickým výcvikem na dopravním hřišti (na školní rok 20212022 je v jednání rezervace mobilního dopravního hřiště)

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
•
•
•

finanční prostředky: celkem 6 710,- Kč
výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili
jmenovitý seznam účastníků

Program vzdělávání za 1. pololetí
Příjmení a
jméno
Říčanová
Marcela

Loudová Jitka

Říčanová
Marcela
Rejchlíková
Dana
Dzurindáková
Michaela

Číslo
akce

Název akce

Datum

Místo
konání

Čas

Poplatek

Informační
seminář ke
společnému
vzdělávání
,,INTERNET
JE FAJN,…“
Já, ty,my
spolu
dohromady
aneb
individualizac
e vzdělávání
v praxi
mateřských
škol
Školení 365 +
Teams od
Microsoftu
Školení 365 +
Teams od
Microsoftu
Školení 365 +
Teams od
Microsoftu

16.9.2019

NPI, HK

9:0012:00

zdarma

Poznámky/
Lektor/
Garant
Projekt EU

18.9.2020

Štefánikov
a 566,
Hradec
Králové

8:00 –
16:00

1 000,-

Jitka Švejdová

21.9.2020

ZŠ
Hořiněves

13:0016:00

Zdarma

Microsoft
Office Teams

21.9.2020

ZŠ
Hořiněves

13:0016:00

Zdarma

Microsoft
Office Teams

21.9.2020

ZŠ
Hořiněves

13:0016:00

zdarma

Microsoft
Office Teams
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Říčanová
Marcela

Microsoft
Office

25.9.2020

9.00 –
15:30

zdarma

Projekt EU

6.10.2020

KÚ HK
Pivovarské
náměstí
On-line

Říčanová
Marcela

Vzdělávací
program SRP
Workshop
Kultura školy
podporující
rozvoj
každého žáka
Krajský
workshop
Formativní
hodnocení v
praxis
Klima školy

9:00 –
12:00
14:0014:30

zdarma

NPI

10.10.2020

On-line

8:00 –
12:00

zdarma

Online
MS Teams

13.10.2020

On-line
konference

8:00 –
16:00

zdarma

NPI

Efektivní
využití MS
Office pro
pedagogy
SRP – Řízení
změny

13.11.2020

On-line

9:0015:30

zdarma

Mgr.M.
Paleček PhD

23.11.2020

On-line

9:00 –
12:00
14:0014:30

zdarma

Mgr. Soňa
Španielová

Říčanová
Marcela

Mikulášská a
vánoční
nadílka
ZUŠ Jičín

23.11.2020

On-line

17:30
–
18:00

100,-

Říčanová
Marcela

8.kariérový
den

26.11.2020

On-line

9:00 –
13:30

zdarma

Říčanová
Marcela

Třída
v cloudu:
technologie
jako
vzdělávací
proctor

27.11.2020

On-line

9:00 15:30

zdarma

P. Erlebach,
Mgr.
B.Kreplová,
Mgr.V.
Růžičková,
Mgr.L.
Doušová
Mgr.
J.Musilová
M. Švec
PhDr.
V.Mertin
Mgr.M.
Paleček PhD

Říčanová
Marcela

SRP – Metody
analýzy potřeb
školy

4.12.2020

On-line

9:0012:30
14:0015:00

zdarma

Mgr. J.
Hartmanová

Říčanová
Marcela

Podpora
autoevaluace
ZŠ s využitím
systému
InspIS ŠVP

9.12.2020

On-line

9:0013:30

zdarma

Mgr.Vladan
Urbánek

Říčanová
Marcela

Říčanová
Marcela
Říčanová
Marcela
Říčanová
Marcela

20-4419PMKKWMAT-01
20-4618-OK01 /21
542/201
9-1-108

E38-1118-20201 a
E38-1121-202
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Kokyová Petra

Projektová
témata a hry
pro 1. – 3.
ročník ZŠ

6..2021

On-line

SRP –
Implementace
strateg. Řízení
+ Tvorba
strategického
plánu rozvoje
škol
Jak pracovat
v centrech
aktivit?

8.1.2021

On-line

12.1.2021

Komárková
Petra

Jak rozmluvit
každé dítě –
anglický jazyk

Komárková
Petra

Doplňkové
online
interaktivní
aktivity pro
slovní zásobu
a gramatiku v
angličtině na
ZŠ

Říčanová
Marcela

E38-1118-21101 a
E38-1118-21102

Dzurindáková
M.

zdarma

Národní
podpůrné
středisko pro e
Twinning

9:0012:30
13:0014:00

zdarma

Ing. Renáta
Skýpalová,
Ph.D.

On-line

20:0021:00

305,-

Mgr.Renata
Tylšová

10.12.+13.1
.

On -line

18:0019:00

zdarma

Martina
Weinhoferová
Michaela
Tilton

14.1.2021

On-line

18:0019:00

305,-

Mgr. Šárka
Valášková

Program vzdělávání za 2. pololetí

Příjmení
a jméno
Dana
Rejchlíková

Marcela
Říčanová

Marcela
Říčanová

Číslo
akce

Název akce

Datum

Místo konání

Čas

Poplatek

REFLEXE NA
KONEC
HODINY 6
krát jinak
SRP –
Implementace
strateg. Řízení
+ Tvorba
strategického
plánu rozvoje
škol
Kontrola České
školní
inspekce- časté
chyby škol

3.2.2021

On-line

18:0019:30

zdarma

Poznámky/lektor/
garant
Učitelnice.cz
PhDr.Petra Vallin,
Ph.D.

4.2.2021

On-line

9:0012,30
13:0014:00

zdarma

Ing. Renáta
Skýpalová, Ph.D.

9.2.2021

On-line

13:00
14:00

400,-Kč

Mgr. Bc. Eliška
Wellech.
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Marcela
Říčanová

SRP –
Hodnocení
práce pedagogů

5.3.2021

On-line

Petra
Kokyová

Rozvíjení
čtenářské
gramotnosti
napříč
předměty
SRP –
Hodnocení
práce pedagogů

23.3.2021

On-line

7.4.2021

On-line

Jak rozvíjet
kreativní
myšlení u dětí
Spisová služba
ve školách

7.4.2021

On-line

9.4.2021

On-line

Amos – soubor
vzdělávacích
materiálů
Evaluace
pokroku škol

19. 4. 30. 4.
2021
11.5.2021

Marcela
Říčanová

Petra
Kokyová
Marcela
Říčanová

Marcela
Říčanová
Marcela
Říčanová

Petra
Komárková
Michaela
Dzurindáková

Marcela
Říčanová

Petra
Komárková
Michaela
Dzurindáková
Dana
Rejchlíková

Využití
audiovizuálních
materiálů s
rodilým
mluvčím při
výuce
anglického
jazyka na 1.
stupni ZŠ
Školení pro
začínající
uživatele verze
Premium

Úžasné
fyzikální
pokusy pro
1.stupeň ZŠ
z dílny Divadla
fyziky
ÚDIF

zdarma

Ing. Renáta
Skýpalová, Ph.D.

zdarma

Učitelnice.cz
PhDr.Petra Vallin,
Ph.D.

zdarma

Ing. Renáta
Skýpalová, Ph.D.

zdarma

Mgr.Magdalena
Málková

9:0012:30
13:0014:00

zdarma

RNDr.Ing.Eva
Urbanová,MBA

On-line

-

zdarma

Mgr.Miloš
Novotný

On-line

9:0012:30
13:0014:00

zdarma

Ing. et Ing Soňa
Španielová, MBA

1 700,Kč

Wattsenglish Ltd.,
Na Okruhu 35,
Liberec, Czechi

9:0015:00

2 900,Kč

Olga Indruchová

9:00 –
15:00

Zdarma
Projekt
MAP II

Divadlo fyziky

9:0012:30
13:0014:00

9:0012:30
13:0014:00

On-line

17.8.2021

30.8.2021

Pardubice,
školící
středisko
společnosti
Bakaláři
software,
s.r.o., Smilova
1904
ZŠ
V.Kl.Klicpery,
Nový Bydžov
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9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Plavecký výcvik
Výuka plavání byla zahájena 8.9.2021 a probíhala prostřednictvím Plavecké školy ZÉVA
Hradec Králové. Plavání se účastnilo 23 žáků 2.,3. a 4. ročníku, pro které je plavecká výuka povinná
v rámci hodin tělesné výchovy dle ŠVP ZŠ ,,Škola pro život“. Z těchto důvodů byla výuka p l n ě
hrazená z prostředků školy (ONIV). Nevyčerpané finanční prostředky (z důvodu nerealizace hodin
v PŠ) byly, na základě vyplněné žádosti zákonnými zástupci, vráceny. Žáci, kteří se nemohli ze
zdravotních důvodů účastnit PV, doložili potvrzenou lékařskou zprávu.
Žáci 1. a 5. ročníku měli možnost účastnit se plavecké výuky nad rámec ŠVP na základě
dobrovolnosti. Této nabídky využilo 9 žáků.
Na základě vyhlášení nouzového stavu ze dne 7.10.2020 a na základě nařízení online výuky
žáků na základních školách MŠMT ČR byla realizována pouze 1.-5.lekce. Z uvedených překážek
nebyl zhotovitel (PŠ Zéva) schopen náhradu sjednaných a hrazených lekcí plavecké výuky v plném
rozsahu poskytnout. Proto byly zákonným zástupcům navráceny poměrné částky platby.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Název akce
1.Námořnický sportovní den

Třída
1.-5. Ročník

datum
4.9.2020

2.Zahájení plavecké výuky

1.-5. ročník,
MŠ
2.,3.,4.
Ročník
MŠ

8.9.2020

Místo
Hřiště ZŠ
Měník
Zéva, HK

9.9.2020

ZŠ Měník

Předškolní
děti
MŠ + rodiče

10.9.2020

MŠ Měník

17.9.2020

Les Měnk

1.ročník +
předškoláci
1.ročník +
MŠ

23.9.2020

ZŠ Měník

2.10.2020

ZŠ Měník

3.Fotografování žáků
4.Batůžkový den
5.1.lekce Šikulky
6.Pohádková cesta za perníkovou
chaloupkou
7.1. integrační aktivita – Patříme
k sobě – síla kamarádství
8.Divadelní představení – Jak Matěj
vysvobodil vítr
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9.9.2020

9.ZOO výlet

MŠ

5.10.2020

ZOO Štít

10.
Kino ALEX 3D

1.-5. ročník +
MŠ
MŠ

8.10.2020

ZŠ Měník

13.10.2020

ZŠ Měník

MŠ

16.12.2020

MŠ Měník

ZŠ

17.12.2020

ZŠ Měník

14.
ekologický seminář Sever z Hradce MŠ
Králové na téma „Krtek a zima“.

7.1.2021

MŠ Měník

15.
maňáskové divadélko Ivany
Lhotákové pohádka „Zimní
radovánky veverky Zrzečky“.
16.
logopedie p. Vojtěchová

MŠ

21.1.2021

MŠ Měník

MŠ

21.1.2021

MŠ Měník

17.
Den Země

ZŠ

22.4.2021

Hřiště

18.
Den Země

MŠ

22.4.2021

Les

19.
Čarodějnice

ZŠ

30.4.2021

Les

20.
Čarodějnice

MŠ

30.4.2021

Hřiště

21.
Enviromentální výchova – HMYZÍ ZŠ – ŠD
HOTEL
22.
Svátek matek
ZŠ – MŠ

05/2021

ŠD + hřiště

7.5.2021

MŠ + ZŠ

23.
Barevné dny – ŠEDIVÝ DEN

MŠ

13.5.2021

MŠ

24.
Fotografování dětí a žáků

ZŠ – MŠ

27.5.2021

ZŠ

25.
Sběr papíru

MŠ + MŠ

28.,29.5.

Obec

26.
Loučení s předškoláky

MŠ

11.6.2021

myslivna

27.
Měnický Gladiátor

ZŠ

14.6.2021

Les a okolí

28.
Výlet do ZOO parku Stěžery

MŠ

18.6.2021

Stěžery

29.
Výlet – Vancovi – zahradnictví

ZŠ

21.6.2021

30.
Den princů, princezen,..

MŠ

23.6.2021

Bydžovská
Lhotka
Hřiště MŠ

11.
Ekologický seminář – SEVER
,,Krtkova domácnost“
12.
Vánoční nadílka v MŠ
13.
Vánoční nadílka v ZŠ

komentář:
Modře označené aktivity ve vzájemné spolupráci MŠ a ZŠ. Oranžově označené aktivity pouze
MŠ. Barevně neoznačené activity organizována pouze pro ZŠ. Všechny plánované aktivity
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(Plán práce a činností) nemohly být uskutečněny, vzhledem k situaci spojenou s Covid 19. Od
19.10.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ k uzavření základních škol na základě vládního
opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění
COVID 19 až do odvolání (do 18.11.2020).

Škola a obec
Činnost školy je výrazně propojena s životem obce i regionu, ve kterém žijeme. Pořádanými akcemi
udržujeme staré zvyky a aktuálně reagujeme na současné dění.
V tomto školním roce se společenské akce a setkání nemohly konat ke známým skutečnostem
(Co+). Snažíme se v dětech vypěstovat pocit sounáležitosti ve vztahu k obci a k lidem, s nimiž se
setkávají, žijí a pracují. Žáci se podílejí na výzdobě školy. Pro obecní důchodce vyrábějí přání ke
slavnotním příležitostem.

Škola a rodiče
Významným partnerem školy jsou rodiče. Spolupráce s nimi probíhá prostřednictvím rodičovských
schůzek v průměru 3x – 4x ročně.
Každý pedagog má přesně vymezené konzultační hodiny pro individuální komunikaci s rodiči a je
též nabízena možná spolupráce prostřednictvím emailů, online setkání přes platformu MS Teams.
Nutno zdůraznit, že většina rodičů má zájem o výchovu a vzdělávání svých dětí, činnost školy
podporuje a s učiteli spolupracuje.

Účast žáků školy v soutěžích
Název soutěže
Podzimní výtvarná soutěž:,,Táto, mámo,
zasaď strom”

Jméno a příjmení žáka, ročník
Žáci 1. a 2. ročníku
Děti z MŠ
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umístění
O.Krause 2.místo
J.Bradna 5.místo

10. Spolupráce ZŠ a MŠ
Děti a žáci školy společně reprezentují školu na veřejnosti. Děti z mateřské školy aktivně navštěvují
program pro předškolní děti „Integrační aktivity“.

Příroda čaruje – úsměv nám daruje
Umístění základní a mateřské školy v jedné budově zcela jasně vybízelo k tomuto projektu.
Integrační projekt spolupráce dětí z MŠ a žáků 1.ročníku ZŠ má za cíl připravit děti na vstup do
základní školy. Každé takové setkání trvá jednu vyučovací jednotku (45 min) v intervalu
1x/měsíčně. Děti během svých setkání poznávají se školním prostředím a organizací výuky
v základní škole. Postupně se seznamují se žáky – kamarády, kteří jim jsou velkými pomocníky,
poznávají učitele. Aktivity jsou vybírány a připravovány tak, aby podpořily a rozvíjely všechny
stránky dítěte. Zpětná vazba od rodičů je velice pozitivní
Pro rodiče předškoláků jsou také připravovány ukázkové hodiny v základní škole v rámci Dne
otevřených dveří (DOD nemohl být uskutečněn, v letošním roce proběhla pouze Informační
schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků).

Datum

Téma

23. září

Patříme k sobě - síla kamarádství

14. říjen

Skřítek Podzimníček– kouzelné experimentování

11. listopad

Vítr Škudibítr a podzim - RSZ, logopedická cvičení

9. prosinec

Dárky dělají radost – grafomotorika

13. leden

Postavím si sněhuláka – matematické představy

10. únor

Vesele, jen vesele - hudební aktivity, hudební barevné spektrum, emoce

17.březen

Na slovíčko – Z pohádky do pohádky - předčtenářské aktivity

7. duben

Zápis do ZŠ
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19.květen

V zdravém těle, zdravý duch – sportovní den

9.červen

Výletujeme – kooperační činnosti

komentář:
Barevně označené aktivity neproběhly vzhledem k situaci s COVID 19 – uzavření základních škol. Po
otevření ZŠ nebylo možné mísit kolektivy dětí MŠ a ZŠ.

11. Školní družina
Výsledky výchovné práce ve školní družině
Významné postavení v účelném naplňování volného času dětí měla školní družina. Činnost
ve školním roce 2020-2021 vycházela z celoročního projektu s názvem ,,Námořníci“.
Mimoškolní výchovná činnost byla v tomto školním roce zajišťována v jednom oddělení školní
družiny a ve třech zájmových kroužcích.
Ve školním roce 2020 - 2021 docházelo celkem maximálně 30 žáků (měsíční průměr 26 žáků).
Chod školní družiny významně ovlivnila covidová situace v České republice, v určitých obdobích
byla školní družina přístupná jen pro žáky 1. – 3. ročníku.
Školní družina se zapojila do mnoha akcí a pořádala sama různorodé aktivity. Činnost družiny
probíhala jak v prostorách ŠD, tak i v okolí ZŠ a na sportovním hřišti. Pod vedením kvalifikovaných
vychovatelek se žáci všestranně rozvíjejí a učí se smysluplně využívat svůj volný čas ke hře,
odpočinku a přípravě na výuku.
Provoz ŠD:

6:30-7:45 – ranní provoz
12:30 - 15:30 – odpolední provoz

Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 20202021
Školní družina s 30 dětmi měla k dispozici prostory podkrovní učebny (I. třída), III. učebny a školní
hřiště. Nabízela činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, tělovýchovné, sebeobslužné
a zahrnovala i přípravu na vyučování.
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Při odpočinkových činnostech si mohli žáci vybírat z široké nabídky společenských her, časopisů,
knih, hudebních i mluvených CD,, stavebnic, omalovánek aj. K odpočinku žáci využívali
molitanové matrace a koberec.
Zájmové činnosti byly děleny dle tematického plánu na činnosti pracovně-technické, estetickovýchovné (výtvarné, společensko-vědní, literárně-dramatické, hudební), sportovní a tělovýchovné.
V rámci těchto činností žáci zhotovili rozmanité výrobky – seznámili se s novými výtvarnými
technikami a poznávali rozdílné materiály.
V rámci rekreačních a tělovýchovných činností žáci využívali hřiště a nedaleký les. Žáci
si dle svého zájmu mohli vybrat míčové hry (florbal, fotbal, basketbal), různé honičky a hry
a činnosti v lesním nerovném terénu.
K sebeobslužným činnostem patřilo upevňování hygienických návyků, procvičování samostatnosti
a také úklid školní družiny a šatny.
Celoroční práce ŠD je pravidelně prezentována na nástěnkách školy a v budově Obecního úřadu
v Měníku. Výkresy a výrobky nám zpříjemňují vnější i vnitřní školní prostředí.

MĚSÍC
Září

Říjen

Akce
• pravidla chování a bezpečnosti při všech činnostech v ŠD
(medvídek Sam) komunitní kruh
• čtení knížky Mami, kup mi zvířátko
• téma „drak“ v zájmových činnostech – koláž z barevných
papírů, skládání hříbkové mozaiky, práce s přírodninami
• v kroužku angličtiny si žáci 1. ročníku osvojili pozdravy,
představování a členy rodiny Happy house family.
• míčové hry vybíjená a honičky
•
•
•
•

Listopad

•

čtení knížky Pohádky z parkoviště
téma „jablko“ v zájmových činnostech – koláž
z barevných papírů, míchání temperových barev
povídání na téma: Proč důležité znát svoji adresu
od 19.10.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ
k uzavření základních škol na základě vládního opatření
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické
situace ve výskytu onemocnění COVID -19 až do
odvolání (18.11.2020)
téma „Podzim v přírodě“
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•
•

živé pexeso
téma: zvířata v lese: sova a veverka – tvoření z listů,
kresba pastelkami, práce s krepovým papírem

Prosinec

•
•
•
•

téma ,,Vánoce” - vánoční svícen
společné zdobení stromečku
seznámeni s vánočními zvyky u nás i ve světě
vánoční kvíz

Leden

•
•
•

čtení z knížky Myšáci na první výpravě
téma „Zima“ v zájmových činnostech
soutěž „Miss Sněhulák“ – volná technika

Únor

•
•

tradice a zvyky souvisejícími s masopustem
vědomostní soutěže družstev - Zoo kvíz, ABC kvíz
a Moje první Česko.
od 15.2.2021 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ k uzavření
základních škol na základě vládního opatření v souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID -19 až do odvolání

•

Březen

•

od 15.2.2021 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ k uzavření
základních škol na základě vládního opatření v souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID -19 až do odvolání

Duben

•
•
•

znovuotevření školy 12.4.2021
čtení z knížky Kosprd a telecí
výroba hmyzího domečku – dřevěná prkna, zatloukání
hřebíků, přírodniny
téma Čarodějnice – kresba na karton, stříhání a lepení
látky, čarodějnické lektvary

•
Květen

•
•

Červen

•
•
•

téma: Moje rodina v zájmových činnostech, konstruktivní
činnost „Můj dům“
pobyt na sportovišti – cvičení s lanem, honičky, míčové
hry
čtení z knížky Příhody maxipsa Fíka
povídání na téma „Kamarádství“
dopluli jsme do cíle – výroba námořnického trička
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Kroužek ANGLIČTINY – pro žáky 1.ročníku
MĚSÍC
Září

UČIVO
• pozdravy, představování sebe a členů rodiny Happy
house family

Říjen

•
•
•

písnička Happy house Song
slovní zásoba: window, door, roof, floor
od 19.10.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ
k uzavření základních škol na základě vládního opatření
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické
situace ve výskytu onemocnění COVID 19 až do odvolání
– 18.11.2020

Listopad

•
•

písnička What´s in my bag?, One, two, three, Ten funny
faces
slovní zásoba- dům, čísla 1 – 10

Prosinec

•
•

písničky We wish you a Twinkle, twinkle
slovní zásoba - penál

Leden

•

slovní zásoba - hračky

Únor – duben

•
•
•

písnička The colour song
slovní zásoba: barvy
od 15.2.2021 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ k uzavření
základních škol na základě vládního opatření v souvislosti
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve
výskytu onemocnění COVID -19 až do odvolání –
12.4.2021

Květen

•
•

slovní zásoba – oblečení
písnička: The washing machine song

Červen

•
•

slovní zásoba – narozeniny
písnička: It’s my birthday

12. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
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Prevence rizik a školní úrazy
V rámci projektových dnů se žáci v průběhu celého školního roku seznamovali se správnou
životosprávou (režim dne, dostatek pohybu, pravidelná a zdravá strava, péče o tělo a chrup). Dále
získali informace o poskytnutí první pomoci a integrovaném záchranném systému.
Žáci jsou pravidelně informováni a

seznámeni s prevencí rizik úrazu, škodlivostí užívání

psychotropních látek a nutnosti dbát o své zdraví (OČMU).
Akce
k prevenci
patologických jevů

Projekty

sociálně Ochrana člověka za mimořádných událostí – zhlédnutí
výukového filmu a beseda na jednotlivá témata 1. –
5.ročníku.
Zakoupení přístupu na 4 videožurnály Společně
k bezpečí (Mgr.M.Veselá)
Hravě s interaktivní tabulí – M.Dzurindáková

Výchova ke zdraví

Akce k environmentální výchově

Schůzky s rodiči

Focení dětí

GIRA fruit s.r.o., Svatá Kateřina 134, Kutná Hora 284 01
– Ovoce do škol, celoročně
Beseda o zdravém životním stylu – ZDRAVÁ PĚTKA
Beseda o zdravém životním stylu – STOLOVÁNÍ
Třídění a sběr odpadů
Den Země - sběr papíru 06/2021
Účast na soutěži ,, Táto, mámo, zasaď strom”
22.9. (pouze pro 1.ročník), 29.9.2020 třídní schůzky pro
všechny ročníky
04-05/2021 – individuálně online
Květen 2021 fotografování dětí a žáků

komentář:
PROJEKT OVOCE, ZELENINA DO ŠKOL
Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie „Ovoce, zelenina do škol“. Cílem projektu
bylo zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a podpora zdravé výživy vytvořením zdravých
stravovacích návyků u žáků. Produkty byly určeny žákům všech ročníků. Všechny školou
odebírané výrobky byly dotované, takže je žáci dostávali zdarma. Dodávky jsme dostávali
2x do měsíce.

Zlepšení pracovního prostředí
Zařízení
ZŠ

Datum
9.9.2020

ZŠ- kancelář

11.9.2020

Druh/věc
DELL – notebooky pro uč. (financováno
z KÚ – distanční výuka)
inkoustová tiskárna EPSON
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Cena
70 000,-Kč
5 500,- Kč

ZŠ -učebny
MŠ

11.9.2020
13.10.2020

ZŠ

2.11.2020

ZŠ

10.11.2020

ZŠ

10.11.2020

ZŠ
ZŠ – ŠD
MŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ

9.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
12/2020
15.2.2021
18.2.2021

ZŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ + MŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ
CELKEM

25.2.2021
8.4.2021
15.4.2021
15.4.2021
12.5.2021
13.5.2021
14.6.2021
21.6.2021

Eset Secure Office, rozšíření 22 licencí
Vánoce DH, hračky, sety hraček,
molitanové míče na tv
Zakoupení licence WordWall pro 2
učitele – distanční výuka
Zakoupení přístupu na 4 videožurnály
Společně k bezpečí (Mgr.M.Veselá)
Vánoce – DH, finanční gramotnost,
pohádky -Tři prasátka, Dvanáct měsíčků
Řezačka
Vánoce – DH, stavebnice, robot
Mixér Sencor SHM
Stojany na výkresy – sušiče
Žehlička Tefal FV
Přístupová licence na portál
www.proskoly.cz
Výukový program pro školy na PC
Přístupová licence na období: rok
Dodávka a montáž přechodových lišt
DH – housenky
Stojan na dezinfekci
Stojan na dezinfekci
Termobox ECO
Leštič parket KARCHER
Kráječ ETA
Žaluzie v podkrovní třídě

2 500,-Kč
3 880,2 000,-KČ
1 000,-Kč
7 224,-Kč
1000,-Kč
3 051,-Kč
499,-Kč
4 120,-Kč
999,- Kč
2 771,- Kč

6 958,-Kč
3 340,-Kč
3 342,-Kč
3 342,-Kč
1 263,-Kč
4 999,-Kč
1 299,- Kč
20 535,00
149 280,-Kč

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020
Dotace MŠMT na přímé výdaje

5 161 364 ,-Kč (prostředky byly použity na platy,
ovoid sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a
ONIV (zákonné pojištění zaměstnavatele, pomůcky,
plavání).)
Dotace na dopravu na plavání
12 317-Kč
Škola je zapojena v projektu Šablony celková částka 884 000,- Kč, projekt ukončen v roce
II
2020, hrazeny mzdy školních asistentů ZŠ a MŠ,
vzdělávání v polytechnice, vzdělávání čtenářská
gramotnost
Úplata - školné MŠ
15 940,-Kč (školné bylo použito na úhradu pomůcek,
hraček, výtvarných potřeb pro dětí)
Úplata - školné ŠD
4 200,- Kč (školné bylo použito na úhradu pomůcek,
hraček, výtvarných potřeb pro děti)
Dotace obce
727 032,-Kč (využita k zajištění provozu školy),
72 968,- Kč investiční dotace
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Údaje o inspekční činnosti
V letošním školním roce neprobíhalo na naší škole šetření ČŠI. Ředitelka školy odesílala pravidelně
údaje o škole, které si vyžádala Česká školní inspekce prostřednictvím elektronického systému
České školní inspekce.
14.11.2021 v systému InspIS DATA byla přijata data z inspekčního elektronického zjišťování
(INEZ).Téma: INEZ - Pohybové dovednosti a aktivity žáků

Spolupráce školy s rodiči
Spolupráce mezi školou a rodiči byla intenzivní a pravidelná po celý školní rok. V době prezenční
výuky třídní učitelky i paní vychovatelky pravidelně informovaly rodiče o prospěchu, chování žáků
a akcích školy prostřednictvím notýsků, žákovských knížek. V době distatnční výuky toto
zajišťovaly prostřednictvím emailů, popř. telefonickým spojením.
Důležité informace o aktivitách a akcích školy byly zveřejňovány na webových stránkách školy
www.zsmenik.cz
Informační schůzka pro rodiče se konala 29.9.2020. Tato schůzka byla jediná v tomto školním roce,
která probíhala prezenčně (z důvodu uzavření škol COVID 19). Poté pouze online individuální
konzultace s rodiči. Na této schůzce si rodiče volili zástupce ze svých řad do Školské rady. Rodiče
byli informováni o možnosti opětovného zahájení distanční výuky. O jejich právech a hlavně
povinnostech (povinná distanční výuka x neomluvené hodiny).
Dále byli rodiče informováni o způsobu on-line výuky (plaforma MS Teams) o probíraném učivu
a plnění školního vzdělávacího programu. Rodiče využívali v průběhu celého školního roku
možností individuálních konzultací s třídními učitelkami.

13. Distanční výuka – výuka na dálku
Povinná distanční výuka - COVID-19
Školní rok 2020/2021 byl v novodobé historii školy zcela výjimečný. Průběh celého školního roku
byl zásadním způsobem ovlivněn nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
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onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Cov-2 v Evropě. Celá
společnost včetně školství se musela s touto výjimečnou situací vypořádat. Bylo to velmi náročné
období, a to pro všechny zúčastněné - pro pedagogy, žáky, ale i jejich rodiče.
Na rozdíl od předcházejícího školního roku byla distanční výuka povinná pro všechny žáky.
Jednou z forem distančního vzdělávání byla on-line výuka. Každá třída měla vytvořený svůj rozvrh
on-line hodin, distanční výuka ve všech ročnících byla v průběhu školního převedena do jednotné
platformy Microsoft Teams.
Dle mého názoru se i v této mimořádné a nelehké době podařilo zabezpečit distanční vzdělávání
žáků na dobré úrovni i s vědomím toho, že ne všichni žáci měli ve svém domácím prostředí
k dispozici moderní ICT techniku. I s těmito žáky byla navázána nezbytná komunikace a zajištěna
zpětná vazba.

Zápis do 1.ročníku
Vzhledem k mimořádným opatřením byl zápis dětí do 1. ročníku organizován bez osobní
přítomnosti dětí ve škole. Pro podání přihlášky k základnímu vzdělávání si rodiče dětí mohli zvolit
dálkový přístup nebo osobní podání.

Průběh školního roku 2020/2021 s ohledem na vývoj epidemiologické situace
Školní rok 2020/2021 byl zahájen v úterý 1. září v 8:00 hodin v budově školy. Škola zahájila svou
činnost v plném rozsahu. Do školní budovy byl umožněn vstup pouze žákům, pohyb rodičů žáků
a dalších osob ve škole byl omezen. Nebylo povinné nosit ochranu úst a nosu
v prostorách školní budovy. Škola zajistila dezinfekci rukou, úklid prostor a dodržování
stanovených hygienických pravidel.
A. INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 13
ZÁŘÍ 2021
Ukončeno screeningové testování
Platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy
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Ruší se povinnost doložení OTN při plavání v rámci v rámci vzdělávání ve školách,
pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy
B. INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 30.
ZÁŘÍ 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti
na jednání vlády ČR dne 27. 9. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností s účinností od 30.
9. 2021 - povinnost dokládat OTN se týká pouze skupinových prohlídek, v případě
individuálních prohlídek OTN vyžadováno není
školní akce konané v rámci vzdělávání výlučně pro děti, žáky nebo studenty dané
školy je v zásadě možné konat bez dokládání OTN

C. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 1.11.2021 se mění
mimořádné opatřeníze dne 27.9.2021
Zákaz vstupu do vnitřních a vnějších proctor provozovny, pokud dotyčný vykazuje
klinické příznaky onemocnění covid-19
D. INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25.října
a 1.listopadu 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že
Ministerstvem zdravotnictví byl vydán Metodický pokyn hlavní hygieničky k
nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od
25. 10. 2021
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných
prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021následující:
nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že
výjimku z nošení
E. INFORMACE PRO ŠKOLY K MIMOŘÁDNÉMU ŠETŘENÍ pro ředitele škol –
zvažování screeningového testování
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Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice byla od čtvrtka 10. 9. 2020
v platnosti povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. Toto opatření se
týkalo rovněž společných prostor ve školních budovách.
Nově byla nastavena povinnost nošení ochranných roušek od pátku 18. 9. 2020. Pro 1. stupeň
základních škol se režim nezměnil. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest
nevyžadovala. Ochrana dýchacích cest nebyla vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků
v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy museli nosit ochranu dýchacích cest ve společných
prostorách školy (např. chodby a záchody).
Distanční výuka I.
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření byla od 14.10.2020
zakázána osobní přítomnost žáků na základní škole. Základní škola byla od středy 14. 10. 2020
uzavřena. Od 14.10.-16.10. 2020 probíhala off line výuka – samostudium.
Škola v tomto období přešla na distanční výuku. 26. říjen a 27. říjen 2020 byly vyhlášeny
jako dny volna, následoval státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října 2020.

Návrat do školy I.
Od 18.11.2020 byla povolena osobní přítomnost žáků 1., 2. A 3. ročníku (vyjímka pro malotřídní
školy se spojenými ročníky v jedné třídě). Žáci i zaměstnanci školy měli povinnost nosit roušky po
celou dobu pobytu ve škole.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy byl obecně možný jen
v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Byl zakázán
zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd probíhala v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd
se během vyučování nemohly slučovat ani jinak prolínat).
Byl zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Doporučeno bylo časté větrání a zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
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Distanční výuka II.
Z důvodů mimořádných epidemiologických opatření jsme museli od 15.2.2021 uzavřít ZŠ
i MŠ (nařízena karanténa z důvodu styku s osobou Covid pozitivní).
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR přijala další krizové opatření, kterým
se od 1. 3. 2021 nad rámec dosavadních opatření zakázala osobní přítomnost žáků 1. a 2.
ročníků (v naší škole 1.2. a 3.ročníku) základní školy.

Návrat do školy II.
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 došlo k 1. fázi rozvolnění a od pondělí 12.
dubna 2021 je žákům 1. stupně ZŠ umožněna prezenční výuka ve škole. Žáci 4. a 5. ročníku
nastoupili do školy k prezenční výuce. Po celou dobu výuky měli žáci povinnost nosit alespoň
chirurgickou roušku.
Od pondělí 17. 5. 2021 byla umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. stupně ZŠ

Povinné testování
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je školám od 12. 4. 2021 uložena
povinnost testovat žáky na prezenční výuce 2x týdně Ag testy. Žáci byli testováni na přítomnost
viru SARS- Cov-2 pomocí antigenního testu ,,Lepu”.
Za celou dobu testování jsme měli pouze 1x pozitivní výsledek. Zákonní zástupci žáka byli o tomto
informování. Kontrolní test PCR metodou byl NEGATIVNÍ.
Škola vedla protokoly o provedení preventivního testu v jednotlivých ročnících i školní družině.
Přehled online výuky v jednotlivých ročnících

Rozvrh distanční výuky 1.ročník
Den

Po
Út

1.

2.

3.

4.

8:30 – 9:15

9:30- 10:15

10:30 – 11:15

11:20 – 12:05

Čj + Čt + Ps
M

Samostatná práce

Samostatná práce

M

Samostatná práce

Čj + Čt + Ps
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St
Čt
Pá

Čj + Čt + Ps
M
Čj + Čt + Ps

Samostatná práce

Samostatná práce

Samostatná práce

Prv

Samostatná práce

Samostatná práce

M

Rozvrh distanční výuky 2.ročník
Den

Po
Út
St
Čt
Pá

1.

2.

3.

4.

8:30 – 9:15

9:30- 10:15 (10:30)
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

Čj/M
M
Prv
Čj/M
Aj

Čj

Rozvrh distanční výuky 3.ročník
Den

1.

2.

3.

4.

9:30- 10:15 (10:30)

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

Po
Út
St
Čt
Pá

8:30 – 9:15
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ

Aj
Čj/M
M
Čj/M
Aj

Čj
Prv

Rozvrh distanční výuky 4.ročník
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1.

2.

3.

4.

8:30 – 9:15
-

9:30- 10:15

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

Čj
M
Čj
M
ČJ

Aj

Den
Po
Út
St
Čt
Pá

-

Samostatná práce,
vypracování DÚ

Aj

Př
Vl

Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ

Rozvrh distanční výuky 5.ročník
1.

Den

8:30 – 9:15

Po
Út
St
Čt
Pá

Čj
M
Čj
M
Čj

2.
9:30- 10:15
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ
Samostatná práce,
vypracování DÚ

3.

4.

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

Aj

Př
Vl

Aj

14. Rekonstrukce budovy školy
Díky rozhodnutí zřizovatele školy OÚ Měník a místního zastupitelstva, kteří uvolnili na stavbu
příspěvek ve výši 5 550 000,- Kč, mohla proběhnout dlouhodobě plánovaná rozsáhlá rekonstrukce
celé školní budovy. Při rekonstrukci byly zjištěny závady neslučitelné s provozem a skryté vady,
které bylo nutné opravit. Tyto vady nebyly součástí zadávací dokumentace a znatelně zatížila
finanční rozpočet obce.
Dodavatelem celé rekonstrukce byla firma JOKAS, sídlo firmy:Bydžovská Lhotka 46, Nový
Bydžov 504 01, Email: fisera.jokas@seznam.cz, Telefon: +420 495 493 611, Web: www.jokas.cz
Projekt: SANACE ZDIVA A REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ
(fotodokumentace bude přílohou VZ na USB flash disku)
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Období: 28.6. 2021 – 31.8.2021
25.6.2021
1. Příprava na rekonstrukci – stěhování a zakrývání nábytku. Do přípravných prací se zapojili
všichni zaměstnanci školy, rodinní příslušníci, zaměstnanci OÚ a ochotně nám vypomohli zákonní
zástupci žáků ZŠ a dětí MŠ
28.6.2021
2.Kontrola stavu elektroinstalace (Karel Fišera ml.)
• Rozvody jsou provedeny v hliníku, v mědi jsou provedeny pouze krátká dopojení
• Bude provedena výměna elektroinstalací do výšky min. 1,6m (příp. stávajících krabic)
2.7.2021
3. Podlahy (Roman Kviz, Libišany)
• Zjištění stavu/skladby podlah v přízemí školy (třída a tělocvična/ložnice MŠ)- 2 sondy (odstranění
parket v herně a odstranění podlahové skladby v tělocvičně/ložnici,izolace podlahy pod betonem)
• provedení tryskové injektáže ve sklepě
• nové rozvody v kuchyni
• čerpání jímky ve sklepě
• UT přemistěno do podlahy (ložnice/tělocvična)
• Demontáž obložení v prostoru chodby v přízemí
14.7.2021
4. Nové rozvody a kanalizace v kuchyňce MŠ
• návrh rozmístění elektrospotřebičů
• zazdění dveří z kuchyně do bývalé umývárny
• demontáž stávajících radiátorů v ZŠ a MŠ
26.7.2021
5. Koberce + dlažba v MŠ
• obklady Unistone bílá
• bytový koberec ALEXA A1 COLORO (4m, 100%PA)
7766 ALEXA - pokrytí plochy (světle zelená)
7777 ALEXA - barevný kruh uprostřed (peprmint)
29.7.7.2021
6. Kotel- topení, radiátory
• Typy – výběr
• Prostorové řešení v prostoru MŠ (sklad, chodba před třídou, chodba u tělocvičny/ložnice)
6.8.2021
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7.Pokládka podlah v MŠ USB deskami
8.Obložení zdí na chodbě ZŠ
11.8.2021
9. Venkovní práce I.
• Při odkopání soklu kolem objektu byla odhalena v místě vstupu do ZŠ (jižní fasáda) jímka
o velikosti cca 3,5x2x1,8m
• kamerová zkouška kanalizace
• návrh - Kanalizaci kompletně revidovat a nově přepojit do stávající plastové kanalizace. Zmapovat
veškerá potrubí a vývody.
18.8.2021
10.Venkovní práce II.
• výkopové práce -izolace budovy
• rekonstrukce schodů při vstupu do MŠ
• pokládka zámkové dlažby
• napojení kanalizace
22.8.2021
11.Malířské práce (J.Sejkora, V.Soukup)
• Výmalba třídy a tělocvičny/ložnice v MŠ
• Výmalba II. a III.učebny v ZŠ (za radiátory), oprava emailových nátěrů
• Natírání topen. rozvodů
• Výmalba ředitelny
26.8.2021
12.Stěhování nábytku, elektrických spotřebičů, elektroniky a vybavení do prostor MŠ a ZŠ
31.8.2021
13.Podlahářské práce (Roman Kviz, Libišany)
• Finální položení koberce do třídy MŠ seznámení s novým dokumentem a směrnicí
• Stěhování nábytku

15. Závěrečné zhodnocení a koncepční záměry
Školní rok 2020/2021 se do novodobé historie měnické školy zapíše jako zcela výjimečný
a z mnoha pohledů mimořádný. Stalo se tak díky pokračující celosvětové pandemii ve výskytu
virového onemocnění COVID-19. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivnila průběh celého
školního roku, tak jak je popsáno v jednotlivých částech této výroční zprávy.
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Žáci školy, jejich rodiče, učitelé i další zaměstnanci školy tak byli postaveni před mnoho nových,
dosud neznámých, náročných situací a pracovních úkolů, které se všem podařilo zvládat díky jejich
zodpovědnému a konstruktivnímu přístupu. Pokračovala velmi dobrá spolupráce školy
se zřizovatelem a rodiči žáků, což chápeme jako důležitý předpoklad pro další kvalitativní posun
školy směrem k moderní vzdělávací instituci.
V době prezenční i distanční výuky byly realizovány hlavní cíle školního vzdělávacího
program. V průběhu dalšího období pak bude provedena revize školního vzdělávacího programu
s cílem zajištění efektivních úprav jeho obsahu.
Žákům jsme v průběhu školního roku předávali nové poznatky, snažili jsme se rozvíjet jejich
schopnosti a dovedností a přitom jsme na ně i výchovně působili tak, aby z nich vyrostli slušní,
zodpovědní a tolerantní lidé a byli po všech stránkách dobře připraveni pro další etapu svého života.
Usilujeme o to, aby naše škola byla místem pro mnoho podnětných setkání a příjemných zážitků.
Pro žáky jsme také letos měli připraveno mnoho zajímavých exkurzí, přednášek, projektů
a jiných programů, soutěží, výletů, návštěvy divadel, kin, plavecký výcvik, pobyty v přírodě nebo
zajímavá setkání na mezinárodní úrovni. Bohužel mnohé z těchto plánů se neuskutečnily, ale mnohé
z nich přesuneme na příští období a doufáme, že se je podaří zrealizovat.
Z hlediska materiálního podmínek se škola dále výrazně zkvalitňuje, a to díky pokračující velké
podpoře zřizovatele, který do školy dlouhodobě investuje nemalé finanční prostředky. Pokračuje
pořizování a využívání moderní ICT didaktické techniky, která významně rozšiřuje možnosti
aplikace moderních vyučovacích metod. Tím by se zkvalitňování materiálních podmínek školy
nemělo zastavit, naplánovány jsou další investice a modernizace školního vybavení a zařízení.
Mnohé se již připravuje a věříme, že nás v dalším období čeká mnoho významných pozitivních
změn a zlepšení prostředí a zázemí školy. Pozitivní přínos pro další rozvoj školy měly projekty
financované z prostředků Evropské unie.
Právě v době uzavření a pak při znovuotvírání školy nám zřizovatel školy, obec Měník, věnoval
velkou pozornost a výrazným způsobem nám byl nápomocen při zajišťování hygienických
prostředků.
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Výsledky své práce škola prezentuje rovněž na svých webových stránkách.
Uplynulých dvanáct měsíců se tedy jeví jako další významný školní rok. Po celou dobu jsme
usilovali o to, abychom všichni, jak žáci, tak zaměstnanci, měli vytvořenou příjemnou pozitivní
pracovní atmosféru pro náročnou práci. Aby byl dán všem dostatečný prostor pro iniciativu,
kreativitu, nové nápady, abychom spolu dokázali komunikovat, abychom i složitější situace
a problémy dokázali zvládat a řešit s nadhledem a taky s humorem, který zcela jistě
neodmyslitelně do školního prostředí patří.
A troufám si tvrdit, že se nám mnohé z tohoto právě ve školním roce 2020/2021 podařilo,
že za námi zůstává poctivá kvalitní práce, za kterou se nemusíme stydět a za kterou bych chtěla
všem moc poděkovat.
Děkuji všem pedagogickým pracovníkům školy za vstřícnost, pochopení a velkou ochotu při
zvládnutí náročných období spojených s uzavřením školy. Poradili jsme si nejen s výukou přímo ve
škole, ale i s organizací distančního vzdělávání „na dálku“. Velké uznání si zaslouží rovněž
provozní zaměstnanci školy a pracovníci školní jídelny, kteří si velmi dobře poradili s výkonem
svých

pracovních

povinností

při

dodržování

zpřísněných

hygienických

podmínek.

Všem patří velké díky. Cílem školy je nejen udržet si úspěšnou školu, což je pro nás spokojený žák,
spokojený rodič, spokojený pedagog, spokojený zřizovatel i ostatní veřejnost, ale především ji
neustále dotvářet, zdokonalovat a rozvíjet. Úzká spolupráce všech zainteresovaných stran připraví
žáky pro další studium a budoucí zaměstnání.
Formou zpracovaných projektů se budeme snažit získávat další finanční prostředky
na moderní a nadstandardní vybavení školy.
Škola se řídí dlouhodobým a celoročním plánem, nabízí žákům propracovaný vzdělávací program,
jehož naplnění je dominantním úkolem instituce, orientuje se na harmonický rozvoj osobnosti žáka,
podporuje jeho tvořivost a samostatný úsudek. Vzdělávací program je průběžně kontrolován
a naplňován (vedeny interní změny v obsahu ŠVP s ohledem na probíhající distanční výuku).
Do výuky jsou průběžně zařazovány projekty podporující zdraví. Zapojujeme se také do řady
projektů s environmentální tematikou zaměřených na výchovu žáků k ochraně životního prostředí
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a udržení trvalého rozvoje. Nadále chceme realizovat další projekty tak, aby byla zachována tradice,
kontinuita a současně i praxí vyzkoušená profilace školy.

V Měníku dne 25. 9 2021

Mgr. Marcela Říčanová, ředitelka školy

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy dne 29.9.2021
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