Základní a Mateřská škola Horní Počaply. Horní Počaply 225
tel: +420 315 692 302, 606930242, voglova.iva@zshornipocaply.cz www.zshornipocaply.cz
https://www.facebook.com/zshornipocaply

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Základní údaje o škole
Škola
Základní škola a Mateřská škola Horní Počaply
Příspěvková organizace od 1. 1. 2003
IČO: 70 99 73 14
Identifikátor zařízení: 600 047 555
Vedení školy: Mgr. Eva Cedrychová
Kontakt: telefon, fax: 315 692 302
email: reditel@zshornipocaply.cz
voglova.iva@zshornipocaply.cz

Zřizovatel
Obec Horní Počaply
Kontakt: 315 692 215

starosta@hornipocaply.cz

Součásti školy
Mateřská škola 107 513 978
Základní škola 102 274 738
Školní družina 113 500 084
Školní jídelna 102 786 062

Základní údaje o součástech školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zajišťovala celodenní péči pro děti ve věku od 2 do 6 let. Provoz začínal v 6.00
hodin a končil v 16.00 hodin. Ve školním roce 2020/21 bylo zapsáno 44 dětí.
Děti byly rozděleny do dvou tříd:
Kuřátka: počet dětí 18, pedagogové: p. uč. Ivana Suchá a Věra Farkašová
Kytičky: počet dětí 26, p. uč. Hana Karschová a Dagmar Jamrichová, .
Docházka u všech dětí pravidelná. OŠD – 2 děti / důvod – sociální nezralost/.

V průběhu školního roku přijato 1 dítě do třídy Kuřátek, 2 děti z této třídy
docházku ukončily.
K 31.8. 2021 ukončena docházka 16 dětí,nástup do ZŠ.
K zápisu do MŠ podáno 13 přihlášek, všem bylo vyhověno s nástupem do MŠ
od 1.9. 2021. Dodatečně se přihlásily další 3 děti.
Výchovně vzdělávací proces v MŠ
MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro předškolní
vzdělávání “Je nám dobře na světě aneb máme se rádi jako kamarádi”.
Realizace ŠVP vychází především z prožitkového učení a učení hrou. U dětí je
rozvíjena samostatnost, schopnost získávat nové poznatky, tvořivě přemýšlet,
učit se všemu, co budou v životě potřebovat.
Z důvodu protiepidemických opatření proti Covidu 19 byla bohužel zastavena
činnost kroužků a divadelních představení, byl zrušen plavecký výcvik pro
předškoláky. Z nařízení KHS byla MŠ z důvodu karantény od 12.10. do 16.10.
2020 uzavřena. Další uzavření bylo od 23.2. 2021 do 9.4. 2021 - plošné uzavření
mateřských škol. Po celou dobu uzavření probíhala distanční výuka pro
předškoláky. Od 12.4. 2021 se mateřské školy otevřely pro předškoláky, od 1.5.
2021 pak pro všechny děti.
Ke dni dětí byl uspořádán výlet do Zelčína. Dále jsme společně se ZŠ navštívili
kino ve Štětí. Další akcí bylo nocování v MŠ pro předškoláky. Škola na závěr
školního roku uskutečnila rozloučení s předškoláky a žáky 5.ročníku ZŠ, které
bylo velmi podařené a líbilo se dětem i rodičům.
Spolupráce s rodiči byla jako obvykle velice dobrá. Maminky pomáhaly při
fotografování dětí. Rodiče zajistili občerstvení pro děti při nocování v MŠ a
pokud měli možnost, pomáhali při drobných činnostech. Moc jim za to
děkujeme.
Akce s policií a hasiči byla v letošním roce kvůli Covidu zrušena.
Vánoční besídka a besídka ke Dni matek byla s dětmi natočena a dána na
stránky školy.

Údaje o pracovnících MŠ
V MŠ pracují 4 pedagogické pracovnice, které mají ukončené vzdělání na
střední pedagogické škole obor “předškolní a mimoškolní vzdělávání”, dále 1
uklizečka. Od 25.5. do 30.6. 2021 byla v neschopnosti p. uč. Jamrichová.
Vzdělávání pedagogických pracovnic bylo z důvodu protiepidemických opatření
proti Covidu 19 omezeno a probíhalo pouze online a individuálně.
Materiální vybavení a opravy
V červenci 2020 byla opravena podlaha ve třídě Kuřátek - stěrkování, pokládka
lina. Práci prováděla firma Brožovský. Do obou tříd byl zakoupen nový hrací
koberec. V březnu se pořídila tiskárna do MŠ.
Na obec jsou nahlášeny opravy a úpravy školní zahrady, bylo přislíbeno
uskutečnění během prázdnin, nebo do konce roku 2021.
Plány na příští školní rok
Třídu Kuřátek vybavit novým nábytkem, notebookem, magnetofonem. Pořídit
nové matrace pro odpočinek dětí. Doplnit stavebnice – Lego, Lego duplo.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve školním roce 2020/2021 byly zřízeny dvě třídy, ve kterých se vyučovalo 5
ročníků.
I.

třída (1. 3. a 4. ročník ) –

8 žáků p. uč. Mgr. Eva Cedrychová

II.

třída (2., 5. ročník) – 7 žáků p. uč. Mgr. Iva Voglová

K 30.9.2020 bylo na škole celkem 15 dětí.
Ve školní družině bylo jedno oddělení pod vedením paní vychovatelky Hany
Mackové. Ranní provoz ŠD byl zajišťován od 7.00 do 7.55 hodin, provoz
odpolední družiny byl od 11.45 do 15.45.
Školní jídelna zajišťovala stravování pro děti z mateřské školy, pro žáky
základní školy, pro zaměstnance školy a jako doplňkovou činnost také
stravování pro cizí strávníky. Dle stavu k 31. 10. 2020 se ve školní jídelně
stravovalo celkem 59 dětí a 6 cizích strávníků.

V říjnu 2020 odešla do důchodu vedoucí stravování, paní Jana Kušinová a na
její místo byla ředitelkou školy Mgr. Evou Cedrychovou jmenována paní Hana
Slezáková.
Materiálně-technické podmínky školy
Škola je vybavena moderně zařízenými učebnami. Pro práci s ICT je ve škole
k dispozici počítačová učebna s interaktivní tabulí, kterou využívají nejen žáci
základní školy, ale také děti z mateřské školy.
Žáci a děti využívají také přilehlou zahradu, kde jsou dětem k dispozici
prolézačky, houpačky, pískoviště, menší lezecká stěna a malý altánek. Pro
uskladnění hraček je na zahradě nový kontejner a děti mohou využívat nový
zahradní nábytek.
Ve školním roce 2020/2021 byly ve škole opět provedeny nutné menší opravy.
Ve třídě mateřské školy byla položena nová podlaha, zakoupen nový koberec,
proběhly pravidelné revize, opravy ve třídách. Dále byly vymalovány dvě třídy
ZŠ.
Během školního roku 2020/21, kdy došlo díky situaci Covid k uzavření škol a
distanční výuce, byla zakoupena další mobilní zařízení. Celkem 3 notebooky a 2
tablety.
Postupně došlo k výměně již rozbitých židlí a lavic, pokračovalo se také
v nákupu nových pomůcek, hraček, počítačových programů a nově vydávaných
učebnic a pracovních sešitů.
Vzdělávací programy
Mateřská škola: ŠVP pro PV „ Je nám dobře na světě, aneb máme se rádi jako
kamarádi.“
Základní škola: ŠVP pro ZV „Škola pro život, abychom si v životě věděli rady,“
Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka: Mgr. Eva Cedrychová, aprobace pro II.stupeň, Speciální pedagogika
Učitelky ZŠ: Mgr. Iva Voglová, kvalifikovaná pro I. stupeň a speciální ped.
1.6.2021 změna vedení školy. Ředitelka školy Mgr. Iva Voglová
Učitelky MŠ: Ivana Suchá, vedoucí učitelka, kvalifikovaná
Věra Farkašová, kvalifikovaná
Hana Karschová, kvalifikovaná

Nikola Jelínková, kvalifikovaná
Dagmar Jamrichová, kvalifikovaná
Vychovatelka: Hana Macková, kvalifikovaná
Nepedagogičtí pracovníci
Školnice ZŠ : Martina Hoskovcová
Školnice, uklízečka MŠ: Hana Slezáková
Vedoucí školní jídelny: Hana Slezáková
Kuchařka: Hana Hodíková
Pracovnice provozu: Vladimíra Nácovská
Zápis k povinné školní docházce
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl vzhledem k situaci a mimořádným vládním
opatřením z důvodu šíření nemoci COVID-19 individuálním setkáním s každým
z rodičů a dítětem. Bylo přijato 8 dětí a 2 děti měly odklad. Zápis dětí do
mateřské školy proběhl dálkovým způsobem v květnu, přijato bylo 16 dětí.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Hodnocení prospěchu a chování ve školním roce 2020/2021
Prospěch za I. pololetí
Třída

Ročník

Slovní
Neprospělo
hodnocení

Neklasifikováno

I.

1.

5

4/1

0

0

0

II.

2.

5

5/0

0

0

0

I.

3.

1

0/1

0

0

0

I.

4.

2

1/1

0

0

0

II.

5.

2

0/2

0

0

0

15

10/4

0

0

0

Celkem

Počet
žáků

Prospělo s vyzn./
prospělo

Zameškané hodiny: I. třída – 1. ročník II. třída – 2. ročník III. třída – 3. ročník II.. třída – 4.ročník III: třída - 5.ročník .
Prospěch za II. pololetí
Třída

Ročník

Počet
žáků

I.

1.

5

II.

2.

I.

314 hodin, průměr na žáka 62,8
164 hodin, průměr na žáka 32,8
0 hodin, průměr na žáka 0
35 hodin, průměr na žáka 17,5
118 hodin, průměr na žáka 59

Slovní
Neprospělo
hodnocení

Neklasifikováno

5/1

0

1

0

5

5/0

0

0

0

3.

1

1/0

0

0

0

I.

4.

2

1/1

0

0

0

II.

5.

2

1/1

1

0

0

1

0

Celkem

Prospělo s vyzn./
prospělo

15

Zameškané hodiny:

I. třída - 1. ročník II. třída - 2. ročník III. třída - 3. ročník II. třída - 4.ročník III. třída - 5.ročník -

600 hodin, průměr na žáka 120
180 hodin, průměr na žáka 36
9 hodin, průměr na žáka 9
264 hodin, průměr na žáka 132
35 hodin, průměr na žáka 17,5

Průměr známek za I. a II. pololetí
Třída

Ročník

I. pololetí - průměr

II.pololetí - průměr

I.

1.

1,22

1,25

II.

2.

1,05

1,05

I.

3.

1,62

2,0

I.

4.

1,44

1,44

II.

5.

2,0

1,85

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola má vypracovaný minimální preventivní program. Za klady stavu ve škole
lze považovat vzájemnou osobní znalost pedagogů a žáků, pozitivem je i
poměrně široká nabídka akcí a projektů a jejich obliba u žáků.
Byly vytyčeny cíle školní strategie prevence, ke kterým patří především
vytváření příznivého klimatu ve škole, posilování třídního kolektivu a důvěry ve
třídě, podpora seberealizace, výchova k toleranci, snášenlivosti, dobrá
informovanost žáků a rodičů v oblasti rizikového chování.
K dosažení těchto cílů bylo nutné během celého roku zařazovat školní aktivity
podporující primární prevenci. (viz. akce ve škole)
Prevence byla začleňována do výuky v rámci některých předmětů jako je
prvouka, vlastivěda, přírodověda, tělesná výchova. Byla stanovena jasná
pravidla chování zakotvená ve školním řádu, včetně postihů za jejich
porušování. Všichni jsme pracovali na vytváření příznivého klimatu ve třídních i
školních kolektivech. Bohužel v kontextu covidu jsme museli zrušit
volnočasové aktivity v tomto školním roce.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Studium podle potřeb zaměstnanců. V září 2020 školení Mindfulness “Jak
zklidnit mysl a zvládat stres” - aplikováno v rámci výuky. Další vzdělávání
pracovníků probíhalo individuálně online.
Povinné školení – BOZP, PO
Nepedagogičtí pracovníci
p. Slezáková – školení požárního preventisty, problematika ve školní jídelněonline program “skutečně zdravá škola”
p. Hodíková – problematika školní jídelny

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Veřejnost je informována o dění ve škole prostřednictvím školních
internetových stránek, nástěnek ve škole, vývěsky. Dále také na FB školy a
prostřednictvím místní kabelové televize.
Projekty
Stále jsme byli zapojeni do projektu “Dotované školní mléko”, pokračovali jsme
rovněž v projektu “Ovoce do škol”. Dále jsme v tomto školním roce začali
spolupracovat s nadací “Obědy pro děti” společnosti WOMEN FOR WOMEN.
Tato nadace zaplatila ve 2.pololetí školního roku 2020/21 obědy 4 dětem naší
školy.
Akce školy
Ve školním roce 2020/21 vzhledem k situaci byly akce omezeny.
Ze svého rozpočtu hradila škola pracovní sešity pro žáky, pomůcky, výukové
programy, vstupné na některé divadelní akce a dopravné na výlety, které
proběhly v omezené míře ke covidové situaci.
V září jsme podnikli vycházku do lesa, tak jako tradičně. Dále jsme navštívili
Regionální muzeum Mělník, kde si děti společně s úžasnou tetičkou Mínou,
vyrobily dřevěnou hračku, vyzkoušely cameru obscuru a dozvěděly se, jak se
žilo v dobách minulých. Od 14.10.2020 byly školy na základě vládního
nařízení uzavřeny. Výuka probíhala přes školní Teams. Velkou pomoc nám v
této nelehké době poskytli studenti VŠ pedagogické fakulty, které jsme sehnali
díky aplikaci zapojmevšechny.cz
V průběhu uzavření škol jsme se zapojili do dalších možných akcí, které bylo
možné podnikat online. Byl to například projekt Laskavec Karla Janečka. Děti
tvořily svá díla a následně jsme předali důchodcům v místním Spokojeném
domově, o.p.s. Horní Počaply. odkazy zde: https://www.facebook.com/
zshornipocaply/photos/pcb.230797921809834/230797391809887
https://www.facebook.com/zshornipocaply/photos/
pcb.230797921809834/230797331809893/
Tímto jsme se stali “Srdcaři” a máme v plánu pokračovat i v dalších letech.
Výuka byla obnovena dne 18.11.2020. Vrátili jsme se do škol a pokračovali v
prezentační výuce. V prosinci proběhla “Mikulášská zábava”. Bohužel v tomto
roce nebylo možné uspořádat “Vánoční besídku”. Jako malou náhradu jsme s
dětmi nacvičily originální “naši” básničku, kterou jsme dali na FB školy. Ke
zhlédnutí na Fb školy ( https://www.facebook.com/zshornipocaply/videos/
1280075955681118 )

V dalším roce 2021 jsme nadále spolupracovali se studenty VŠ pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity, kteří nám pomáhali s online výukou. V době,
kdy bylo možné, student VŠ ped. fakulty navštívil naši školu a učil děti
prezenčně. Velmi se to osvědčilo a počítáme s touto podporou i nadále.
V únoru 2021 proběhly “Zimní olympijské hry”. Dále jsme v únoru uspořádali
projektový den na téma “Masopust”, kde se žáci dozvěděli o původu tradice.
1.března 2021 došlo k opětovnému uzavření škol, včetně malotřídek. Od
1.3.2021 byl rozvrh převeden na online výuku, která trvala do 12.4.2021. Tímto
se samozřejmě zkomplikoval také zápis do ZŠ a komunikace s rodiči budoucích
prvňáčků. I přes tuto situaci jsme udržovali kontakt s rodiči a jakékoli dotazy
byly řešeny individuální návštěvou školy, popřípadě přes aplikaci What upp.
Taktéž “Den otevřených dveří” proběhl online. Natočili jsme společně s dětmi
prohlídku školy a dali k dispozici na webové stránky školy a FB školy. Odkaz
zde https://www.facebook.com/zshornipocaply/videos/1904261689723388
Během uzavření škol jsme podnikali další “výzvy” , které naši žáci zdatně a
úspěšně plnili. Například “značková hledačka”, kdy žáci hledali dopravní
značky v obci a zaznamenávali je do pracovních listů. Vytvořili jsme takzvaný
školní plot “Vzkazovník” , kam žáci naší školy vytvářeli vzkazy pro své
spolužáky a učitele. https://www.facebook.com/zshornipocaply/photos/
pcb.319415746281384/319413232948302 Bylo dojemné vidět, jak se vzájemně
potřebujeme a myslíme na druhé i přes tuto nepříznivou dobu. Velikonoce
proběhly také ještě offline, ale my jsme neváhali a vytvořili další výzvu
velikonočního sdílení. Tentokrát “velikonoční landartová vajíčka”
(odkaz zde https://www.facebook.com/zshornipocaply/photos/
pcb.322884022601223/322881049268187/ )
12.dubna 2021 jsem se dočkali a opět jsme se vrátili do škol k “normální”
výuce. V dubnu proběhlo na sportovním areále Horní Počaply “Čarodějnické
radovánky” https://www.facebook.com/zshornipocaply/photos/
pcb.343795863843372/343790007177291/
V květnu děti ZŠ připravily pro své mladší kamarády z MŠ projekt “Děti dětem”
a pozvali jsme budoucí předškoláky do školy na společně stráven den.
12.5.2021 proběhlo výběrové řízení na pozici ředitelky ZŠ a MŠ Horní Počaply.
Od 1.června 2021 byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Iva Voglová. V červnu
se uskutečnilo také fotografování dětí MŠ a ZŠ a společný výlet do Zooparku
Zelčín.
Konec školního roku proběhl na sportovním areále, kde jsme se rozloučili s žáky
5.ročníku a zároveň s předškoláky naší MŠ. Akci nám pomohli zorganizovat
umělecká a produkční agentura Fastagency. O letních prázdninách proběhl již

druhý ročník úspěšného “výletování” https://www.facebook.com/
zshornipocaply/photos/a.116954246527536/401698134719811/
Účast na veřejné sbírce
Děti z MŠ i žáci ze ZŠ se účastnili sbírky Fondu Sidus, výnos ze sbírky je určen
pro onkologicky nemocné dětské pacienty, dále pak sbírky Pomozte dětem.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost proběhla v naší škole v lednu 2020 viz. Inspekční zpráva
Základní údaje o hospodaření školy
Provozní dotace : 1 459 000 Kč
Školné : 4 480 Kč
Náklady :
Materiál :
218 452,72
Energie :
307 195,59
Opravy :
117 504
Cestovné :
4 896
Služby :
543 073,77
Mzdové náklady :
3 600
Pojištění :
14 728,25
Odpisy
48 457
Drobný hmotný majetek : 101 974,73

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Bezplatně předané respirátory : 7 555,80 Kč
Vydané respirátory zaměstnancům : 7 555,80 Kč
Stravné ZŠ + MŠ : 255 368,42 Kč
Náklady potraviny : 255 368,42 Kč
Dotace Tábor : 30 000 Kč
Čerpání :
31 423, 26 Kč
Cizí strávníci - doplňková činnost
Náklady : 74 223,57 Kč
Tržby : 64 659,57 Kč
Dotace obec : 9 564 Kč

Krajská dotace : 6 994 441 Kč
Hrubá mzda : 4 914 410 Kč
Odvody :
1 661 075 Kč
FKSP :
99 351 Kč
OPPP :
135 000 Kč
ONIV :
169 800 Kč
------------------------------Celkem
6 979 636 Kč
Vratka 14 805 Kč vráceno 25.1.2021

Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů
Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. Avšak podali
jsme žádost a od 1.9.2021 budeme zapojeni do Projektu ŠABLONY IIIPERSONÁLNÍ PODPORA, PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A
ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ A MŠ HORNÍ POČAPLY, který
je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je: Personální posílení o školního
asistenta v MŠ, využití ICT ve vzdělávání a podpora extrakurikulárních a
rozvojových aktivit žáků v ZŠ a MŠ Horní Počáply formou doučování a
projektových dnů.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola se zapojila v rámci možností do projektů MAS Mělník. Jedním z
projektů byla soutěž v matematické gramotnosti – soutěž pro rozvoj
matematických schopností. Soutěž proběhla vzhledem s situaci také online. Za
pěkné výsledky děti byly oceněny cenami.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi
Naše škola nespolupracovala s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání.
Údaje o školské radě
V září 2021 proběhly volby do školské rady. Nově zvolenými členy školské rady
ZŠ Horní Počaply jsou: za rodiče dětí školy: Martina Hoskovcová, Petr Kuhn,
za pedagogy školy: Mgr. Lenka Tobolková, Hana Macková, za zřizovatele:
Aneta Slezáková, Romana Fialová.

ZÁVĚR
Školní rok 2020/2021 byl netradiční, neobvyklý a plný věcí, které nás směrovaly
k novým pohotovým řešením. Tyto “překážky” však vedly k novým pohledům
na vzdělávání. Na to, jak je na tom naše školství a jaké bychom ho chtěli mít.
Nejdůležitějším poznatkem, který tato nelehká doba přinesla, bylo to, že není tak
důležité objem poznatků, které ve škole dostaneme, ale mnohem důležitější je
jejich využitelnost v životě. To, že jedna z nejdůležitějších věcí je, abychom se k
sobě chovali slušně, pomáhali si, tvořili společně prostředí kde jsme spolu rádi.
Toto “motto” budeme rozvíjet každým dalším dnem napříč celou výukou. Tímto
chci poděkovat všem, kteří se účastnili školních akcí, výchovy a vzdělání, těm
kteří pomáhali. Děkuji panu starostovi a obci Horní Počaply za vstřícný přístup
a pomoc, kterou budeme potřebovat i nadále a bez které by to nešlo. Chci
poděkovat rodičům, kteří nám dali důvěru a se kterými je skvělá komunikace.
Děkuji pedagogům i nepedagogickým pracovníkům školy a zároveň přeji
novým učitelům hodně sil při “tvoření” Naší nové školy.

Horní Počaply 12.10.2021

Mgr. Iva Voglová
podepsal
Mgr. Iva Digitálně
Mgr. Iva Voglová
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