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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. Iva Voglová 
Kontakt: telefon, fax: , 606 930 242, 315 692 302
email:   voglova.iva@zshornipocaply.cz     reditel@zshornipocaply.cz        

Zřizovatel 

Obec Horní Počaply
Kontakt: 315 692 215, 606 930 242
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 

Přehled pracovníků školy 

Pedagogičtí pracovníci
Ředitelka:   Mgr. Iva Voglová, kvalifikovaná  pro I.stupeň, Speciální 
pedagogika
Učitelky ZŠ: 
Mgr. Lenka Tobolková, kvalifikovaná pro I. stupeň a speciální ped.výchovné 
poradenství
Mgr. Hana Šimková, kvalifikace pro II.stupeň, výuka jazyků AJ, Fr , metodaClil, 
výuka ČJ pro cizince. 
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Učitelky MŠ:  Ivana Suchá, vedoucí učitelka, kvalifikovaná
                        Věra Farkašová, kvalifikovaná
                        Hana Karschová, kvalifikovaná
                        Milena Mucková, kvalifikovaná
                        Nikola Jelínková, (MD) 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



Základní údaje o součástech školy 

MATEŘSKÁ ŠKOLA     
zpracovala Ivana Suchá - vedoucí učitelka MŠ 
 
Základní škola a Mateřská škola, Horní Počaply 225, 277 03
Zřizovatel – obec Horní Počaply 247
Budova školy je společná pro ZŠ, MŠ a školní jídelnu.
Provoz MŠ 6,00 – 16,00 hod.
Počet tříd -2, zapsaných dětí 45
Třída Kuřátka 19 dětí, třída Kytičky 26 dětí
Provoz MŠ zabezpečují 4 pedagogické pracovnice, 1provozní zaměstnankyně
Kuřátka – uč. Karschová, Mucková. Kytičky – uč. Suchá, Farkašová.
 
Docházka u všech dětí – pravidelná, OŠD – 2 děti/ důvod – sociální nezralost/.
V průběhu školního roku přijato 2 děti do třídy Kuřátek, v březnu přijaty 3 
ukrajinské děti do třídy Kytiček.
K 31.8. 2022 ukončena docházka 23 dětí,nástup do ZŠ,přestup na jinou MŠ.
 
K zápisu podáno 21 přihlášek,všem bylo vyhověno s   nástupem do MŠ od 1.9. 
2022

1.Výchovně vzdělávací proces

 
MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu 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 bude v životě potřebovat.
 
Akce společně se školou: Čarodějnice, návštěva předškoláků v ZŠ - projektové 
dny připravené společně s dětmi ZŠ,- Masopust, Mikuláš.
Uskutečnil se výlet do ZOO Olovnice, několik divadelních představení v MŠ.
Plavecký výcvik pro předškoláky. Kroužky angličtina, basketbal, logohrádky.
Ke dni dětí byl objednán program na sportovní areál Havajská show, dále 
ukázka práce s dravci. Předškoláci nocovali v MŠ, ve spolupráci s obcí se 
uskutečnilo na sportovním areálu rozloučení s předškoláky a žáky 5. třídy.



Na konci školního roku výlet do History parku Ledčice.
Spolupráce s rodiči byla velice dobrá, maminky pomáhaly při fotografování 
dětí, dále rodiče zajistili občerstvení pro děti při nocování v MŠ, přinášejí pro 
děti papíry na kreslení, pomáhají při drobných činnostech.
 
 Akce s hasiči se uskutečnila před budovou ZŠ v rámci požárního poplachu. 
Spolupráce s obcí je dobrá.
 
Vánoční besídka a besídka ke Dni matek byla s dětmi natočena a dána na 
stránky školy.
 

2. Údaje o pracovnících MŠ

 
V MŠ pracují 4 pedagogické pracovnice, které mají ukončené vzdělání na 
střední pedagogické škole - předškolní a mimoškolní pedagogika a 1 uklizečka.

Vzdělávání pedagogických pracovnic: Karschová, Suchá - Pedagogická 
diagnostika v MŠ/ Splavcová, Syslová/ 3.3.2022
 

3. Materiální vybavení a opravy

 
Jaro 2022 proběhly úpravy školní zahrady.
V červenci 2022 byla vymalována a vybavena novým nábytkem  třída Kuřátek.
Do třídy Kytiček byly zakoupeny nové matrace.V rámci digitalizace objednány 
pomůcky pro obě třídy.
 

 4. Plány na příští školní rok 


Třídu Kytiček vybavit novým nábytkem a  kuchyňským koutkem do obou tříd



ZÁKLADNÍ ŠKOLA   
zpracovala Mgr. Iva Voglová ředitelka ZŠ a MŠ 

Ve  školním roce  2021/2022 byly zřízeny dvě třídy, ve kterých se vyučovaly 4  
ročníky.

I. třída (1. ročník ) –    8 žáků p. uč. Mgr. Lenka Tobolková

II. třída (2., 3., 5. ročník) –  10 žáků p. uč. Mgr. Hana Šimková

K 30.9.2021 bylo na škole celkem 18 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 11.50 do 16:00. 

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. 2021 se ve školní jídelně 
stravovalo celkem  69 strávníků celkem.

1.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. V tomto školním roce škola 
objednala a začala hojně využívat IPady, které jsme zakoupily z projektu 
“Šablony III-Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity 
pro žáky v ZŠ a MŠ Horní Počaply”. Minimálně 1x týdně využíváme ve výuce 
napříč předměty. Dále jsme školu vybavili potřebnými novými projektory do 
všech tříd a do budoucí první třídy byla k projektory pořízena interaktivní 
tabule. Byly zakoupeny  licence k  online programům Didakta, které využíváme 
a také  online programy Nové školy.  Třídy se dovybavily dalšími potřebnými 
drobnostmi, jako hrací koberce, nové nástěnky, sedací vaky atd. V březnu 2022 
jsme objednali nové lavice, jelikož je předpoklad nárůstu počtu žáků. Tyto lavice  
budou od nového školního roku 22/23 sloužit našim prvňáčkům. Došlo k 
výměně vstupních dveří, z důvodu nefunkčního dovírání. Dále během letních 



prázdnin prošla ZŠ i MŠ nutnými opravami, novou výmalbou a výměnou 
nábytku, který byl již velmi starý a potřeboval vyměnit. Déle byly objednány 
nové stínící žaluzie v ZŠ, pro nefunkčnost stávajících. 

Zahrada školy, která slouží našim dětem, prošla v tomto roce rekonstrukcí. 
Došlo k úpravě povrchu, z důvodu větší bezpečnosti, byly odstraněny 
obrubníky, opraven plot, doplněna a opravena plocha pod hracími prvky a 
vyseta nová tráva. Pro děti ZŠ byly vyrobeny velké vyvýšené záhody, které 
perfektně slouží při hodinách PV k pěstování zeleniny. Za toto moc děkujeme 
panu Grohmanovi - výroba o dodání záhonů a také místním občanům hasičům, 
kteří ochotně pomáhali s navezením hlíny. V dalších letech plánujeme i výměnu 
hracích prvků a velmi rádi bychom pořídili zahradní učebnu pro děti ZŠ. 

2.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,“

3. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

Cíle školního vzdělávacího programu byly průběžně naplňovány. Velkou 
pozornost věnujeme vytváření bezpečného prostředí ve škole a pozitivním 
vztahům mezi žáky. Třídní učitelé pravidelně organizují třídnické hodiny, jako 
prevenci proti šikaně a sociálně patologickým jevům (např. porušováním 
sociálních, morálních nebo právních norem platných ve škole i ve společnosti, 
porušování etických hodnot, poškozování zdraví jedince, individuální či 
skupinové poruchy a deformace). 
Zaměřili jsme se na výběr takových znalostí a dovedností, které jsou pro žáky 
uplatnitelné v životní praxi a v dalším studiu. Učili jsme žáky vyhledávat, 
analyzovat a účelně využívat informace z různých zdrojů tak, aby motivovaly 
žáky k dalšímu sebevzdělávání, vytvářeli jsme prostor pro uplatnění tvůrčího 
přístupu žáka k řešení problémových úloh – tento cíl jsme naplňovali 



propojováním znalostí a dovedností s praxí. Vyučující využívali projektovou 
výuku a zadávali ke zpracování témata vycházející z praxe. 
 
 Zaváděli jsme a rozvíjeli  efektivní metody práce, při kterých dochází k 
objevům, řešením a závěrům žák sám  - využívali jsme skupinové a projektové 
vyučování k rozvoji týmové spolupráce, sounáležitosti, vzájemné pomoci a 
respektu. V rámci projektu EU naši pedagogové absolvovali tandemovou výuku, 
která podporuje projektovou práci žáků. 

3. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023


Zápis dětí do 1. ročníku proběhl  dne 4. a 5.dubna 2022. Zápis se skládal jak z 
motivační, tak formální části. Vše bylo výborně připraveno našimi pedagogy a 
pod jejich vedením proběhly zápisy. Výsledek zápisů: Bylo přijato 16 dětí, 2 děti 
mají odklad povinné školní docházky. 



4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků


Hodnocení prospěchu a chování ve školním roce 2021/2022

Prospěch za I. pololetí

 

Prospěch za II. pololetí

Druhé pololetí přibylo v kontextu situace z Ukrajinou 10 žáků z Ukrajiny. Jeden 
žák v průběhu měsíce dubna přestal školu navštěvovat bez informací školy. 9 
žáků pokračovalo ve výuce. Od června 22 žáků Ukrajiny bylo na naší škole 
celkem 5. 4 žáci přestali školu od června navštěvovat z důvodů návratu na 
Ukrajinu. (na Ukrajině také začínají letní prázdniny již v červnu). Žáci, kteří 
ukončili vzdělávání v průběhu školního roku, nebyli klasifikováni.  

Třída Ročník Počet 
žáků

Prospělo s vyzn./
prospělo

Slovní 
hodnocení

Neprospělo Neklasifi-
kováno

        I.          1.      8          8/0 0              0 0

       II.          2.      4       2/2 0              0 0

       II.          3.      4       4/0 0              0 0

       II.          5.      2         1/1 0              0 0

Celkem      18       15/3 0              0 0

Třída Ročník Počet 
žáků

Prospělo s vyzn./
prospělo

Slovní 
hodnocení

Neprospělo Neklasifi-
kováno

        I.          1.      9          9/0 0              0 0

       II.          2.      4       2/2 0              0 0

       II.          3.      8       5/0 0              0 3

       II.          5.      6        5/1 0              0 0

Celkem      27       21/3 0              0 0



Zameškané hodiny 1.pololetí: 
                                I. třída –   1. ročník -     592 hod, průměr na žáka 74 
                                II. třída –  2. ročník -     459  hodin, průměr na žáka 115  
                                II. třída –  3. ročník -     288 hodin, průměr na žáka 72                                  
                                II.. třída –  5.ročník -     262  hodin, průměr na žáka 131  
                               
.
Zameškané hodiny 2. pololetí:    
                                    I. třída -  1. ročník  -    331  hodin, průměr na žáka 41 
                                    II. třída -  2. ročník  -   381  hodin, průměr na žáka 95 
                                    II. třída - 3. ročník  -    292  hodin, průměr na žáka 73 

                     II.  třída - 5.ročník   -   230  hodin, průměr na žáka 115  
                  

Průměr známek za I. a II. pololetí 

5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů


Škola má kvalifikovaného výchovného poradce a také speciálního pedagoga. 
(Mgr. L .Tobolková, Mgr. Iva Voglová). 
Základní samozřejmostí je hned na začátku školního roku projít s dětmi pravidla 
chování ve škole a formou dětem zpracovatelnou, poskytnout informace o 
školním řádu. V naší škole je dobrou praxí, že si pravidla tříd určují děti samy. 
Učitel je zde jako ten, který dává těmto pravidlům jasný tvar. Ale samotná 
pravidla vycházejí s námětů žáků. Tato pravidla jsou tak mnohem lépe 
dodržována, než  obecná pravidla, která jsou dána školou a nemění se v kontextu  
potřeb a námětů dětí. 

Třída Ročník I. pololetí - průměr II.pololetí - průměr

        I.          1. 1,00 1,02

       II.          2.  1,28 1,32 

       II.          3. 1,09 1,16 

       II.          5.                     1,50 1,38 



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.
Aktivity primární prevence tedy začínají již samotným určením a zavedením 
pravidel na začátku školního roku. Na začátku školního roku proběhla akce 
MAP PREVENTIVNÍ DEN. Zábavnou formou pojatá prevence sociálně 
patologických  a nežádoucích jevů.
Dále jsme v tomto školním roce pracovali s knihou Veroniky Hurdové “Agnes, 
zakázaná hora”. Jednalo se o projekt, ke kterému jsme se průběžně vraceli ve 
společných setkání tříd a interaktivně se zapojovali hlavně žáci svými náměty, 
které vedly k řešení různých situací “jak se zachovat když..” Dále v rámci  
“"Šablony III-Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové 
aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Horní Počaply” proběhla v podzimních měsících 
akce zaměřená na stmelení kolektivu. Tuto akci nám vedla zkušená agentura 
ACET s.r.o. 
Problémy které se během školního roku vyskytly, jsme řešili neodkladně ihned 
společně s pedagogy, výchovným poradcem, popřípadě rodičem a dítětem. Tak 
jak je nejefektivnější. Naše škola dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s PPP 
Roudnice nad Labem, s paní ředitelkou PaedDr. Danielou Pokornou. V tomto 
školním roce (od března 22), jsme na základě vyhodnocení a spolupráce s PPP 
Rce , dostali k dispozici asistentku pedagoga k žákovi. 
Všichni jsme pracovali na vytváření příznivého klimatu ve třídních i školních 
kolektivech.    

6.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 
ostatních pracovníků školy

     
Pedagogičtí pracovníci                                       
Studium podle potřeb zaměstnanců a školy.
Mgr. Iva Voglová 
- individuální konzultace s mentorkou Mgr. Bc. Janou Smatanovou, ředitelkou 

ZŠ Prodloužena Pardubice, která probíhá díky Národnímu pedagogickému 



institutu ČR. Během celého roku dle potřeb probíhaly konzultace přes 
TEAMS, 2021/2022

- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (2021/2022)
- Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic (22.6.2022)

Další školení dle potřeb pedagogů: 
- Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ
- Apple School Manager (ASM) - jednoduchý webový portál, který správcům 

IT umožňuje nasazovat iPady a Macy do škol.
- Moderní učitel: Jak smysluplně zapojit iPad do výuky
- Učitelský summit 2022 - progresivní metody ve výuce
- „AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník“ 
- Školní zralost  
- Časté chyby ve školních a vnitřních řádech - Monika Puškinová
- Fraus/modernivzdelavani.cz - “Piráti, mimozemšťané a pes. A co informatika”
- Jak pracovat s kulturními rozdíly rodily ve škole - eduall.cz, Michal Prokeš

Povinné školení – BOZP, PO (během šk. roku jsme obměnili správu BOZP  za 
efektivnější a pracujeme s přehlednějšími body a školeními novou firmou) Bylo 
nám doporučeno vypracovat požárně bezpečnostní dokument. Toto je v plánu na 
příští školní rok. 
 
Nepedagogičtí pracovníci 
H.Slezáková -  “Vědomosti pro rozvoj - Hygiena ve školní jídelně aktuálně”  
“školení vedoucích pracovníků BOZP”
Hodíková - školení BOZP
Nácovská - školení BOZP



7.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. https://www.facebook.com/
zshornipocaply

Projekty 
I nadále jsme byli zapojeni do projektu “Dotované školní mléko”, pokračovali 
jsme rovněž v projektu “Ovoce do škol”.  Nadále spolupracujeme i  v tomto 
školním roce s nadací “Obědy pro děti” společnosti WOMEN FOR WOMEN. 
Tato nadace zaplatila ve školním roce  2021/22  obědy 5 dětem naší školy. 

Akce školy 
Ve školním roce 2021/22 bylo uskutečněno plno akcí a projektů.
Hned na začátku školního roku proběhlo MAP PREVENTIVNÍ DEN. Zaměřený 
na prevenci sociálně patologických  a nežádoucích jevů. 
V říjnu o naší škole vyšel článek v Eduinu s názvem “ Nečekaný přínos 
pandemie. Jak základky zapojily vysokoškoláky do doučování a zjistily, co 
všechno tím mohou změnit  “ celý článek zde:   
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chytre-cesko-covid-jak-zakladky-zapojily-
vysokoskolaky/r~a6a37d342cdf11ec966d0cc47ab5f122/?
fbclid=IwAR2x5VVD5Sbvb0rnF_LZBJTeAOejJE6CC_86kf2jMgH_Ny31pKZI
13-ahPc
Projekt “Děti dětem” úspěšně probíhal a navazoval na zaházené předchozí 
období. Tento projekt je zaměřen na spolupráci MŠ a ZŠ tak, aby připravoval 
děti naší MŠ na přestup do ZŠ. 
Projekt “Recyklohraní” byl zahájen nově tento školní rok. Recyklohraní je 
školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. 
Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 
umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 
elektrozařízení. Probíhal celý školní rok a naše škola i vzhledem k velikosti 
slavila úspěchy. Umístila se z celkového počtu škol v první třetině. 
Zmínit zde patří i jednotlivé dílčí kratší programy, které byly velmi zajímavé a 
přínosné. Jeden z nich “Povídání o Kolumbii” nám připravila maminka žáka 
paní Kabátová. Měli jsme možnost ochutnat ovoce, které pochází z této země a 
dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí o této zemi a jejich obyvatelích. Další 
akcí byla návštěva místní knihovny Horní Počaply. Důležitost pro děti spočívá v 
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tom, že jako čtenáři dostanou příležitost a podnět k tomu, aby si našly cestu ke 
knihám a čtenářství. Těchto návštěv v průběhu roku bylo několik.  Další pěknou 
akcí byla ““Advent v proměnách času”v galerii města Mělník. Velice pěkný a 
zajímavý výlet časem zpět, kde si děti, ale i my učitelé, mohli připomenou jak  
žili a oslavovali svátky naši předci. Další kalendářní rok 2022 jsme zahájili akcí 
hlavně pro rodiče předškoláků a mladších školních žáků. Konalo se setkání 
rodičů s odborníkem na téma “Školní zralost a prevence poruch učení”. Akcí nás 
provedla paní PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.  V lednu proběhla 
virtuální prohlídka jaderné elektrárny Dukovany, která byla interaktivní a 
dokunce naši žáci vyhráli v soutěži této akce, pěkné ceny. Do školy zavítalo 
sférické kino, které u nás ve škole v době “Covidu” nebylo. Rádi jsme po této 
pauze opět přivítali. Po pololetních prázdninách jsme zahájili kurz plavání pro 
žáky naší školy a předškoláky MŠ. Plavání probíhalo každý pátek od února do 
dubna, v rámci hodin TV. V rámci příprav na zápisy, bylo rodičům nabídnuta 
možnost navštívit hodiny výuky ve škole kdykoli dle domluvy. V březnu 2022 
proběhla milá akce pro rodiče a děti “Workshop výroby čokolády”. Čokoláda 
byla ta nejkvalitnější co může být a děti i rodiče měly možnost vyrobit si vlastní 
čokoládové  lízátko. 
V dubnu dne 4. a 5. proběhly ve škole zápisy do 1. ročníku. Připravili jsme 
motivační část pro děti tak, aby se jim líbila a navnadila je k nám do školy v září 
přijít. Společně s rodiči pak proběhla část formální.  K povinné školní docházce 
v roce 2022/23 bylo přijato 16 žáků a 2 žáci měli odklad. V dubnu také proběhla 
akce “Noc s Andersenem”  Je to akce knihoven na podporu dětského čtenářství, 
při níž děti nocují v knihovně , nebo ve škole u příležitosti výročí narození 
dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena. Další akce školy byly:
“Letem světem včelím světem “, kde se děti zábavnou a interaktivní formou 
seznámily s životem včel a jejich velikým významem. Dále v rámci pohybové 
výchovy projekt “Škola v pohybu”, kde v hodinách TV si trenét FAČR připravil 
dva bloky  - 4 hodiny pohybových her zaměřený na rozvoj pohybových 
dovedností. Ke dni dětí škola uspořádala akci “Havajské párty” . Tuto akci 
moderovalo Divadlove3 se kterým má škola dlouhodobě výborné zkušenosti. V 
květnu také proběhl “den bezpečnosti ve škole”. Tuto akci nám vedli místní 
hasiči obce Horní Počaply  za dohledu našeho školního “bezpečáka” pana 
Martínka. Závěr roku byl nabitý dalšími pěknými akcemi pro naše děti: 
Dopravní hřiště,kde si děti připomněly bezpečné chování v ulicích jako chodci, 
nebo jako cyklisté. Dále jsem navštívili History park Ledčice, kde jasme se 
dozvěděli plno věcí z historie naší společnosti a mohli si vyrobit z keramické 
hlíny výrobek. Koncem května jsme zavítali do Prahy a zábavnou formou se 



dozvěděli o historii Karlova mostu. Bojová hra přímo na Karlově mostě 
“Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě” se moc líbila. Na úplný 
závěr školního roku jsme se tradičně rozloučili s našimi milými páťáky. Ti v 
rámci přechodu na novou školu v Dolních Beřkovicích, se kterou máme 
výbornou spolupráci, se účastnili také programu připraveném školou Dolní 
Počaply. Žáci této školy připravili pro naše páťáky opravdu pěkný program, kde 
se společně seznámili nejen s novými spolužáky, ale i s budou školy. Program na 
rozloučení s předškoláčky a páťáky proběhl na Areále v Horních Počaplech. O 
zábavu se postarala Mgr. Anna Pávková s Indiánskou show.   

Tento školní rok probíhalo mnoho projektů  rámci Šablony III-Personální 
podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ 
Horní Počaply. Byly to: Doučování žáků ZŠ, Tandemová výuka, Využití ICT ve 
vzdělávání v ZŠ,  Projektové dny ve výuce,  Odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Tyto šablony budeme realizovat i v roce 
2022 a v roce 2023 bychom rádi vstoupili do dalších šablon J.A.Komeský. 

V tomto akčním školním roce jsme se potkali se smutnými událostmi na 
Ukrajině. Jako škola jsme samozřejmě pomohli jak jsme mohli. Takže žáky, 
kteří měli trvalé bydliště v obci Horní Počaply a chtěli nastoupit do školy, jsme 
přijali a vytvořili podmínky tak, aby to bylo co nejschůdnější pro děti z Ukrajiny 
ale také pro naše děti. Celkem bylo přijato v 1.4.2022 11 žáku z Ukrajiny. Dle 
pokynů a doporučení MŠMT jsme žáky rozřadili do tříd tak dle věku a dle 
možností žáků. Zažádali jsme o zařazení školy do škol s výukou cizího jazyka 
pro cizince. Na škole máme pedagoga, který má vystudovanou tuto akreditaci. A 
začali jsme navíc k běžné výuce vyučovat hodiny ČJ pro děti z Ukrajiny. 
Celkem 4 hodiny týdně navíc. Také jsme ve spolupráci s obcí Horní Počaply 
začali vyučovat Český jazyk pro dospělé z Ukrajiny. Tento kurz probíhal 2x 
týdně, pod vedením paní Mgr. Hany Šimkové. Navzdory nelehké situaci na 
Ukrajině, jsme vytvořili pro děti vlídné a přátelské prostředí. Děti z Ukrajiny se 
stali našimi kamarády, navzájem jsme se inspirovali. Děti Ukrajiny byly 
umělecky nadané, jak ve výtvarní činnosti, tak děvčata i pohybově v 
gymnastice. Tímto děkuji všem pedagogům školy jak zvládalo občas dost 
náročné situace a obci za vstřícnost a podporu. 

Poslední akce v přelomovém období mezi školním rokem 2021/22 a 2022/23 
bylo již tradiční Výletování 2022. Byl to již třetí ročník a byl opravdu povedený, 
tak jako předešlé dva roky. Více informací a fotodokumentace k vidění na FB 



stránkách školy ZŠ a MŠ Horní Počaply: https://www.facebook.com/
zshornipocaply
Ze svého rozpočtu hradila škola  kurz plavání peo všechny žáky ZŠ a 
předškoláky MŠ. Dopravu na plavecký kurz. Pracovní sešity pro žáky, pomůcky, 
výukové programy, vstupné na některé divadelní akce a dopravné na výlety, 
které proběhly opět v hojné míře tento školní rok. 
   
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
V roce 2021 proběhla ispekce kontrola na naší škole zaměřená na činnost žáků z 
Ukrajiny. Inspekcí bylo zhodnoceno, že škola podniká kroky k zapojení všech 
žáků do vzdělávání výborně. 
V roce 2021 byla provedena kontrola KHS Středočeského kraje. Výsledek této 
kontroly dopadl na výbornou. ( k nahlédnutí v ZŠ a MŠ HP). 
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8.Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů

   
Základní a Mateřská škola Horní Počaply je od  1.9.2021 zapojena  do projektu 
ŠABLONY III-PERSONÁLNÍ 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 projektech financovaných z cizích zdrojů
      
      Škola je zapojena  do projektů MAS Mělník. Tento rok však ze strany MAS 
nebylo naší škole nabídnuto nic konkrétního. Proběhla  pouze začátkem roku 
akce k podpoře bezpečnosti a prevenci sociálně patologických jevů “Den s 
Mapíkem”.viz. výše. Jinak jsme přihlášeni do rozvojového projektu IROP. V 
tomto školním roce však nebyl ještě schválen a tak škola nemohla realizovat.
Další projekt financovaný z cizích zdrojů, který škola využívá je projekt “Obědy 
pro děti” společnosti Woman of Woman,  ve kterém bychom rádi pokračovali. 

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.



9. Základní údaje o hospodaření školy 

Zpracovala Ing. Věra Moravcová 
 
Příjmy: 
Provozní dotace : 1 624.839,67 (3.160,33 šlo do ztráty za cizí strávníky)
Školné :  4.600,- 
Ostatní výnosy z  činností : 30 806,19
   
Náklady : 
Materiál :                           193.250,88
Energie :                            251 702,20
Opravy :                              25.195,00
Cestovné :                             4 622,00
Služby :                             402.739,43
Mzdové náklady :             204.414,00 (mzdové náklady z provozu)
Pojištění :                            14.522,00
Odpisy                                 26.501,00
Drobný hmotný majetek :   28.240,60
 
   Stravné ZŠ + MŠ :   288.746,15
   Náklady potraviny : 288.746,15

Cizí strávníci - doplňková činnost

Náklady : 42 984,76 
Tržby : 33 956,43 
Dotace obec : 9 028,33 

Krajská dotace : 6.469.318

Hrubá mzda : 4.678.050
Odvody :        1.573.509
FKSP :                 94.942
OPPP :                 27.758
ONIV :                95.059
------------------------------------------------------------
Celkem           6.469.318



ZÁVĚR 

Školní rok 2021/2022 byl opět velmi neobvyklý, plný změn a překvapení. Covid 
vystřídala další událost válka na Ukrajině. Naše škola se vypořádala s touto 
událostí jak nejlépe mohla.  Opět musím napsat, stejně jako minulý školní rok 
20/21, že nejdůležitějším poznatkem těchto rychlých změn a událostí není objem 
nabitých poznatků, ale umění jednat a poradit si se situací. Poznatky a 
vědomosti mají být využitelné k tomu, abychom si věděli v životě rady. Stejně 
tak, jako má  náš školní vzdělávací program v názvu. “Škola pro život, aneb 
abychom si v životě věděli rady”.
Tímto chci poděkovat všem, kteří se účastnili školních akcí, výchovy a vzdělání, 
těm kteří pomáhali, těm kteří do toho dávali srdce.  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. Těšíme se na další jízdu ve školním roce 2022/23. 
 

Horní Počaply 30.8.2022                                           Mgr. Iva Voglová     

Schválena školskou radou dne 20.9.2022                                              
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