Škola, která vede děti k zodpovědnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Právní subjektivita: Naše základní škola, z.ú., IČ 0482 6043, registrovaná u Městského soudu
v Praze, odd. U, vložka č. 285, se sídlem Pode Zděmi 42, Liteň

Název školy: Naše základní škola, z.ú.
Adresa: Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň
Zřizovatel: Naše základní škola, z.ú., Stradonická 191, 267 05 Nižbor
Části školy: Základní škola (I. a II. stupeň), školní družina, školní klub, výdejna jídel
s jídelnou
Telefon: 608 617 096 (ředitel), 608 309 887 (sekretariát)
E-mail: sekretariat@naseskola.eu
Webová stránka: www.naseskola.eu
Datová schránka: e9ry62w
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I. stupeň

3

5

50

16,7

10

II. stupeň

4

4

43

10,8

10,8

Celkem

7

9

83

11,9

9,2

Kapacita

100

Školská rada:zřízena v červnu 2017
Členové:

zástupkyně zřizovatele a předsedkyně ŠR Kateřina Jonášová
zástupkyně pedagogů Veronika Perglerová
zástupce rodičů Tomáš Pergler

Školní vzdělávací program: Naše základní škola – pro 1.-9. ročník
Školní kuchyně: není součástí školy
Školní družina
Družina se letos vrátila k původním jménu Hnízdo, děti jméno vybraly jako nejvýstižnější a
nejhezčí. Počet dětí docházejících do Hnízda byl v jednotlivých měsících 20-27 dětí.
Družina i letos využívala pro svoji činnost především školní zahradu a sdílela kmenovou třídu
s II. třídou (Kruh zvířat). Personálně byla družina zajištěna jednou vychovatelkou a na dny,
kdy bylo přihlášeno hodně dětí, působil v družině ještě asistent.
Školní rok jsme zahájili dohodnutím pravidel pro pobyt v družině. Činnosti v družině měly
týdenní rytmus, který se měnil podle ročního období. Těžištěm aktivit byl pobyt na zahradě,
vycházky, hry u potoka, pozorování proměn přírody, pohybové aktivity, rukodělné tvoření,
hraní her a divadla, volná hra a mnoho dalších zájmových a odpočinkových činností.
Novinkou v družinové nabídce byly společné akce s rodiči a sourozenci, které se setkaly s
velkým ohlasem. Na podzim se 24 dětí a rodičů zúčastnilo drakiády. Už tradiční Dýňování se
i letos uskutečnilo za velkého zájmu dětí a vyřezanými dýněmi jsme vyzdobili školu. V
martinské době jsme vyráběli lampiony a na svátek svatého Martina se sešli s lampiony k
putování setmělou krajinou. Martinského průvodu se zúčastnilo 30 dětí s rodiči.
Na zahájení vánočního jarmarku jsme s dětmi secvičili živý betlém s koledami. Na prodej
jsme vyráběli ozdoby z ovčího rouna, skládali hvězdy z transparentního papíru, stáčeli svíčky
z včelího vosku a sušili jsme jablka a hrušky na křížaly.
V masopustní době družina organizovala pro děti a rodiče otevřenou dílnu s výtvarníkem
MgA. Vladimírem Větrovským Masopustní masky. Společnou akcí s rodiči a sourozenci bylo
i masopustní koblihování - společné odpoledne v družině a účast na Liteňském masopustním
průvodu.
Na jaře děti kreslily obrázky na výzdobu nemocnic a družina se připojila k Tulipánovému
měsíci, který pořádalo pražské sdružení Amélie, podporující onkologicky nemocné. V březnu,
symbolicky 21.března, jsme se připojili k mezinárodnímu Ponožkovému dni a děti se ve

spolupráci se speciální pedagožkou více seznámily s problematikou lidí s Downovým
syndromem. Na konci zimy jsme neopomněli vynést Moranu a těšili se z přicházejícího jara.
Velikonoční dobu jsme si zpestřili, kromě tvoření ve škole, tvořením v Muzeu Českého krasu.
Pod vedením lektorů se děti naučily plést pomlázku z 8 proutků a malovat vajíčka voskovou
technikou. Květen jsme zasvětili vyrábění panenek pro Unicef, podporující děti v rozvojových
zemích.
Na školní akademii Hnízdo secvičilo divadelní představení Co měl zajíček k večeři, v němž se
děti tvořivě uplatnily v mnoha rolích zvířátek i na pozicích jako tvůrci kostýmů, kulis a
dalších součástí představení.
Rok jsme zakončili návštěvou vzdělávacího programu a workshopu Křemeny a
polodrahokamy, pořádanými berounským Muzeem Českého krasu. Děti se od geologa
dozvěděly mnoho informací o vzniku a lokalitách polodrahokamů a zkamenělin v okolí svých
domovů i školy a z polodrahokamových kamínků si navlékly náramek.
Celý rok v Hnízdě byl naplněný pestrou nabídkou aktivit, které umožňovaly dětem rozvoj a
zdravé a spokojené trávení volného času. Družina fungovala s velkou podporou a ve
spolupráci se školou i rodiči, za což jim patří velký dík.
Máme spolu s dětmi mnoho plánů na další rok, jak naši činnost ještě zlepšit a obohatit.
Plánujeme rozšíření projektových aktivit a také významnější propojení s obecní školou a
místní komunitou.
Sepsala Jana Čápová, vedoucí školní družiny
Školní klub
Provoz celoročně, přihlásilo se 20 žáků. Provoz ŠK vždy 12.15-13.15 a dále kdykoli, když
nastaly změny v rozvrhu II. stupně (odpadlé vyučování). Střídaly se 3 vychovatelky ŠK. Od
tohoto školního roku v rámci ŠK probíhalo doučování z matematiky pod vedením Michala
Kadeřábka.
Kroužky
Nabídka kroužků byla bohatá, nicméně vzhledem k časovým a logistickým možnostem žáků
se nakonec podařilo realizovat jen dva z nich - kroužek španělštiny pro začátečníky pod
vedením Jana Jíchy a skautskou družinu pod vedením
Kluby
Nabídku družiny a volnočasových aktivit rozšířily čtenářský klub a klub zábavné logiky a
deskových her, které byly pro žáky zdarma, financované z projektu Šablony I.
Již tradičně funguje také Klub mladých diváků.
Údaje o pracovnících školy
Odborná způsobilost pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkem

Odborně způsobilí

Učitelé

18

13 (+ 1 studující)

Asistenti pedagoga

6

5

Vychovatelka v družině

1

1

Nepedagogičtí pracovníci: 1 asistentka ředitele, 2 osoby na úklid a výdej obědů, 1 osoba na
dovoz obědů, 1 údržbář
Věkové složení učitelů:

Věk

Ženy

Muži

do 35 let

5

5

35-50 let

12

1

nad 50 let

1

0

pracující důchodci
nepobírající důchod

0

0

pracující důchodci pobírající
důchod

0

0

Celkem

18

6

rodičovská dovolená

0

0

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Kurz

Počet zúčastněných

Ukončení magisterského studia

1

Angličtina pro pokročilé

7

Kurz instruktora lyžování

1

Vytváření kruhu přátel – podpora vrstevnických vztahů

2

Letní škola Hejného matematiky

2

Seminář rozvoje grafomotoriky

1

Seminář „Jak účinně motivovat žáky pro školní činnosti“

4

Letní škola historie PF UK

1

Letní škola kritického myšlení

1

Mezinárodní seminář o eTwinningu

1

Nové přístupy k dětem s problémovým chováním

2

Dyskorunka

1

Konference „S asistenty k lepší škole“

2

Seminář ČŠI „Inspirace pro zvyšování kvality školy“

1

Seminář „Jak řídit školu a nezešílet“

1

Mezinárodní kontaktní seminář „What To Do in KA2“

1

Seminář „Jak efektivně komunikovat s rodiči“

1

Seminář „Nenásilná komunikace“

1

Přednáška L. Lystera „Chování dětí náročné na intervenci“

3

Seminář „Třídnické hodiny anebo kuchařka na prevenci“

2

Seminář „Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby“

1

Základy managementu pro vedoucí vychovatele ŠD

1

Právní odpovědnost pedagogů

2

Týdenní kurz Hudba do škol (Praha, Rudolfinum)

1

Týdenní kurz Letní škola moderního učitele (Žítková)

1

Seminář Otevřená škola H-mat

1

Seminář Africká hudba, perkuse (Univeryita Plzeň)

1

3. Výsledky výchovy a vzdělávání
Všichni žáci Naší školy prospěli v I. i II. pololetí, někteří s vyznamenáním. Na téma
udělování vyznamenání na vysvědčení se vedla intenzivní debata, která vyústila k úpravě
školního řádu i ŠVP od 1. 9. 2019: vyznamenání se na vysvědčení neuvádí, udělujeme pouze
slovní hodnocení.
Žáci se zvláštním plněním povinné školní docházky podle §38 – 0.
Žáci se zvláštním plněním povinné školní docházky podle §41 – 6 (domácí vzdělávání).
Chování: Jednomu z žáků bylo o stupeň sníženo hodnocení z chování, jiná výchovná opatření
nebyla udělena.

Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
Gymnázia

SOŠ

konzervatoř

1 přihl./1 uspěl

6/8leté studium

4leté studium

z 5. třídy

2 přihl./1 uspěl

---

---

z 9. třídy

---

4 přihl./4 uspěli

8 přihl./8 uspěli

Žáci, kteří odešli na jinou školu:
Celkem 19

důvody:

5 rodinné/osobní důvody
1 přechod na 6leté gymnázium
1 přechod na konzervatoř
12 řádně ukončilo povinnou školní docházku

4. Hodnocení ZŠ
Ve školním roce 2018/19 nebyla NŠ hodnocena ČŠI.

5. Výkon státní správy
Přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet
odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní
docházky

4

0

Rozložení ročníku v rámci
povinné školní docházky

0

0

Rozhodnutí o přijetí žáka
k základnímu vzdělávání

8

0

Rozhodnutí o povolení
individuálního vzdělávacího
plánu

6

0

Počet žáků do 1. ročníku pro rok 2019/20: 7

6. Podpora školy ze strukturálních fondů
Ve školním roce 2018/19 se Naše škola účastní projektu „Šablona pro Naši ZŠ“,
spolufinancovaného Evropskou unií.

7. Další údaje o škole
Mimoškolní akce a projektové vyučování na I. stupni
I. třída (1.-3. ročník)
26.09.2018

Středisko výchovné péče Dobřichovice

10.10.2018

Osudové chvíle Československa - výstava na Staroměstské radnici v Praze

08.11.2018

Studio Alta Praha: Bratři Lví srdce

30.11.2018

Divadlo Minor - Toodle Noodle

6.12. 2018

Autorské čtení a beseda: Terezie Radoměřská – Vánoce pro kočku

13.12.2018

Andělská cesta do Karlštejna

17.12.2018

Divadlo Minor – Vánoce

21.02.2019

Bruslení s BS Pinguin – ZS Beroun

27.2.2019

Beseda s policistkou ČR

3.4.2019

Úklid okolí Litně (za přispění Městyse Litně)

10.4.2019

Muzeum (Zámecký dvůr Všeradice)

16.4.2019

Naše planeta, náš domov: ekologický program Králův Dvůr

13.-17. 05.2019

Plavecký kurz – Hartmanice

05.06.2019

Písek – Sladovna (Konstrukce – Laboratoř, Mraveniště)

II. třída (1.-3. ročník)
Září - divadlo Minor - Toodle-noodle
Říjen - výlet do Prahy u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, výstava fotografií ve
Staroměstské radnici (100 let ve fotografii)
Prosinec - jeskyně Koda (výlet společně s rodiči, rozdělávání ohně v jeskyni)
- divadlo Minor - Vánoce aneb příběh o zrození
Duben - návštěva Charity Beroun Jarov, připomínka velikonočních tradic, program se seniory
- Králův Dvůr - ekoprogram pro školy

- plavecký kurz na Vysočině
Květen - muzikál Marcel hledá kapelu
- solná jeskyně Beroun
Červen - rodinná farma v Mezouni, práce na farmě

III. třída (4.-5. ročník)
6.9. Výlet Mramor - matematika v terénu
25.9. Návštěva dětského domova Lety
7.11. Zdravotní kurz
13.12. Adventní cesta Karlštejn
14.1. Divadelní představení Krabat (Pal. Akropolis Praha)
22.1. Exkurz HZS Beroun
21.2. Kurz bruslení Beroun
5.3. Brigáda na Ratince
26.3. Výlet Prokopské údolí + lezení na umělé stěně
23.4. Den Země na Mramoru
13.-17.5. Plavecký kurz Hartmanice
20.5. Návštěva knihovny Beroun + muzikál na Plzeňce
31.5. Výlet Nižbor + program o životě neolitických lidí
4.6. Výlet Všeradice-Dobřichovice
10.6. Brigáda na Ratince
24.6. Výlet Všeradice
25.6. Výtvarný projekt Beroun (plenér, workshop, výstava)
26.6. Výlet jeskyně Mramor
27.6. Výlet Beroun-Srbsko

Mimoškolní akce a projektové vyučování na II. stupni
4.-8.9. adaptační kurzy
10. - výjezd na učiliště a výuka štukování; štukování třídy
4.11. - KMD Mikulášovy patálie
7.11. - zdravotní kurz
12.11. - SVP Dobřichovice – odborná supervize třídního klimatu v VIII. třídě.
22.11. návštěva Scholy pragensis
30.11. - návštěva Podolské vodárny a Národního zemědělského muzea
3.12. - SVP Dobřichovice – odborná supervize třídního klimatu v VIII. třídě.
7.12. + 10.12. - Maraton psaní dopisů s VI. A VII. třídou ve spolupráci s vyučující Čj
11.12 - Zdravé dospívání
14.12. – projekt Prales dětem - Rusko
17.12. - SVP Dobřichovice – odborná supervize třídního klimatu v VIII. třídě.
29.1. - KMD Lipany
23.2. - KMD Zahrada
9.3.-16.3. – lyžařský výcvik
3. - finální dokončení štukování a malování třídy
4.4. - KMD O líné babičce
3.5. - fyzikální exkurze (Tokamak, hvězdárna) VIII.+IX. třída; dějepisné představení o holocaustu pro III.-VII. třídu
13.-17.5. Farma – pracovní výjezd
25.5.2019 Prevence – Závislosti (Sananim)

29.5. – beseda o závislostech VIII.+IX. třída
7.6. – projekt Prales dětem - Afrika
13.6. - bruslení s Cibulí (VIII.+IX. třída)
17.6. - týdny mediálního vzdělávání VI.-VIII. třída
17.6.-18.6. - voda IX. třída
23.-26.6. - voda VI.+VII. třída
Fyzika, Chemie a Dějepis na II. stupni jsou vždy vyučovány projektově
Ve škole funguje Klub mladého diváka, účastnilo se 14 žáků
V červnu 2019 poprvé proběhla celoškolní Akademie v místním kině Liteň. Bohatý hudební,
divadelní i akademický program trval 4 hodiny, výsledky své práce předvedly všechny třídy i
družina, filmový záznam je postupně umisťován na YouTube kanál „Naše škola“.

Péče o žáky s SPU
Individuální přístup k problémovým žákům je nedílnou součástí pedagogické činnosti všech
učitelů. Celkem se na NZŠ vzdělávalo 9 žáků s SPU, 16 žáků s IVP a 1 individuálně
integrovaný žák.
Celkem na NŠ pracuje 6 asistentů pedagoga.
Pod vedením speciální pedagožky a externí konzultantky probíhá reedukační (nápravná)
činnost skupinová i individuální, zaměřená na nácvik psaní, čtení, pravopisu, komunikační
schopnosti a odstranění logopedických vad. Pracuje se ponejvíce s knihami, pomůckami a
speciálními pracovními listy.
Speciální pedagožka Mgr. Jitka Svobodová má k dispozici oddělenou konzultační místnost,
kde provádí reedukace a speciálně pedagogickou intervenci. Spolupracuje na tvorbě a
realizaci IVP. Speciální pedagožka Dana Míková je ve škole přítomna 1 den v týdnu, kdy
provádí reedukace a speciálně pedagogickou intervenci.
Metodička prevence Mgr. Anna Rychtaříková zahrnuje svou preventivní činnost do předmětu
Projekt (osobnostní výchova a rozvoj), pracuje se samostatnými nebo sloučenými třídami
převážně na II. stupni.

8. Poradenské služby ve škole
Naše škola poskytuje profesní a studijní poradenství pro žáky vyšších ročníků a výchovné
poradenství pro všechny žáky.

9. Hodnocení minimálního preventivního programu
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
Věk

Celkem případů

Návykové látky

Ne

Záškoláctví

Ano

12-15

2

Šikana, vyčlenění
z kolektivu

Ano

7-11

2

12-15

1

12-15

8

Kriminalita, krádeže,
vniknutí do cizího
objektu
Gambling, rasismus

Ano

Ne

10. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2018/2019
Třetí rok existence školy dochází k ustálení příjmů. Od září 2018 pobírá ústav již plný 100%
normativ finančních prostředků MŠMT pro základní školy a školská zařízení. Z těchto
příjmů, které v tomto období činily celkem 7 564 628,- Kč, byly převážně hrazeny mzdové
náklady, které se přiblížily 5,4 mil, Kč, zbylá část dotací byla použita převážně na nákup
výukových pomůcek a materiálu potřebného k výuce. K dalším významným nákladům patří
dále nájemné, energie a ostatní provozní náklady školy, které byly kryty převážně ze zdrojů
ze školného vybraného od rodičů a ze sponzorských darů škole. Další částka byla letos
investována také do vzdělávání a profesního rozvoje učitelského sboru, a to celkem v objemu
37 743,- Kč.
Na konci školního roku započala také další fáze rozvoje prostor školy a probíhala během léta
2019. Byl částečně zrekonstruován a předpřipraven prostor dvou nových učeben, které
vznikají v novém prostoru, který si mohla škola od 04/2019 pronajmout. Došlo ke kompletní
výměně elektrorozvodů, výměně osvětlení, roztažení datového vedení.
Ústav plánuje v následujícím období usilovat o čerpání prostředků z fondů EU
prostřednictvím místních programů IROP a to s cílem rekonstruovat učebny coby odborně
zaměřené na výuku dle doporučení MAP Region Beroun a dále dalšího rozšiřování kapacit
školy.
I v tomto školním roce probíhá realizace šablony MŠMT, v jejímž rámci byly opět zálohově
uhrazeny náklady na provozování některých výukových aktivit, jakými jsou čtenářský klub,
klub zábavné logiky, klub deskových her volně pokračujícího projektu Šablony I.

Celkový stav hospodaření může být vyčíslen po uzavření účetní uzávěrky, kdy hospodářské
účetní období bude finálně zpracováno.
Za období 1.9. – 31.12.2019 byla vyhotovena auditní zpráva od nezávislého auditora
společnosti Safír Audit CZ, s.r.o. s konstatováním, že veškeré finance čerpané v tomto
období, rozdělení výsledku hospodaření a jeho použití i použití zisku vytvořeném v dřívějším
období bylo využito v souladu s podepsanou smlouvou o zvýšené dotaci a ve všech
významných ohledech tak ústav splňuje podmínky použití zisku podle zákona na vzdělávání a
školské služby.
Účetnictví je řešeno externí daňovou poradkyní, Renátou Reiserovou.
Přehled hospodaření za období 1.9. 2018 – 31.8. 2019
Příjmy školy celkem
Přijatá dotace na školní rok 2018/2019
Poplatky od rodičů a dary
Náklady školního roku 2018/2019 hrazené z dotace, v tom:
Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
v tom: a) mzdy
b) dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odvody na zákonné pojistné
Ostatní náklady hrazené z dotace celkem
Náklady hrazené z ostatních příjmů celkem

7 564 628
7 564 628
5 393 766

4 917 008
476 758
1 846 761
324 101
324 101

Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2018/2019 zpracovala Lenka Kotková DiS,
t.č. ředitelka ústavu.
Tato výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.
Ředitelem Naší základní školy, Mgr. Janem Jíchou a zároveň projednán zástupci školské rady
dne 10. 10. 2019

V Litni dne 10. 10.2019

Mgr. Jan Jícha

Kateřina Jonášová

Ředitel základní školy

předsedkyně školské rady

