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1. Struktura školy
Počty
žáků a
tříd

Počet tříd

Počet
ročníků

Počet
žáků

Průměrný
počet žáků na
třídu

Průměrný
počet žáků na
ročník

I. stupeň

3

5

46

15,3

9,2

II. stupeň

4

4

39

9,75

9,75

Celkem

7

9

85

12,14

9,4

Kapacita

100

Školská rada:zřízena v červnu 2017
Členové:

zástupkyně za zakladatele školy Kateřina Jonášová
zástupce za pedagogy Jan Škeřík
zástupce za rodiče a předsedkyně ŠR Kateřina Weissbrotová

Školní vzdělávací program: Naše základní škola – pro 1.-9. ročník
Školní kuchyně: není součástí školy, škola provozuje školní jídelnu – výdejnu. Obědy jsou
dováženy ze SOU Beroun – Hlinky.
Školní klub
Provoz školního klubu byl celoroční, v plné kapacitě 20 přihlášených žáků. Každodenně
v době obědové pauzy probíhaly venkovní nebo vnitřní rekreační činnosti, dále v některých
dnech od 8.00 do 8.45 speciální kurzy: doučování Čj a M, kroužek španělštiny a italštiny.
Školní klub sloužil také jako záchytný prostor v případech, kdy nečekaně odpadlo vyučování
žákům II. stupně. Střídali se 4 vychovatelé dle odbornosti.
Kroužky
Z nabídky kroužků mimo rámec školního klubu se uskutečnily pouze schůzky skautské
družiny pod vedením Kateřiny Cibule Škopové.
Kluby
Tradiční Klub mladých diváků proběhl kromě posledního představení, které již spadalo do
období karantény.

2. Údaje o pracovnících školy
Odborná způsobilost pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkem

Odborně způsobilí

Učitelé

17

13

Asistenti pedagoga

6

5

Vychovatelka v družině

1

1

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

Ženy

Muži

do 35 let

3

2

35-50 let

12

1

nad 50 let

0

1

pracující důchodci
nepobírající důchod

0

0

pracující důchodci pobírající
důchod

0

1

Celkem

15

4

rodičovská dovolená

0

0

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Kurz

Počet zúčastněných

Škola Hejného metody na 1. stupni

1

Angličtina pro pokročilé

7

Respektovat a být respektován

14

Kritické myšlení

1

Letní škola historie

1

Letní škola moderních učitelů Microsoft

1

Výuka poezie a MBTI – Kritické myšlení

1

Asertivní komunikační metody pro pedagogy

1

Základní manažerské činnosti ve školní družině

1

Personální činnosti ve školní družině

1

Konference EVVO pro učitele ZŠ a SŠ - Učíme se rádi

1

Učitel vs. problematický žák – jak neztratit hlavu?

2

3. Výsledky výchovy a vzdělávání
Jeden žák neprospěl v I. pololetí z Nj a M. Všichni ostatní žáci Naší školy prospěli v I. i II.
pololetí. Od 1. 9. 2019 platí, že vyznamenání se na vysvědčení neuvádí, udělujeme pouze
slovní hodnocení a vyznamenání případně doplňujeme na přihlášky na SŠ.
Žáci se zvláštním plněním povinné školní docházky podle §38 – 0.
Žáci se zvláštním plněním povinné školní docházky podle §41 – 2 (domácí vzdělávání).
Chování: Nikdo z žáků neměl snížené hodnocení z chování.

Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
Gymnázia

SOŠ

konzervatoř

6/8leté studium

4leté studium

z 5. třídy

---

---

---

1 přihl./1 uspěl

z 9. třídy

---

1 přihl./1 uspěl

10 přihl./10
uspělo

---

Žáci, kteří odešli na jinou školu:
Celkem 15

důvody:

1 přechod na konzervatoř
12 řádně ukončilo povinnou školní docházku
2 z osobních a zdravotních důvodů

4. Hodnocení ZŠ
Ve školním roce 2019/20 nebyla NZŠ 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

3

0

Rozložení ročníku v rámci
povinné školní docházky

0

0

Rozhodnutí o přijetí žáka
k základnímu vzdělávání

36

0

Rozhodnutí o povolení
individuálního vzdělávacího
plánu

1

0

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

6. Podpora školy ze strukturálních fondů
Ve školním roce 2019/20 se Naše základní škola, z. ú. účastní projektu „Šablony II. Naše
ZŠ“ a Erasmus+ (spolu)financovaných Evropskou unií.

7. Další údaje o škole
Mimoškolní akce a projektové vyučování

Celoškolní
Les pro Všenory – brigáda obnova uschlého lesa
I. třída (1.-3. ročník)
Výlet - tetínské kostely
Výtvarně ekologický program Živá velryba
Workshop v SAPu, s Ozoboty,
Návštěva knihovny Liteň
Společné vzpomínka si na listopadové události roku 1989 – očití svědci z řad rodičů
Muzeum betlémů Karlštejn
Výprava do centra současného umění DOX v Praze (výstava Petra Síse O létání)
Program od Muzea Českého krasu Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje
Návštěva Zemědělského muzea v Praze
II. třída (1.-3. ročník)
Náprstkovo muzeum
Pražské památky se zrychleným průvodcem
Městská knihovna v Praze
Divadlo Andělíček Toníček
+ každá středa projektová, výlety, venkovní práce apod.
III. třída (4.-5. ročník)
Mykologická exkurze v Brdatkách,
Muzeum Českého krasu - Sopky
Muzeum Českého krasu - mechanické hračky
Farma J. Rumlera na Lhotce - exkurze
Výroba záhonů Vižina
Spaní ve škole - dobrodružná hra
Cyklovýlet do lomů Alkazar a Svatého Jána
Exkurze Damil - práce s mapou
První pomoc - zážitková výprava na Mramor
Geologie na lomu Kobyla a Homolák
Pozorování členovců a geologie na lomu Kosov
Šifrovací hra u Dubu v Herinkách - exkurze

Divadlo Zátopek v Minoru
Praha exkurze Staré a Nové město
Brigáda v knihovně Liteň
Autorský program v knihovně Liteň
Seznamovací kurz na 3 dny - hry, turistika, pravidla třídy
Projektový dvojden s přespáváním v přírodě - Děd, Zdejcina
Výlet NPR Karlštejn - turistika
Exkurze do Lesní školy v Bubovicích a letiště Bubovice.
VI. třída
Adaptační kurz v Dobřívu
Návštěva knihovny v Litni
Pěší výlet Beroun – Srbsko
Neviditelná výstava v Praze
Výstava a přednáška o Sametové revoluci v muzeu v Berouně
Výlet do Prahy s tématem Sametové revoluce
Les pro Všenory – sázení stromků
Celoškolní projektové dny
Divadlo Minor
Naučná procházka v rezervaci Koda
Třídní pobyt ve Skryjích
VII. třída a VIII. třída
Adaptační pobyt Campus Rokycany
Schola Pragensis – veletrh
Muzeum Beroun Acháty - interaktivní přednáška
Muzeum Beroun Sametová revoluce – beseda
Kino Beroun
Lyžařský výcvik
Skryje – sportovní pobyt druhého stupně červen 2020
IX. třída
Adaptační kurz
Veletrh studijních příležitostí Schola Pragensis
Muzeum Beroun Sametová revoluce – beseda
Promítání filmu Kolja – Beroun
ZOO Praha 2x
Lyžařský výcvik
Skryje – sportovní pobyt druhého stupně červen 2020
Ve škole funguje Klub mladého diváka, účastnilo se 14 žáků.

V prosinci 2019 se žákyně a průvodci Naší základní školy účastnili liteňské předvánoční
akademie s divadelní hrou „Eurodítě“. 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“.

Družina
Školní družina Hnízdo získala vlastní prostory, které jsme s pomocí rodičů útulně a prakticky
zařídili. Družinu navštěvovalo průměrně 28 dětí. Na přání rodičů začala od září fungovat
ranní družina, která rychle stala dětmi oblíbenou a rodiči využívanou.
Celoročně jsme se věnovali tradičním aktivitám v přírodě, tvoření, hraní her, dramatizaci,
vaření a mnoha dalším. Uskutečnili jsme několik akcí společně s rodiči. V září proběhla
odpolední Podzimní slavnost – Oslava úrody, při níž jsme na ohni uvařili svatováclavskou
polévku a malovali židle a přehoz na pohovku do našich nových prostor. Na závěr odpoledne
jsme se zúčastnili slavnostního znovuotevření liteňské obecní knihovny. V říjnu jsme s rodiči
uskutečnili dvě drakiády a v listopadu Martinský lampionový průvod. Obě akce byly bohatě
navštívené.
Před první adventní nedělí se v družině pro rodiče uskutečnila dílna adventních věnců. Na 1.
adventní neděli jsme se sešli při adventní slavnosti – spirále.
Díky dotačnímu programu MŠMT Šablony II Naše ZŠ jsme v družině uskutečnili šest
projektových dnů. Dva byly zaměřené na setkání s rodilými mluvčími a poznání slovenštiny a
francouzštiny, zvyků a kultury zemí. Na Vánoce jsme se zkušenou pekařkou upekli perníkový
betlém a inspirovali se v karlštejnském Muzeu betlémů. Jedno odpoledne jsme hráli se
specialistou nové deskové hry. Jiné odpoledne dramatizovali text a výtvarně ho ztvárňovali.
Jedno odpoledne nás navštívila pěstounka přechodné péče s miminkem a seznámila nás s
touto tématikou. Všechny projektové dny byly pro děti poutavé a přínosné.
V březnu 2020 byl prezenční provoz družiny, stejně jako základních škol, přerušen z
epidemiologických důvodů nařízením Vlády ČR.
Péče o žáky s SPU
Individuální přístup k problémovým žákům je nedílnou součástí pedagogické činnosti všech
průvodců a asistentů pedagoga. Celkem se na NZŠ vzdělávalo 10 žáků s SPU.
V NZŠ pracovalo 6 asistentů pedagoga, takže všem žákům s přiznanou podporou AP se této
podpory dostalo. Role AP je v NZŠ velmi ctěna, jsou účastníky všech porad a zásadních
diskusí a individuální řešení problémů žáků nezřídka vyplývají i z jejich podnětů a pozorování.
Pod vedením externí speciální pedagožky probíhá reedukační (nápravná) činnost skupinová i
individuální, zaměřená na nácvik psaní, čtení, pravopisu, komunikačních schopností a na
odstranění logopedických vad. Pracuje se ponejvíce s knihami, pomůckami a speciálními

pracovními listy. Reedukace, doučování a individualizované zadávání práce probíhalo, byť
v omezené míře, i on-line v době karantény.
Speciální pedagožka Dana Míková má k dispozici oddělenou konzultační místnost, kde
provádí reedukace a speciálně pedagogickou intervenci. Spolupracuje na tvorbě a realizaci
IVP. Ve škole je 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.

Výuka během karantény
Na jaře 2020 Naše základní škola přešla v důsledku vládních nařízení na distanční výuku.
Nastavení metod a režimu trvalo cca 2 týdny. Všechny třídy využívaly pro on-line výukové a
třídnické hodiny aplikaci Google Meet a pro on-line zadávání a hodnocení práce Google
Classroom. Naprostá většina žáků si postupně osvojila užívání těchto platforem, připojovala
se na hodiny a odevzdávala alespoň část zadané práce. V ojedinělých případech se žákům při
práci z domova dařilo dokonce lépe než ve škole. Některým žákům byl na jejich žádost
zapůjčen domů školní notebook. V rámci možností jsme pokračovali i v individuálních
hodinách se žáky s SVP.
Malá část žáků se on-line vyučování vyhýbala, nepřipojovala se nebo neodevzdávala takřka
žádné úkoly. Jednalo se často o žáky, o nichž je známo, že nemají problém s technikou a
připojením, ba naopak se činnosti na PC věnují až nadměrně. Tyto případy se řešily domluvou,
telefonáty s žáky i rodiči, v odůvodněných případech i osobním setkáním u žáka doma.
Celkově lze říci, že průvodci i žáci zvládli nenadálou situaci velmi dobře, rychle se adaptovali
na nový režim a podávali své standardní výkony. Konkrétní podněty a stížnosti rodičů se
řešily průběžně (např. ohledně nejednotného způsobu a času zadávání úkolů, příliš malého
penza zadané práce atp.), sociální deprivaci jsme se snažili zabránit on-line setkáními tříd i
pedagogického sboru. Za zmínku stojí krásný nápad jedné rodiny, která poblíž svého bydliště
uspořádala „bezkontaktní“ bojovku pro ostatní žáky a jejich rodiny, jíž se každá rodina
účastnila v jiném čase.
Také následnou omezenou výuku během května a června se podařilo zvládnout se ctí,
kreativně a v téměř kompletním složení žáků, přestože účast byla dobrovolná.

8. Poradenské služby ve škole
Naše základní 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

1

Šikana, vyčlenění
z kolektivu

Ano

7-11

1

Kriminalita, krádeže,
vniknutí do cizího
objektu

Ne

Gambling, rasismus

Ne

10. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2019/2020
Provoz školy je financován dotacemi MŠMT a školným dle uzavřených smluv se zákonnými
zástupci žáků. Od září 2018 pobírá ústav již plný 100% normativ finančních prostředků
MŠMT pro základní školy a školská zařízení. Z těchto příjmů, které ve školním roce
2019/2020 činily celkem 7 389 062,- Kč, byly převážně hrazeny mzdové náklady, které vč.
zákonného pojistného činily přes 6,5 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. Oproti předchozímu roku byla do vzdělávání a
profesního rozvoje učitelského sboru investována částka převyšující 100.000,- Kč.
S ohledem na nouzové opatření v ČR kvůli covidu-19 došlo k úspoře finančních prostředků
čerpáním OČR některých zaměstnanců. Tyto úspory byly použity na provozní výdaje a
založení nové pobočky Naší základní školy ve Zdicích. Rozšířením školy se tak umožní
vzdělávání většímu spektru zájemců.
Ústav plánuje v následujícím období usilovat o čerpání prostředků z fondů EU
prostřednictvím místních programů IROP, a to s cílem rekonstruovat učebny - odborně
zaměřené na výuku dle doporučení MAP Region Beroun a dále v rámci dalšího rozšiřování
kapacit školy.

Ve školním roce 2019/2020 byly díky prostředkům MŠMT – Šablony II. Naše ZŠ realizovány
následující programy: vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ i ŠD/ŠK, využití ICT ve
vzdělávání a realizovány projektové dny v ŠD/ŠK.
Výsledek hospodaření za školní rok 2019/2020 bude znám po uzavření účetnictví, které
proběhne do 28. 02. 2021, předběžné výpočty však ukazují na kladný hospodářský výsledek,
který bude podléhat zdanění.
Za období 1.1. – 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 s dotacemi MŠMT za období 1.9. 2019 – 31.8. 2020
Vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole/školskému zařízení na období školního roku
2019/2020
Ukazatel
Přijatá dotace na školní rok 2019/2020
Náklady školního roku 2019/2020 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 celkem, v tom:
učebnice a učební pomůcky
nákup vody, paliv, energie
služby pošt a telekomunikací
další vzdělávání pedagogických pracovníků
nájemné
opravy a udržování

Celkem v Kč
7 389 062
7 389 062
5 245 740

4 780 674
465 066
1 256 557
886 765

110 000
200 000
33 529
93 381
292 008
157 847

Kromě výše uvedených výdajů byly další výdaje v těchto i dalších oblastech (softwarové a IT
vybavení, cestovné, opravy aj.) hrazeny z příjmů ze školného.

Tato výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.
zástupcem NZŠ, Mgr. Janem Jíchou a ředitelkou školy a ústavu Ing. Janou Havlíčkovou a
zároveň projednána zástupci školské rady dne 13. 10. 2020.
V Litni dne 13. 10.2020

Ing. Jana Havlíčková

Kateřina Weissbrotová

ředitelka základní školy

předsedkyně školské rady

